BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM
Ustavnopravna komisija/povjerenstvo

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Уставноправна комисија

Број: 01/1-50-1-1-69/09
Сарајево, 23. 04. 2009. године
ЗАПИСНИК
сa 69. сједнице Уставноправне комисије
Сједница је одржана 23. 04. 2009. године , с почетком у 13 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије:
Шефик Џаферовић, Момчило
Новаковић, Драго Калабић, Велимир Јукић, Лазар Продановић, Адем Хускић и Екрем
Ајановић.
Сједници нису присуствовли чланови Комисије: Халид Гењац и Мартин Рагуж.
Осим чланова Комисије, сједници су присуствовали представници: Министарства
финансија и трезора БиХ Ранко Шакота, Министарства цивилних послова БиХ Средоје
Новић и Биљана Чамур,замјеник предсједавајући Представничког дома ПСБиХ Нико
Лозанчић, посланик Јозо Крижановић, те из Сектора за односе с јавношћу ПСБиХ
Медина Делалић.
Сједници су присуствовали секретар Комисије Игор Бајић и стручни савјетник у
Комисији Неџад Салман.
Комисија је једногласно усвојила сљедећи
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ДНЕВНИ РЕД
Усвајање Записника са 68. сједнице, одржане 07. 04. 2009. године;
Предлог закона о употреби знаковног језика, предлагачи: посланици Бериз Белкић,
Милорад Живковић и Нико Лозанчић (усклађеност са Уставом БиХ и правним
системом у складу са чланом 103. Пословника Дома);
Предлог закона о допунама Закона о порезу на додатну вриједност, предлагач: Клуб
посланика СНСД (усклађеност са Уставом БиХ и правним системом у складу са
чланом 103. Пословника Дома);
Предлог закона о акцизама БиХ, предлагач: Савјета министара БиХ (усклађеност са
Уставом БиХ и правним системом у складу са чланом 103. Пословника Дома);
Предлог оквирног закона о основама научно-истраживачке дјелатности и
координацији унутрашње и међународне научно-истраживачке сарадње БиХ,
предлагач: Савјет министара БиХ (поступак у надлежној комисији у складу са
чланом 110. Пословника Дома);
Предлог одлуке о приступању измјенама Устава БиХ, предлагач: Клуб посланика СДА
(усклађеност са Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу са чланом 103. и
104. Пословника Дома)

Ад. - 1. Усвајање Записника са 68. сједнице Комисије, одржане 07. 04. 2009. године
С обзиром да није било расправе, Комисија је једногласно усвојила Записник са 68.
сједнице.
Ад. - 2. Предлог закона о употреби знаковног језика, предлагачи: посланици Бериз
Белкић, Милорад Живковић и Нико Лозанчић (усклађеност са Уставом БиХ и
правним системом у складу са чланом 103. Пословника Дома)
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Комисија је након расправе једногласно утврдила да:
•

постоји ваљан уставноправни основ за доношење Закона;

•

је Предлог закона усклађен са Уставом БиХ и правним системом.

Уставноправна комисија једногласно је подржала принципе Предлога закона о употреби
знаковног језика.
Ад. - 3. Предлог закона о допунама Закона о порезу на додатну вриједност, предлагач:
Клуб посланика СНСД (усклађеност са Уставом БиХ и правним системом у складу
са чланом 103. Пословника Дома)
Предсједавајући је отворио расправу у којој су учествовали чланови Комисије Момчило
Новаковић и Екрем Ајановић.
Комисија је након расправе једногласно утврдила да:
•

постоји ваљан уставноправни основ за доношење Закона;

•

је Предлог закона усклађен са Уставом БиХ и правним системом.

Ад. - 4 Предлог закона о акцизама БиХ, предлагач: Савјета министара БиХ (усклађеност са
Уставом БиХ и правним системом у складу са чланом 103. Пословника Дома)
Комисија је након расправе једногласно утврдила да:
•

постоји ваљан уставноправни основ за доношење Закона;

•

је Предлог закона усклађен са Уставом БиХ и правним системом.

Ад. - 5. Предлог оквирног закона о основама научноистраживачке дјелатности и
координацији унутрашње и међународне научноистраживачке сарадње БиХ,
предлагач: Савјет министара БиХ (поступак у надлежној комисији у складу са
чланом 110. Пословника Дома)
Предсједавајући је отворио расправу у којој су учествовали чланови Комисије: Драго Калабић,
Велимир Јукић, Шефик Џаферовић, Момчило Новаковић, Екрем Ајановић и Адем Хускић,
посланик Јозо Крижановић, те министар Средоје Новић.
На Предлог закона амандмане су поднијели посланици Мирјана Малић и Сефер
Халиловић.
Комисија је након расправе, са шест гласова „за“, без гласова „против“ и једним гласом
„уздржан“, усвојила сљедеће амандмане посланика Мирјане Малић, који гласе:
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Амандман I
У члану 1. иза ријечи: „унутар Босне и Херцеговине“ додају се ријечи: „њихово
финансирање“.
Амандман II
У члану 8. у ставу (3) ријеч „сусретног“ мијења се ријечју „координираног“, а након
ријечи „планирања“ брише се тачка и додају ријечи: „и активности Министарства
цивилних послова БиХ, ентитетских и кантоналних министарстава“.
У члану 8. у ставу
„мишљење“.

Амандман III
(4) који постаје став (3 ) ријеч „сагласност“ мијења

се ријечју

Амандман IV
У члану 11. у ставу (2) у тачки б) ријечи: „ даје допринос изради“ мијењају се ријечима:
„учествује у изради“.
Амандман V
У члану 11. у ставу (1) у тачки м) ријеч „једногласно“ мијења се ријечју “консензусом“.
Комисија, са једним гласом „за“, три гласа „против“ и три гласа „уздржан“ није
прихватила амандмане VI и VII посланикја Мирјане Малић, који гласе:
Амандман VI
У члану 12. у ставу (1), након ријечи: „за израду“, додају се ријечи: „Стратегије за развој
науке“.
Амандман VII
У наслову дијела VI Предлога закона ријеч „међународне“ брише се.
Комисија, са једним гласом „за“, три гласа „против“ и два гласа „уздржан“ није
прихватила амандмане VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и XV посланика Мирјане Малић, који
гласе:
Амандман VIII
У члану 17. у ставу (1) након ријечи „сарадње“ додају се ријечи: „ и активности научноистраживачке сарадње унутар БиХ“.
Амандман IX
У члану 17. став 2. брише се ријеч "међународне".
Амандман X
У члану 17. у ставу (2) додаје се нова тачка д) која гласи: „суфинансирање научноистраживачких програма координираних на нивоу БиХ“.
Амандман XI
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У члану 18. у ставу (1) након ријечи „међународних“
„босанскохерцеговачких“.

додаје

се

ријеч

Амандман XII
У члану 19. у ставу (л) након ријечи „међународним“ додаје се ријеч: „ и бх.“.
Амандман XIII
У члану 19. у ставу (2) након ријечи „међународним“додаје се ријеч: „и бх“.
Амандман XIV
У члану 19. у ставу (3) ријечи: „међународне сарадње“ бришу се.
Амандман XV
У члану 20. ријеч „међународне“ брише се.
Комисија, без гласова „за“, са пет гласова „против“ и једним гласом „уздржан“, није
прихватила Амандман I посланика Сефера Халиловића који гласи:

Амандман I
У члану 9. у ставу (4) ријечи: „ путем Министарства цивилних послова“ бришу се.

Комисија је након расправе, са пет гласова „за“, једним гласом „против“ и без гласова
„уздржан“:
•

прихватила текст Предлога оквирног закона о основама научноистраживачке
дјелатности и координацији унутрашње и међународне научнеистраживачке
сарадње БиХ са усвојеним амандманима и предлаже Представничком дому његово
усвајање;

•

одлучила да се за извјестиоца, у пленарној фази, у складу са чланом 113. Пословника
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, именује предсједавајући
Комисије Шефик Џаферовић.

Ад. - 6. Предлог одлуке о приступању измјенама Устава БиХ, предлагач: Клуб посланика
СДА (усклађеност са Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу са
чл. 103. и 104. Пословника Дома)
Предсједавајући је отворио расправу у којој су учествовали чланови Комисије Драго Калабић и
Екрем Ајановић.
Комисија је након расправе, са четири гласа „за“, три гласа „против“ и без гласова
„уздржан“, утврдила да:
•

постоји ваљан уставноправни основ за доношење Закона;

•

је Предлог закона усклађен са Уставом БиХ и правним системом.
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Уставноправна комисија је, са четири гласа „за“, три гласа „против“ и без гласова
„уздржан“, подржала принципе Одлуке о приступању измјенама Устава Босне и
Херцеговине.

С обзиром да није било више питања, сједница је завршена у 14.30 часова.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Игор Бајић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Шефик Џаферовић
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