BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA
Ustavno-pravna komisija
Broj: 02/1-011-1491/03
Sarajevo: 22.10.2003.

ZAPISNIK
Dvanaeste radne sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine, održane 22.10.2003.god.
Sjednica je počela sa radom u 10: 00 sati.
Sjednici su nazočni bili članovi komisije: Ilija Filipović, Tomislav Limov, Nade Radović,
Boško Šiljegović i Halid Genjac.Na sjednici nije bio nazočan Hilmo Neimarlija iz opravdanih
razloga.Sjednicom je predsjedavao predsjedatelj Komisije Ilija Filipović.
Pored članova komisije sjednici su nazočni bili: Bajramovic Hasim ispred Ministarstvu za
finansije i trezor BiH, zastupnik Seada Palavric i tajnik Ustavno-pravne komisije Doma
naroda Aljoša Čampara.
Za sjednicu je predložen i jednoglasno usvojen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda;
2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za
2003. – predlagatelj Predsjedništvo BiH;
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju Proračuna institucija
BiH i međunarodnih obveza BiH za 2003. – predlagatelj Predsjedništvo BiH;
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državljanstvu BiH – predlagatelj
Zastupnički dom;
5. Prijedlog odluke o ratifikaciji Konvencije o priznavanju kvalifikacija koje se odnose
na visoko obrazovanje u Europskoj regiji – predlagatelj PredsjedništvoBiH;
6. Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Republike
Albanije o suradnji u oblasti obrazovanja i nauke – predlagatelj PredsjedništvoBiH;
7. Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade
Republike Grčke o suradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke – predlagatelj
PredsjedništvoBiH;

8. Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade
Republike Bugarske o suradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke – predlagatelj
PredsjedništvoBiH;
9. Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o kulturnoj, naučnoj i tehničkoj suradnji
između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Francuske – predlagatelj
PredsjedništvoBiH;
10. Izvješće o radu Izborne komisije BiH na sprovođenju Općih izbora 2002. godine u
BiH;
11. Tekuća pitanja.
Ad.1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda
Primjedbi na zapisnik 11. sjednice nije bilo, te je Komisija jednoglasno prihvatila zapisnik.
Ad.2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH
za 2003.
Članovima Komisije u ime predlagatelja se obratio Bajramovic Hasim ispred Ministarastva za
financije i trezor BiH.Komisija je jednoglasno zakljucila da postoji Ustavni osnov za
donosenje Prijedloga izmjena i dopuna Proracuna institucija BiH i medunarodnih obaveza
BiH za 2003.
Ad.3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju Proračuna
institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2003
Komisiji se u ime predlagatelja obratio Bajramovic Hasim ispred Ministarastva za financije i
trezor BiH.Komisija je jednoglasno zakljucila da postoji Ustavni osnov za donosenje
Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvrsenju Proracuna institucija BiH i
medunarodnih obaveza BiH za 2003.
Ad.4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državljanstvu BiH
Svi članovi komisije su sudjelovali u raspravi po ovoj točki dnevnog reda.Ispred predlagatelja
clanovima Komisije se obratila zastupnik Seada Palavric.Predsjedatelj Kluba srpskih delegata
u Domu naroda Bosko Siljegovic je obavjestio Komisiju da Klub delegata iz reda srpskog
naroda nije za donosenje ovog zakona.Nakon sprovedenog glasanja Komisija nije prihvatila
Prijedlog zakona, te ga dostavlja Domu naroda u dalju parlamentarnu proceduru.Amandmana
na tekst zakona nije bilo.
Ad.5. – 9.
Clanovi Komisije su jednoglasno prihvatili Prijedloge odluka za ratificiranje i dostavljaju ih
Domu naroda s preporukom da da suglasnost za ratificiranje istih.
Ad.10. Izvješće o radu Izborne komisije BiH na sprovođenju Općih izbora 2002. godine
u BiH
U osnovnom zakonodavnom postupku komisijske faze, Ustavno-pravna komisija Doma
naroda Parlamentarne skupštine BiH, sukladno članku 79. stavak 2. Poslovnika Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH, razmatrala je Izvješće o radu Izborne komisije BiH na
sprovođenju Općih izbora 2002.godine u BiH.Komisija smatra da se dosta zakasnilo sa ovim
izvješćem obzirom da se pojavljuje godinu dana nakon održanih izbora, te ga Ustavno-pravna
komisija prima k znanju i dostavlja Domu naroda u dalju parlamentarnu proceduru.
Ad.11. Tekuca pitanja
Pitanja nije bilo.
Komisija je završila sa radom u 11:00 sati.

Tajnik komisije
Dipl.iur. Aljoša Čampara v.r.

Predsjedatelj komisije
Ilija Filipović dipl.iur. - v.r.

