BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ДОМ НАРОДА

Broj: 02-50-1-16-15/08
Sarajevo: 7.4.2008. godine
ZAPISNIK
15. sjednice Doma naroda
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
održane 7.travnja.2008.godine
Sjednica je započela u 11.50 sati.
Sjednicom je predsjedao Sulejman Tihić, predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Sjednici je bilo nazočno 15 izaslanika.
Osim izaslanika, na sjednici Doma naroda bili su predstavnici Vijeća ministara BiH, međunarodnih
organizacija i sredstava javnog priopćavanja.
Dom naroda jednoglasno je usvojio sljedeći izmijenjeni
DNEVNI RED
1.
2.
3.

Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Doma naroda;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakon o uporabi i zaštiti naziva Bosne i
Hercegovine (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
4.
Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili
drugih nesreća u BiH (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
5.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku u BiH (prvo čitanje)
– predlagatelj: Vijeće Ministara BiH;
6.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama
u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje) - predlagatelj: Zastupnički dom;
7.
Izvješće Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o putnim ispravama BiH;
8.
Izvješće o usuglašavanju teksta Zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva
za utvrđivanje stare devizne štednje građana BiH položene na račune domicilnih banaka i
podružnica u BiH;
9.
Odluka Predsjedništva BiH o utvrđivanju kandidata na generalske položaje u Oružanim
snagama Bosne i Hercegovine (broj: 01,02-03-110/08 od 23. 1. 2008), radi potvrde;
10. Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2007. godini;
11. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i vlada ostalih
zemalja sudionica SEECP-a, Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime
Kosova, sukladno Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a broj: 1244 o aranžmanima zemlje
domaćina za Tajništvo Vijeća za regionalnu suradnju;
12. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade
Republike Mađarske o uspostavi Okvirnog programa za financijsku suradnju;
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13.

14.

Davanje suglasnosti za ratificiranje Druge izmjene i dopune Sporazuma o kreditu i
financiranju od 23. studenog 2004. između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i
Hercegovine, Republike Srpske i Kreditanstalt fur Wiederaufbau – Frankfurt na Majni
„KFW“ – Sanacija gradskih vodovoda i kanalizacijskih sustava u Bosni i Hercegovini;
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova zajedničkih povjerenstava obaju domova
Parlamentarne skupštine BiH.

Ad-1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja
Odgovor na izaslaničko pitanje postavljeno na 6. sjednici Doma naroda dobila je Dušanka
Majkić.
Izaslanica Dušanka Majkić izjasnila se samo djelomično zadovoljanom dobivenim
odgovorom od Vijeća ministara BiH
Izaslanik Ivo Miro Jović postavio je sljedeće pitanje Vladi Federacije BiH, Komisiji za
očuvanje spomenika i Općini Visoko:
„ Povjerenstvo za očuvanje spomenika je još u srpnju 2003. godine donijelo Odluku o zaštiti
arheološkog područja Mile – Krunidbene i grobne crkve bosanskih kraljeva u Visokom. Što je do
danas urađeno na provedbi ove Odluke?„
Izaslanica Dušanka Majkić obnovila je pitanje Vijeću ministara BiH postavljeno na 10.
sjednici Doma naroda, održanoj 4. 12. 2007. godine, koje glasi:
„Molim Vijeće ministara da mi odgovori što je do sada učinjeno na pronalaženju
adekvatnog rješenja pravnog statusa JPNIO „Službeni list BiH“, Sarajevo?„
Ujedno, izaslanica Dušanka Majkić o ovoj je temi postavila i sljedeća pitanja:
1. „Dokle se došlo u izradi Zakona o Službenom listu BiH što ga je trebalo sačiniti stručno
povjerenstvo, koje je formiralo Ministarstvo pravde?“
2. „Ako je Vijeće ministara još 2004. godine donijelo odluku o PRIVREMENOM
PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA SLUŽBENOG LISTA, zašto na temelju te
Odluke nije raspisan natječaj za izbor članova Upravnog odbora?“
Izaslanik Ilija Filipović postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH:
„S obzirom da je Vlada Federacije BiH odlučila utvrđivati prometne prioritete izgradnje
dionica autoceste na Koridoru Vc, koje prolaze kroz Federaciju BiH, svojim pojedinačnim
odlukama i definirati opći interes za svaku dionicu, i to čini tako da odlukama definira samo
pojedine prioritetne dionice autoceste na Koridoru Vc:
1. Zašto se to tako čini i jesu li takve odluke Vlade FBiH rezultat dogovora s Vijećem
ministara ili nekom drugom mjerodavnom institucijom i kojom?
2. Hoće li Vijeće ministara poduzeti bilo kakve mjere i kada radi sprečavanja namjernog
odugovlačenja i očiglednog pokušaja zaustavljanja provedbe i izgradnje Koridora Vc od
strane Vlade Fedracije BiH na dionicama sa sjeverne granice, kroz Posavinu, i s južne
strane, kroz Hercegovinu, kako je to odlučeno za druge dionice unutar Federacije BiH?“
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Izaslanik Mladen Ivanić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH:
„Vijeće ministara utvrdilo je obvezu da, u suradnji s entitetskim vladama, do 15. veljače
predloži program zaštite socijalno ugroženih kategorija stanovništva. U javnim nastupima
predsjedatelja, članova Vijeća i ravnatelja Uprave za neizravno oporezivanje spominjala se
mogućnost uvođenja dvije stope PDV-a.
Zašto ovaj program kasni i hoće li uključivati uvođenje dvije stope PDV-a?“
Izaslanik Zoran Koprivica postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH:
„Prije godinu dana, razmatrajući Izvješće o radu Pravobraniteljstva BiH za 2006. godinu,
jedan od zaključaka i zahtjeva Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda o pitanju zaštite imovine
BiH u inozemstvu bio je zaduživanje Vijeća ministara da žurno oformi povjerenstvo koje će obaviti
popis imovine u inozemstvu i o tome sačiniti odgovarajući registar, obavjestiti sva nadležna tijela i
institucije o zatečenom stanju i problemima, radi poduzimanja odgovarajućih mjera glede pitanja
čuvanja i zaštite navedene imovine.
Evidentno je da u javnosti nema nikakvih povratnih informacija o tome što je konkretno
poduzeto, je li formirano povjerenstvo i koji su rezultati njegovog rada, te je li Pravobraniteljstvu
BiH dostavljen registar imovine BiH u inozemstvu radi daljnjeg postupanja.“
Izaslanik Sulejman Tihić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH i Državnoj
graničnoj službi:
„Zašto na ulazu u BiH, na graničnom prijelazu ne stoji naziv – ploča s tekstom 'Dobro došli u
Bosnu i Hercegovinu'.
Naime, imamo ploče s natpisima: 'Dobro došli u Republiku Srpsku, Hercegovačkoneretvansku županiju', a nisam vidio natpis: 'Dobro došli u Bosnu i Hercegovinu'. Zašto? Mislim da
na svakom graničnom prijelazu na prvom mjestu treba stajati: „Dobro došli u Bosnu i
Hercegovinu“, a tek onda ostale dobrodošlice. “
Izaslanik Adem Ibrahimpašić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH:
„Kada će se u parlamentarnu proceduru vratiti Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o carinskoj
tarifi, koji je poslan unazad pet mjeseci, kako Zakon tako i amandmani, na očitovanje Upravi za
neizravno oporezivanje?“
Izaslanik Slobodan Šaraba postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH:
„Republika Hrvatska je, počevši od 1. 11. 1993, iz sustava HET-a, bez ičije suglasnosti i
kršeći ranije postignuti dogovor, počela preuzimati i danas preuzima više električne energije nego
što joj pripada prema Sporazumu sklopljenom 1965. između Vlade BiH i Hrvatske (tadašnji
predsjednik Rude Kolak i Mika Špiljak) – omjer u razdiobi električne energije tada je bio 78:22 HE.
Hidroelektrane na Trebišnjici su o ovom ogromnom problemu za energetski sektor (dug
trenutačno iznosi više od 150 mil. KM prema elektroprivredama Republike Srpske i Federacije
BiH) obavijestile sve nadležne institucije u BiH i međunarodnu zajednicu, s obzirom na
međunarodni aspekt ovoga problema, tražeći da to pitanje konačno bude stavljeno na dnevni red
sjednice Međudržavnog vijeća BiH i Hrvatske.
Što Vijeće ministara BiH namjerava poduzeti da riješi ovo ključno i složeno pitanje i kada će
pokrenuti aktivnosti u tome smjeru, s obzirom na ogromne štetne posljedice koje su svakoga dana
veće?“
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Ad-2. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Doma naroda
U raspravi nitko nije sudjelovao.
Dom naroda jednoglasno je usvojio Zapisnik 14. sjednice Doma naroda.
Ad-3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakon o uporabi i zaštiti naziva Bosne i
Hercegovine (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH
U raspravi nitko nije sudjelovao.
Dom naroda jednoglasno je usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi i
zaštiti naziva Bosne i Hercegovine u predloženom tekstu.
Budući da je Zakon usvojen u različitom tekstu u odnosu na Zastupnički dom, Dom naroda
imenovao je sljedeće izaslanike za članove Zajedničkog povjerenstva za postizanja sporazuma o
istovjetnom tekstu Zakona:
Zoran Koprivica,
Ivo Miro Jović i
Hazim Rančić
Ad-4. Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih ili drugih nesreća u BiH (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH
O ovoj je točki dnevnog reda raspravljala izaslanica Dušanka Majkić.
Dom naroda jednoglasno je usvojio Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH u prvom čitanju.
Ad-5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku BiH
(prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH
O ovoj je točki dnevnog reda raspravljala izaslanica Dušanka Majkić.
Dom naroda jednoglasno je usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
kaznenom postupku BiH u prvom čitanju.
Dom naroda također je usvojio zaključak o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku BiH.
Ad-6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakon o osnovama sigurnosti prometa na
cestama u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje) - predlagatelj: Zastupnički dom
U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su: Dušanka Majkić, Mladen Ivanić, Rudo
Vidović, Adem Ibrahimpašić, Ivo Miro Jović, Sulejman Tihić, Hilmo Neimarlija i Božo Rajić.
Dom naroda je, s devet glasova „za“, tri glasa „protiv“ i jednim „suzdržanim“ glasom uz
postojanje entitetske većine, usvojio Izvješće nadležnog povjerenstva koje nije prihvatilo načela
Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u
Bosni i Hercegovini, čiji je predlagatelj Zastupnički dom, te je samim time odbijen Prijedlog
zakona.
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Ad-7. Izvješće Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje teksta Prijedloga zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH
U raspravi nitko nije sudjelovao.
Dom naroda jednoglasno je usvojio Izvješće Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje
teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine.
Ad-8. Izvješće o usuglašavanju teksta Zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog
povjerenstvaza utvrđivanje stare devizne štednje građana BiH položene na račune
domicilnih banaka i podružnica u BiH
U raspravi nitko nije sudjelovao.
Dom naroda je, s 11 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“, i jednim „suzdržanim“ glasom
uz postojanje entitetske većine, usvojio Izvješće o usuglašavanju teksta Zaključka o osnivanju
Privremenog zajedničkog povjerenstva za utvrđivanje stare devizne štednje građana BiH položene
na račune domicilnih banaka i podružnica u BiH.
Ad-9. Odluka Predsjedništva BiH o utvrđivanju kandidata na generalske položaje u
Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (broj: 01,02-03-110/08 od 23. 1. 2008),
radi potvrde
U raspravi nitko nije sudjelovao.
Dom naroda jednoglasno je potvrdio Odluku Predsjedništva BiH o utvrđivanju Kandidata za
generalske položaje u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (broj: 01,02-03-110/08 od 23. 1.
2008.) u predloženom tekstu.
Ad-10. Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2007. godini
U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su: Slobodan Šaraba, Dušanka Majkić i Ivo
Miro Jović.
Dom naroda jednoglasno je usvojio Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu
energiju u 2007. godini, sa sljedećim zaključkom:
„Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da ubrza proceduru
imenovanja članova Državnе regulatornе komisijе za električnu energiju kojima je istekao mandat,
kako bi ona radila punim kapacitetom“.
Ad-11, 12. i 13. Davanje suglasnosti za ratificiranje sporazuma
U raspravi nitko nije sudjelovao.
Dom naroda jednoglasno je dao suglasnost za ratificiranje:
•

•

Sporazuma između Vijeća ministara BiH i vlada ostalih zemalja sudionica SEECP-a, Misije
privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime Kosova, sukladno Rezoluciji
Vijeća sigurnosti UN-a broj: 1244 o aranžmanima zemlje domaćina za Tajništvo Vijeća za
regionalnu suradnju;
Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Mađarske o uspostavi Okvirnog
programa za financijsku suradnju;
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•

Druge izmjene i dopune Sporazuma o kreditu i financiranju od 23. studenog 2004. između
Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Kreditanstalt fur
Wiederaufbau – Frankfurt na Majni „KFW“ – Sanacija gradskih vodovoda i kanalizacijskih
sustava u Bosni i Hercegovini.

Ad-14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova zajedničkih povjerenstava obaju
domova Parlamentarne skupštine BiH
Dom naroda jednoglasno je prihvatio ostavku dr. Mladena Ivanića na članstvo u
Zajedničkom sigurnosno-obavještajnom povjerenstvu za nadzor nad radom Obavještajnosigurnosne agencije BiH, te donio odluku o imenovanju Drage Ljubičića za člana Zajedničkog
sigurnosno-obavještajno povjerenstva za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.

Sjednica je okončana u 13.05 sati.
Sastavni dio ovoga Zapisnika čini neautorizirani transkript 15. sjednice Doma naroda.

TAJNIK
DOMA NARODA
Marin Vukoja

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
dipl.iur. Sulejman Tihić
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