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ЗАПИСНИК
15. сједнице Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 07. 04. 2008.године
Сједница је почела у 11.50 часова.
Сједници је предсједавао Сулејман Тихић, предсједавајући Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ.
На 15. сједници било је присутно 15 делегата.
Осим делегата, на сједници Дома народа били су представници Савјета министара БиХ,
међународних организација и средстава јавног информисања.
Дом народа једногласно је усвојио сљедећи измијењени
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.

Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
Усвајање Записника са 14. сједнице Дома народа;
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и
Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
4.
Предлог оквирног закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од
природних или других несрећа у БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
5.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку БиХ (прво
читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
6.
Предлог Закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на
путевима у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Представнички дом;
7.
Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста о Предлогу закона о измјенама и
допунама Закона о путним исправама БиХ;
8.
Извјештај о усаглашавању текста Закључка о оснивању Привремене заједничке
комисије за утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ положене на рачун
домицилних банака и филијала у БиХ;
9.
Одлука Предсједништва БиХ о утврђивању кандидата на генералске позиције у
Оружаним снагама Босне и Херцеговине (број: 01,02-03-110/08 од 23. 01. 2008), ради
потврђивања;
10. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2007. години;
11. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и влада
осталих земаља учесница СЕЕЦП-а, Мисије привремене управе Уједињених нација на
Косову, у име Косова, у складу са Резолуцијом Савјета безбједности УН-а број 1244 о
аранжманима земље домаћина за Секретаријат Савјета за регионалну сарадњу;
12. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе
Републике Мађарске о успостављању Оквирног програма за финансијску сарадњу;
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13.

14.

Давање сагласности за ратификацију Друге измјене и допуне Споразума о кредиту и
финансирању од 23. новембра 2004. године, између Босне и Херцеговине, Федерације
Босне и Херцеговине, Републике Српске и Кредитансталт фüр Wиедерауфбау –
Франкфурт на Мајни „КфW“ – Санација градских водовода и канализационих система у
Босни и Херцеговини;
Предлог одлуке о измјени Одлуке о избору чланова заједничких комисија оба дома
Парламентарне скупштине БиХ.

Ад. - 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања
Одговор на делегатско питање постављено на 6. сједници Дома народа добила је
Душанка Мајкић.
Делегат Душанка Мајкић изјаснила се да је само дјелимично задовољна одговором
добијеним од Савјета министара БиХ
Делегат Иво Миро Јовић поставио је сљедеће питање Влади Федерације БиХ,
Комисији за очување споменика и Општини Високо:
''Комисија за очување споменика је још у јулу 2003. године донијела Одлуку о
заштити археолошког подручја Миле – Крунидбене и гробне цркве босанских краљева у
Високом: шта је до данас урађено на спровођењу ове одлуке?''
Делегат Душанка Мајкић поновила је питање Савјету министара БиХ постављено
на 10. сједници Дома народа, одржаној 04.12.2007. године, које гласи:
''Молим Савјет министара да ми одговори шта је до сада урађено са проналажењем
адекватног рјешења правног статуса ЈПНИО Службени лист БиХ, Сарајево.''
Делегат Душанка Мајкић поставила је о истој теми и сљедећа питања:
1. „У којој фази је израда Закона о Службеном листу БиХ, који је требало да уради
стручна комисија коју је формирало Министарство правде“?
2. „Ако је Савјет министара још 2004. године донио одлуку о привременом преузимању
оснивачких права Службеног листа, зашто на основу те одлуке није расписан конкурс
за избор чланова Управног одбора?“
Делегат Илија Филиповић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ:
„С обзиром да је Влада Федерације БиХ, приоритете изградње дионица аутопута на
Коридору В ц, које пролазе кроз Федерацију БиХ, одлучила да утврђује својим појединачним
одлукама и дефинише општи интерес за сваку дионицу, и то чини тако да одлукама
дефинише само поједине приоритетне дионице аутопута на Коридору Вц, постављам
питања:
1. Зашто се то тако чини и да ли су такве одлуке Владе Федерације БиХ резултат
договора с Савјетом министара или неком другом надлежном институцијом и којом?
2. Да ли ће Савјет министара предузети било какве мјере и када с циљем спречавања
намјерног одуговлачења и очигледног покушаја заустављања спровођења и изградње
пројекта Коридора В ц од Владе Федерације БиХ на дионицама са сјеверне границе
кроз Посавину и са јужне стране кроз Херцеговину, како је то одлучено за друге
дионице унутар Федерације БиХ?“
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Делегат Младен Иванић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ:
„Савјет министара је утврдио обавезу да до 15. фебруара предложи, у сарадњи са
ентитетским владама, програм заштите социјално угрожених категорија становништва. У
јавним наступима предсједавајућег, чланова Савјета и директора Управе за индиректно
опорезивање помињала се могућност увођења двије стопе ПДВ-а.
Зашто овај програм касни и да ли ће укључивати увођење двије стопе ПДВ -а.“
Делегат Зоран Копривица поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ:
„Прије годину дана, разматрајући Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за 2006.
годину, један од закључака и захтјева Уставноправне комисије Дома народа по питању
заштите имовине БиХ у иностранству био је да се задужује Савјет министара да хитно
оформи комисију која ће извршити попис имовине у иностранству те о томе сачинити
одговарајући регистар, обавијестити све надлежне органе и институције о затеченом стању и
проблемима, ради предузимања одговарајућих мјера у вези са питањем чувања и заштите
наведене имовине.
Евидентно је да нема никаквих повратних информација у јавности о томе шта је
конкретно предузето, да ли је формирана комисија и који су резултати њеног рада, да ли је
Правобранилаштву БиХ достављен регистар имовине БиХ у иностранству ради даљег
поступања.“
Делегат Сулејман Тихић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ и
Државној граничној служби:
''Зашто на улазу у БиХ, на граничном прелазу не стоји назив – табла са текстом: 'Добро
дошли у Босну и Херцеговину'?
Наиме, имамо табле са натписима: 'Добро дошли у Републику Српску', ' Добро дошли
у Херцеговачко-неретвански кантон', а нисам видио натпис 'Добро дошли у Босну и
Херцеговину'. Зашто? Мислим да треба на сваком граничном прелазу на првом мјесту да
стоји 'Добро дошли у Босну и Херцеговин', а тек онда остале добродошлице.“
Делегат Адем Ибрахимпашић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ:
''Када ће се вратити у парламентарну процедуру Закон о измјени и допуни Закона о
царинској тарифи, који је прије пет мјесеци, заједно са амандманина, упућен на изјашњавање
Управи за индиректно опорезивање?''
Делегат Слободан Шараба поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ:
''Република Хрватска је почев од 01.11.1993. из система ХЕТ – а без ичије сагласности
и кршећи раније постигнут договор, почела да преузима и данас преузима више електричне
енергије него што јој припада по споразуму закљученом 1965. године између Владе БиХ и
Хрватске (тадашњи предсједник Руде Колак и Мика Шпиљак) – омјер у расподјели
електричне енергије тада је био 78:22 ХЕ.
Хидроелектране на Требишњици су о овом огромном проблему за енергетски сектор
(тренутни дуг је преко 150 милиона КМ према Електропривреди Републике Српске и
Федерације БиХ) обавијестиле све надлежне институције у БиХ и међународну заједницу с
обзиром на међународни аспект овог проблема тражећи да ово питање коначно буде
стављено на дневни ред међудржавног вијећа БиХ и Хрватске.
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Шта намјерава да предузме Савјет министара БиХ да ријеши ово кључно и сложено
питање и када ће покренути активности у том правцу, с обзиром на огромне штетне
посљедице које су сваког дана веће.“
Ад. - 2. Усвајање Записника са 14. сједнице Дома народа
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Записник са 14. сједнице Дома народа.
Ад. – 3. Предлог закона о измјенама и допунама Закон о употреби и заштити назива
Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о измјенама и допунама Закон о употреби и
заштити назива Босне и Херцеговине у предложеном тексту.
С обзиром да је Закон усвојен у различитом тексту у односу на Представнички дом, Дом
народа именовао је сљедеће делегате за чланове Заједничке комисије за постизања споразума
о идентичном тексту Закона:
Зоран Копривица,
Иво Миро Јовић и
Хазим Ранчић
Ад. – 4. Предлог оквирног закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара
од природних или других несрећа у БиХ (прво читање), предлагач: Савјет
министара БиХ
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовала је Душанка Мајкић.
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог оквирног закона о заштити и
спашавању људи и материјалних добара од природних или других несрећа у БиХ.
Ад. – 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку БиХ
(прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовала је Душанка Мајкић.
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о измјенама и допунама
Закона о кривичном поступку БиХ.
Дом народа такође је усвојио закључак да се одржи јавна дискусија о Предлогу закона о
измјенама и допунама Закона о кривичном поступку БиХ.
Ад. – 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач:
Представнички дом
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Душанка Мајкић, Младен
Иванић, Рудо Видовић, Адем Ибрахимпашић, Иво Миро Јовић, Сулејман Тихић, Хилмо
Неимарлија и Божо Рајић.
Дом народа је са девет гласова „за“, три гласа „против“ и једним гласом „уздржан“ уз
постојање ентитетске већине, усвојио извјештај надлежне комисије која није прихватила
принципе Предлога закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности
саобраћаја на путевима Босне и Херцеговине чији је предлагач Представнички дом, те је
самим тим Предлог закона одбијен.
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Ад. – 7. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста Предлога закона о
измјенама и допунама Закона о путним исправама БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање
текста Закона о измјенама и допунама Закона о путним исправама Босне и Херцеговине.
Ад. – 8. Извјештај о усаглашавању текста Закључка о оснивању Привремене
заједничке комисије за утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ
положене на рачун домицилних банака и филијала у БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа је са 11 гласова „за“ и једним гласом „против“ и једним „уздржаним“
гласом уз постојање ентитетске већине, усвојио Извјештај о усаглашавању текста Закључка о
оснивању Привремене заједничке комисије за утврђивање старе девизне штедње грађана
БиХ положене на рачун домицилних банака и филијала у БиХ.
Ад. – 9. Одлука Предсједништва БиХ о утврђивању кандидата на генералске позиције у
Оружаним снагама Босне и Херцеговине (број: 01,02-03-110/08 од 23. 01. 2008.
године) ради потврђивања
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је потврдио Одлуку Предсједништва БиХ о утврђивању
кандидата на генералске позиције у Оружаним снагама Босне и Херцеговине (број: 01,02-03110/08 од 23.01.2008. године) у предложеном тексту.
Ад. – 10. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију
у 2007. години
У дискусији о овој тачки дневног реда учестовали су: Слободан Шараба, Душанка
Мајкић и Иво Миро Јовић.
Дом народа једногласно је усвојио Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за
електричну енергију у 2007. години са сљедећим закључком:
„Дом народа Парламентарне скупштине БиХ тражи од Савјета министара БиХ да убрза
процедуру именовања чланова Државне регулаторне комисије за електричну енергију којима
је истекао мандат, како би радила пуним капацитетом.“
Ад. - 11, 12. и 13. Давање сагласности за ратификацију споразума
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију:
•

•

Споразума између Савјета министара БиХ и влада осталих земаља учесница СЕЕЦПа, Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову, у име Косова, у складу са
Резолуцијом Савјета безбједности УН-а број 1244 о аранжманима земље домаћина за
Секретаријат Савјета за регионалну сарадњу,
Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Мађарске о
успостављању Оквирног програма за финансијску сарадњу,
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•

Друге измјене и допуне Споразума о кредиту и финансирању од 23. новембра 2004.
године, између Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике
Српске и Кредитансталт фüр Wиедерауфбау – Франкфурт на Мајни „КфW“ –
Санација градских водовода и канализационих система у Босни и Херцеговини.

Ад. – 14. Предлог одлуке о измјени Одлуке о избору чланова заједничких комисија оба
дома Парламентарне скупштине БиХ.
Дом народа једногласно је прихватио оставку др Младена Иванића на чланство у
Заједничкој безбједносно-обавјештајној комисији за надзор над радом Обавјештајнобезбједносне агенције БиХ, те донио одлуку да се Драго Љубичић именује за члана у
Заједничкој безбједносно-обавјештајној комисији за надзор над радом Обавјештајнобезбједносне агенције БиХ.

Сједница је завршена у 13.05 часова.
Саставни дио овог записника је неауторизовани транскрипт 15. сједнице Дома народа.

СЕКРЕТАР
ДОМА НАРОДА
Марин Вукоја

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ДОМА НАРОДА
Сулејман Тихић, дипл.јурист.
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