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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
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Број: 02-50-1-16-19/08
Сарајево:23.7.2008. године
ЗАПИСНИК
19. сједнице Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 23.7.2008.године
Сједница је почела у 12.20 часова.
Сједницом је предсједавао Младен Иванић, предсједавајући Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ.
Сједници је присуствовало 13 делегата.
Делегати Слободан Шараба и Зоран Копривица оправдали су одсуство.
Осим делегата, на сједници Дома народа били су представници Савјета министара БиХ,
међународних организација и средстава јавног информирања.
Дом народа је већином гласова усвојио сљедећи измјењени
ДНЕВНИ РЕД
1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
2. Усвајање записника са 17. и 18. сједнице Дома народа;
3. Захтјев Представничког дома за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ по хитном поступку, у складу са
чланом 122. Пословника Дома народа;
4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама БиХ
(друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
5. Предлог оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и
Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима БиХ
(друго читање), предлагач Савјет министара БиХ;
7. Предлог закона о допунама Закона о управним споровима (прво читање), предлагач:
Савјет министара БиХ;
8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија
(прво читање), предлагачи: делегати Илија Филиповић, Младен Иванић и Алма Чоло;
9. Предлог закона о престанку важења Закона о флашираним питким водама БиХ (прво
читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
10. Захтјев Заједничке комисије за административне послове за разматрање Предлога
одлуке о измјенама Одлуке о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома
народа;
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11. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста о Предлогу закона о
Фискалном савјету БиХ;
12. Извјештај о раду Централне изборне комисије БиХ за 2007. годину;
13. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о извршеној ревизији у 2006.
години сљедећих институција:
a. Министараства одбране БиХ,
б. Министарства финансија и трезора БиХ;
14. Годишња платформа о обавјештајно-безбједносној политици, подносилац:
Предсједништво БиХ;
15. Именовање омбудсмена у Институцију омбудсмена за људска права Босне и
Херцеговине (Предлог листе Ад хок комисије за именовање три омбдусмена у
Институцију омбудсмена за људска права БиХ);
16. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и
Републике Турске о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на
доходак и имовину;
17. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о заштити европских дивљих врста и
природних станишта;
18. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и
Херцеговине и BAWAG P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND
OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Пројекат
набавке медицинске опреме за Кантоналну болницу ''Сафет Мујић'' у Мостару;
19. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и
Херцеговине и BAWAG P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND
OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Пројекат
набавке медицинске опреме за Дом здравља Мостар;
20. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и
Херцеговине и BAWAG P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND
OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT за Пројекат
набавке медицинске опреме за Клиничку болницу Мостар;
21. Давање сагласности за ратификацију Меморандума о разумијевању између Савјета
министара БиХ и Владе Канаде о Канадском пројекту у примарној здравственој
заштити на Балкану;
22. Давање сагласности за ратификацију Меморандума о разумијевању између Савјета
министара БиХ и Владе Канаде о Канадском пројекту за младе и здравље на Балкану;
23. Давање сагласности за ратификацију Програма финансијске сарадње између Савјета
министара БиХ и Министараства индустрије, туризма и трговине Краљевине Шпаније;
24. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе
Републике Македоније о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа;
25. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и
Краљевине Норвешке о финансирању реконструкције и обнове фасаде зграде
Парламентарне скупштине БиХ;
26. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине
и Bank Austria Creditanstalt AG – пројекат изградње система водоснабдијевања у
општини Србац.
Ад. - 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
Делегат Рудо Видовић поставио је сљедеће питање Регулаторној агенцији за
комуникације Босне и Херцеговине:
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„Познато је да у БиХ услуге гледања телевизијских програма пружа 40 оператера
кабловске телевизије, са процјеном да имају више од 200.000 корисника. Такође, познато је
да су сви они били дужни да Регулаторној агенцији за комуникације БиХ доставе потписане
изјаве, односно уговоре о ријешеним ауторским правима за дистрибуирање ТВ програма који
се могу понудити корисницима преко њихових мрежа.
У том смислу постављам два питања Регулаторној агенцији за комуникације БиХ:
1. Да ли су сви оператери кабловске телевизије у БиХ доставили такве уговоре и да
ли су уговорима дефинисане финансијске обвезе према ТВ кућама чији се
програми дистрибуирају?
2. Да ли Регулаторна агенција БиХ има податке колико корисника укупно у БиХ
гледа и плаћа кабловску телевизију путем мрежа кабловских оператера?“
Делегат Хилмо Неимарлија поставио је сљедеће питање Влади Федерације Босне и
Херцеговине:
„Према извјештајима Европске комисије и резултатима истраживања референтних
међународних институција, БиХ је на посљедњем мјесту у регији у заштити животне средине
и управљања отпадом. По истраживањима из 2003. године, наша земља је прије пет година
била неславни рекордер у Јужној Европи по броју „еколошких жаришта“ и произвођача
различитих загађења. По извјештају за 2007. годину, у међувремену је постигнут ограничени
напредак, али је он минималан у области индустријског загађења.
Старим индустријским загађивачима управо у том времену придружио се „Превент“
из Високог, и овај модерни погон за прераду коже је у овом тренутку вјероватно
најагресивнији и сигурно најмање контролисани произвођач органског отпада и загађења
ваздуха у БиХ. Прерађивачки и организациони процеси у „Превенту“ су на нивоу
технолошких стандарда Европске уније, а поступање са отпадом на нивоу је односа који је
владао у прединдустријско доба. У прво вријеме, док није протестовало локално
становништво, органски отпад из „Превента“ истресан је на полудивљу депонију у околини.
Послије тога, са отпадом се почело поступати тако да га некада благовремено уклањају, а
некада заборављају и остаје препуштен природној разградњи. Ових љетних дана пролазник
кроз Високо ни у затвореном ауту не може избјећи страшан мирис отпада из „Превента“ и
мучнину од гасова у којима се гуши локално становништво. У Италији има градића са
десетинама погона за прераду коже као што је „Превент“ и, треба ли то истицати, без
сличних гасова и мириса.
Влади Федерације Босне и Херцеговине упућујем два питања:
1. Како је 'Превент' у Високом добио одговарајућу еколошку дозволу за рад?
2. Зашто федералне и кантоналне инспекцијске службе годинама не чине ништа на
спречавању и санкционисању 'Превентовог' кршења европских норми и домаћих
закона о очувању, заштити и побољшању еколошког квалитета живота?''
Чланове Колегијума и колеге делегате у Дому народа обавјештавам да ћу у случају
изостанка благовремених и аргументованих одговора поднијети интерпелацију
предсједавајућем. Укључивање БиХ у Европску унију претпоставља доношење и примјену
европских закона о екологији. То што се надлежности за дјеловање у области заштите
животне средине углавном налазе на нижим нивоима власти не ослобађа обавезе нас
делегате и посланике у Парламентарној скупштини БиХ да се ангажујемо у пословима који
приближавају БиХ европским асоцијацијама и да се супротстављамо праксама које нас
удаљавају од Европе.“
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Ад. - 2. Усвајање записника са 17. и 18. сједнице Дома народа
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио записнике са 17. и 18. сједнице Дома народа.
Ад. - 3. Захтјев Представничког дома за разматрање Предлога закона о измјенама и
допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ по хитном
поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Бериз Белкић, Душанка
Мајкић, Алма Чоло, Божо Рајић, Бранко Зрно и Илија Филиповић.
Дом народа једногласно је по хитном поступку усвојио Закон о измјенама и допунама
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ
Ад. - 4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама
БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о измјенама и допунама Закона о
удружењима и фондацијама БиХ у идентичном тексту као и Представнички дом.
Ад. - 5. Предлог оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и
Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Оквирни закон о средњем стручном образовању и
обуци у Босни и Херцеговини са осам амандмана који су идентични амандманима у
Представничком дом.
Амандман I
У члану 2. у ставу (2) ријечи и заграда: „/војна, полицијска, вјерска/“ бришу се, а
остали дио текста остаје непромијењен.
Амандман II
У члану 6. у ставу (1) ријечи и заграда: „/војна, полицијска, вјерска/“ бришу се, а
остали дио текста остаје непромијењен.
Амандман III
У члану 9. став (3) мијења се и гласи:
„(3) Дио наставног плана и програма за сваки стручни предмет, на Предлог стручног
актива, утврђује наставничко вијеће школе, а одобрава надлежни министар.“
Амандман IV
У члану 10 у ставу (1) на крају текста брише се тачка и додају ријечи: „и надлежно
тијело за образовање унутар својих надлежности“.
У члану 10. у ставу (2) ријеч „нарочито“ брише се, а иза ријечи: „Агенција за
образовање“ додаје се текст: „у сарадњи са надлежним министарствима“.
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Амандман V
У члану 15. у ставу (1) везник „и“ брише се, а испред ријечи: „директор школе“ додаје
се ријеч „руководи“.
Амандман VI
У члану 20. у ставу (1) ријеч „благовременог“ брише се, а на крају текста брише се
тачка и додају ријечи: „уз сагласност надлежног министарства“.
Амандман VII
У члану 21. ст. (1) и (2) мијењају се и гласе:
„(1) Школе могу организовати обуку одраслих у оквиру својих регистрованих дјелатности уз
сагласност надлежних образовних власти. Надлежни министар доноси наставни план и
програм за образовање и обуку одраслих.
(2) Полазницима обуке за одрасле наплаћује се накнада за обуку. Висину накнаде утврђује и
доноси школски одбор уз сагласност надлежног министарства образовања.“
Амандман VIII
У члану 24. ријечи: „у ентитетима, кантонима“ замјењују се ријечима: „ентитету
Републици Српској, кантонима у Федерацији БиХ“.
Ад. – 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима
БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о измјенама и допунама Закона о
полицијским службеницима Босне и Херцеговине у идентичном тексту као и Представнички
дом.
Ад. - 7. Предлог закона о допунама Закона о управним споровима (прво читање),
предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о допунама Закона
о управним споровима.
Ад. - 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких
партија (прво читање), предлагачи: делегати Илија Филиповић, Младен
Иванић и Алма Чоло
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Душанка Мајкић, Хазим
Ранчић и Младен Иванић.
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о измјенама и
допунама Закона о финансирању политичких партија.
Ад. - 9. Предлог закона о престанку важења Закона о флашираним питким водама БиХ
(прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о престанку
важења Закона о флашираним питким водама БиХ.
Дом народа такође је усвојио и сљедећи закључак:
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„С обзиром да наступа вријеме годишњих одмора, амандманска фаза на предлоге
закона који су на данашњој сједници усвојени у првом читању, продужава се до 1. септембра
2008. године.“
Ад. - 10. Захтјев Заједничке комисије за административне послове за разматрање
Предлога одлуке о измјенама Одлуке о организацији Секретаријата
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу
са чланом 122. Пословника Дома народа
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио по хитном поступку Одлуку о измјенама Одлуке о
организацији Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
Ад. - 11. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста о Предлогу закона о
Фискалном савјету БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање
текста о Предлогу закона о Фискалном савјету БиХ.
Ад. - 12. Извјештај о раду Централне изборне комисије БиХ за 2007. годину
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Иво Миро Јовић, Душанка
Мајкић и Стјепан Микић, члан Централне изборне комисије БиХ.
Дом народа једногласно је усвојио Извјештај о раду Централне изборне комисије БиХ
за 2007. годину са сљедећим закључком:
„Сви надлежни органи дужни су да предузму све активности из своје надлежности
ради реализовања препоруке Централне изборне комисије БиХ, наведене у Извјештају
Комисије у дијелу „Закључна разматрања и препоруке“, те о томе обавјести Дом народа“.
Ад. - 13. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о извршеној ревизији у
2006. години сљедећих институција:
a. Министараства одбране БиХ
б. Министарства финансија и трезора БиХ
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Душанка Мајкић, Адем
Ибрахимпашић, Алма Чоло и Божо Рајић.
Дом народа једногласно је усвојио Извјештај Канцеларије за ревизију институција
БиХ о извршеној ревизији у 2006. години сљедећих институција:
a. Министараства одбране БиХ
б. Министарства финансија и трезора БиХ.
Ад. - 14. Годишња платформа о обавјештајно-безбједносној политици, подносилац:
Предсједништво БиХ
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Душанка Мајкић, Хазим
Ранчић, Иво Миро Јовић, Хилмо Неимарлија, Божо Рајић и Бранко Зрно.
Дом народа, са 10 гласова “за”, два гласа “против” и једним гласом “уздржан”, без
постојања ентитетске већине, није усвојио Годишњу платформа о обавјештајнобезбједносној политици, након чега се приступило усаглашавању у Колегијуму Дома.
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Чланови Колегијума постигли су сагласност након чега је усвојена Годишња платформу о
обавјештајно-безбједносној политици, са сљедећим закључком:
„Дом народа изражава незадовољство квалитетом Годишње платформе о
обавјештајно-безбједносној политици, и тражи од органа који учествују у доношењу овог
документа, да на вријеме припреме Годишњу Платформу о обавјештајно – безбједносној
политици за 2009 годину те уваже примједбе изнесене у дискусији на 19. сједници Дома
народа“
Ад. - 15. Именовање омбудсмена у Институцију омбудсмена за људска права Босне и
Херцеговине (Предлог листе Ад хок комисије за именовање три омбдусмена у
Институцију омбудсмена за људска права БиХ)
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Душанка Мајкић, Божо Рајић,
Рудо Видовић, Адем Ибрахимпашић, Хазим Ранчић, Младен Иванић, Сулејман Тихић, Алма
Чоло, Илија Филиповић и Хилмо Неимарлија
Дом народа је за омбдусмене у Институцији омбдусмена за људска права Босне и
Херцеговине изабрао:
1. Љубомира Сандића из српског народа
2. Иву Брадвицу из хрватског народа и
3. Јасминку Џумхур из бошњачког народа.
Ад. - 16. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и
Републике Турске о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на
доходак и имовину
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Споразума између Босне и
Херцеговине и Републике Турске о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе
на доходак и имовину
Ад. - 17. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о заштити европских дивљих
врста и природних станишта
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Конвенције о заштити
европских дивљих врста и природних станишта.
Ад. - 18. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и
Херцеговине и BAWAG P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND
OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Пројекат
набавке медицинске опреме за Кантоналну болницу ''Сафет Мујић'' у Мостару
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Споразума о кредиту
између Босне и Херцеговине и BAWAG P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT
UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Пројекат набавке
медицинске опреме за Кантоналну болницу ''Сафет Мујић'' у Мостару.
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Ад. - 19. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и
Херцеговине и BAWAG P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND
OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT –
Пројекат набавке медицинске опреме за Дом здравља Мостар
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Споразума о кредиту
између Босне и Херцеговине и BAWAG P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT
UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Пројекат набавке
медицинске опреме за Дом здравља Мостар.
Ад. - 20. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и
Херцеговине и BAWAG P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND
OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT за Пројекат
набавке медицинске опреме за Клиничку болницу Мостар
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Споразума о кредиту
између Босне и Херцеговине и BAWAG P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT
UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT за Пројекат набавке
медицинске опреме за Клиничку болницу Мостар.
Ад. - 21. Давање сагласности за ратификацију Меморандума о разумијевању између
Савјета министара БиХ и Владе Канаде о Канадском пројекту у примарној
здравственој заштити на Балкану
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Меморандума о
разумијевању између Савјета министара БиХ и Владе Канаде о Канадском пројекту у
примарној здравственој заштити на Балкану.
Ад. - 22. Давање сагласности за ратификацију Меморандума о разумијевању између
Савјета министара БиХ и Владе Канаде о Канадском пројекту за младе и
здравље на Балкану
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Меморандума о
разумијевању између Савјета министара БиХ и Владе Канаде о Канадском пројекту за младе
и здравље на Балкану.
Ад. - 23. Давање сагласности за ратификацију Програма финансијске сарадње између
Савјета министара БиХ и Министараства индустрије, туризма и трговине
Краљевине Шпаније
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Програма финансијске
сарадње између Савјета министара БиХ и Министарства индустрије, туризма и трговине
Краљевине Шпаније.
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Ад. - 24. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара
БиХ и Владе Републике Македоније о сарадњи у заштити од природних и
других катастрофа
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Споразума између Савјета
министара БиХ и Владе Републике Македоније о сарадњи у заштити од природних и других
катастрофа.

Ад. - 25. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине
и Краљевине Норвешке о финансирању реконструкције и обнове фасаде
зграде Парламентарне скупштине БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Споразума између Босне
и Херцеговине и Краљевине Норвешке о финансирању реконструкције и обнове фасаде
зграде Парламентарне скупштине БиХ.
Ад. - 26. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и
Херцеговине и Bank Austria Creditanstalt AG – пројекат изградње система
водоснабдијевања у општини Србац
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Споразума о кредиту
између Босне и Херцеговине и Bank Austria Creditanstalt AG – пројекат изградње система
водоснабдијевања у општини Србац.

Сједница је завршена у 16.20 часова.
Саставни дио овог записника чини неауторизовани транскрипт 19. сједнице Дома
народа.
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