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ЧЛАИОВИМА УСТАВНОПРАВНЕ KOMИCИJE

ИЗВЈЕШТАЈ
o- одржаној 'Посебној сједници о литању статуса Суторине

Усгавнопрввна комисијв је нв 7. cjeta шци , oдpжaнoj 23. 03. 2015. гoдинe, oдлy шлa дa
организује Посебну сједницу 0 пигању стаryса Суторине. Сједница је 0држана у уторак , 09 :
04'. 2 01 5 годиие;;у згради Пврламентарне скупцгп-гне БиХ,.Плава сала; IV спрат,. с;почеп<ом ц
1 О часова.

Позиву ' за посебну "сједницу 'Уставноправне комисије 'Предстввничког дома :одазвали су
'се:
Жељко Обрадовић , замјеник предč;ј 'едавđјућет Комисије за траниqе БиХ, Зоран
Перковић, п0моћник министрв спољних поčлова БиХ , проф . др 1Vlустафв Бегић, проф :
др .Зенаид Џелмо , др Недим Адемовић, проф . др Сенвид Лавић, проф : др Хидајет
Реповац;и проф . др Хазим Баггiић. Проф . др Един Шарчевић . достввио је čвoje ставове у
писвној форми,
Ивк0н увода пресједавајућег„ члвновима IЕ0мисије најприје се обратио Жељк0
Обрадовић , замјеник ` предсједавајућег Државне к0мисије за границе БиХ . Иčтакао је - да .
члaнoви ДрЖаВНе кoмиcиje 3а граниЦу БиХ од пoчeткa имаЈу УčвглашсН став 0 питaњy

Суторине: Осн0в за идентификацију, граничне црте између Босне и Херцеговине и'
Аепублике Црне Горе представљвју два докумčнта . Првије ' Општи Оквирни споразум ,
за мир у БиХ a други је Мишљењг; бр0ј. 3 1Vlеђународне đрбитражне комисије за
конференцију 0 бившој Југославији„ тзв . Бадинтерове к0мггсије. Замјеник
предсједввајуће Комисије изнио је čтđв0ве Држаине комисије који се у цјелини нвлвзе
у приигогу овог извјештаја = транскрипту т0нскогЗапиčа ,са сједнице .
Нвкон 0брвћања Жељка Обрадовића; члановима Комисије обрвтио cc Зорвн Перковић,

помоћник ' миниcтpa_ гпољних поčлова БиХ, који , је образл0жио cтaв: Министарствв
БИХ.

' инОčтраниК . ПОСЛ0ва

Министарство иностраних посл0ва БиХ сматра дв је разгранииење и утврђиванве

државне' границе између ' Босне и Херцеговине и Републике Црне rope извршено на
правно ваљан и праведан начин . Овај čтав заснива cc na документима кОји су з a
предčтавнике, БиХ у преговарачком процесу важили као 0снова за идентификацију
граничне ,линије; између двије стране; тј : Општем дквирном споразуму за мир у БиХ , од
14, 1 2. 1995 године и Iиlишљењу 'број 3' 1VТеђународне арбитражне копгиčије за
' Трг Бих 1. 71060 Сарајево / Trg:BiH 1 71000 Ѕал'је vо T' i/tel +387(0)33286068

факс%Еах . +387 (0)332334$0

tС rj-'.

к"онф'еренцију у бившој Југославији , Y Мишљењу број '3 Међународне арбитражне
когиисије наведено је да he ce демаркационе :линије између независних држава пгони
мијењати свмо путем слободног и међусобногдоговора ; a axo ce недоговори супротно,
раније границе попримају карактер граница које гптити међународно право : Истакао је;
да Извјештај Међународне арбитражне комггсије имđ снагу • међународне пресуде која

гарантује неупитност територијалног интегритета и ,цјеловитости БиХ

у

њеним

међународно признатим границама. }lавео је и став да арбитража кије могуна, јер су

највиши државни органи Републике Црне Горе званично, диплома,тским путем,
обавијестили Босну и Херцеговину да за њих нe постоји питање статуса Суторине;
Веомаје ,важно да nu he БиХ поштовати међународно прихванене •норме =које су основ
њене независности и међународног признања unu he nocnuje 23 године бити покренут
поступак ревизије и неприхватања тихвмеђународних норми .
Y име Министарства -иностуаник послова , БиХ, предлахгио ,је да се приједлог уговора 0
идентификацији државне границе између Босне и Херцеговине , и Републике Црне Горе;

који су :утврдиле . државне комисије за границе , ових земаља a потврдили и Савјет
министара Босне и Херцеговине и Влада Аепублике . Црне Горе, •прихвати кao фaктички
вјеродостојан и правно утемељен .
Након помоћника ,министуа :слољних послова БиХ члановима Комисије су-се `обратилиг
проф , др Мустафа Бегин, проф . др .3енаид Џелмо , др Недим Адемовинг, проф . др
Сенаид Лавин,:проф . др Хидајет реповац и проф . др Хазим Башин .
Проф . др Мустафа Бегин, у својству бившег члана Државне комисије за границе БиХ,
истакао је да је дуго година радио у овој комисији у ,вези ca разгрвничењем са

Аепубликом Црном Гором. Потврдио је да је приликом рада ове комисије морао
постојати>потпуни • консензус , увези са. идентггфикацијом и описом границе . Указаоје : и
на коришнење; документације; полазени oд У, става БиХ , мишљења тзв . Бадинтерове
комисије ', и Међународне конвенције 0 г, раницама. Навео је чињени qу да је Босна и
Херцеговина :раније, у вези са разграничењем , у два нaвpaтa_, истицала захтјеве пуема

Републици Цpнoj Гори. Први пут почетком 1946 године, када је донесен 3аков 0
ништавости, правних прописа старе Југославије до 6: априла 19 4 1 г,одине и прописа
који су донесени тoкoм окупације . Друга пут, када се тадашња .комисија састала крајем
децегибра 1946: године да разријеши нека спорна питања на гуаницама тадагпњих
народних република . Босна и Херцеговина_је са Републиком Цриоги Гором имала само
два спорна питања у ' вези са приједлогом да из састава Црне Горе пређу у састав БиХ
два села,, јер им је Фоча односно Гаико било 'ближе административно подручје . Указао
је да Босна, и Херцеговина , има:у`вези са границама доста сличних_ ситуација као што је.
Суторина. Ни у једном случају није било овакве дил е
" ме и оспоравања:
Проф :. др 3енаид 1,lелмо истакао је многе •примјере спорова у вези ca разграничењем
који су довели до регулисања овог питања no лравилима међународног јавног права.

Члан 3 8. Статута Међународног суда правде дефинише да суд своје одлуке доноси
пpeмa принципима општег међународног права који су заправо обавезујуни и, које суд
примјењује . Навео је да ce CHOp између ' Босне и Херцеговине и, Републике Црне Горе не
би могао водити без пристанка Републике Црна Горе, ни пред судом, ни пред ,

арбитражом . Y међународном праву не лостоје спорови ако стране не пристану на
епор . Ouaj ко је потписник- Статута Међунауодног суда самим тим је дао пристанак нa
рјешавање спорова, слично је са арбитражом . Изниo је став да су одпуке Iиlеђународне

трг 6их І . 71000' Сарвјево /Trg BiH I. 7I000Sarв jovoгтeii/te1.+3R7 (0)33236068, .фпкс/fax. +337 (О 5 2334 8 0

врбитрđжне комисије обавезујуће каа и став да би у случају евентуалне. тужбе; тужба
била одбачена без. рвслраве .

Др Педим Адемови_ћ истакаоје даје Парламентарна . скупштина . једина надлежна.:да
донесе одлуку о литању Суторине; те да принцип међународног права „pacta sunt
servanda" - и,принцип „uti''possidetis" ne иду4у прилогБиХ у вези са питањем Суторине:
Чињенице указују да Босна и Херцеговина није угкивđла апсолутно никаква права на
овој територији нити је вршила било какву власт на овој територији . Локални
документи •који се тичу саме административне подјеле такође иду у прилог Републ"ици

Црној Гори. Потписани међународноправни уговори такође +иду у прилог Републици
Црној Гори, јер легализују оно што се дешавало :нđ терену посљедњих 70 година.
Према томе, сматра да би неко морао .дати одговор; прије свега отручњаци за

међународно право, да sin према међународноправним принципима и пракси
међунđродних судова Босна и Херцеговина има кредибилан захтјев да се супротстави'
чињеници да вeћ 70 година ,нема ;никаква права:на-тој' терит0рији .
• роф, др Сенаид Лавинз. је у обраћању члановима Комисије . навео да , смвтра -да. је тзв .

Бадинтерова к0мисија = Међународна арбитражна комисија , утврдила да се граниде;

република бивше СФРЈ имđј 'у сматрати границама независних држава и да су
заштићене међународним правом . Мишљења тзв . Бадинтер 0ве ,комисије су п0ставила

логику правног 0квира слиједом Устава из 1 974 године у склđду са ' међународним
правом, на осн0ву кojeг je Би•Х постала независна ,држава, наставила
своје постојање:
_

изван СФ$Ј, као међународно призната и независна држава. Босна и Херцеповинаје
потврдила своје границе према Еепублици Црној Гори потписивањем Општег

мировног споразума за мир у ' БиХ, у којем су међудржавне грđнице које је утврдила
тзв . Бадинтерова ,комисија прихвапене ка0 полазиште . 3ато сматра да Босна и
Херцег,овинв кđо држава којđ слоб0дно преузима своје обавезе ,у међународним
односиlна негсмије • негирати арбитражне одлуке и мишљења Iиlеђународне _арбитражне.
комисијв.
Пакон :обраfiања проф : др "Сенаида Лавића члановима Комисије обратио, ce проф. p
Хидајет Ееповац, који је истакао да је у 0вом тренутку постављање питања 0 етатусу
Суторине недипломатски акт који гиоже имати опасне реперкусије .

Проф . др Хазим Башић истакаој 'е даје спор око Cyтopинe no међународном праву
ријешен , Флучај '. Res judikata — виђена ствар, пресуђена ствар . У' случају тужбе за
рје_ шавање овога проблема, Босна и Херцеговина рутински губи на 1Vlеђународн 0м суду'

правде. Сматра да треба поштовати стросу процедуру којг је прописана уставно пđвним поретком БиХ, јер ,је то начин како треба ријешити, проблем који је заправо
измишљен . Истакđо је,дв cc JaBHOCT y БиХ потпуно дезинформише у вези са питањем у
којим,је •границама призната ,Босна i-i Херцеговина. To nucy грđнггце АВНОЈ-а . Босна и

Херцеговинаје призната у oним траницама у којим је у тренутку сукдесије вршила
подитичку влacт:'To:cy o нe границе доклеје дошао домашај управног система Босна и

Херцеговина. Дакле,:т0 је пpинцип .,,uti possidetis". Новонастале.државе нису стекле сва
обИЉСЖја дpжaвнocти, сВС: док . Не потпИШу ;МеђудржавнЕ угоВоре . 0 границама. Дaклe,
Босна и Херцеговина је још цвијек призната у лолитичким границама из 1992 године :
Још није вавршен процеo- делимитације граница и није дефинисан њихов ' правни
статус, d на тај начин к0начно дефинисана u заокружена државност БиХ, ПОВОДОм
ковстантног ' негирања ставова тзв . Бадинетерове >комисије „ истакао је да cc заборавил 0
да су 19 92 године ти ставови; у једној другđчијој ' форми , објављени xao Резолуција

Трг Бих 1 . 7 Э 000', Сграјево 1 Tig BiH 1 , 71000SSarajevo, re:iitel: +387 (0)33 286068 флг.с fax. —387(0)33233480

УН - а брОј 757.. ТОм резолуцијом јđено су интерпретирвни етавови Међунвродне.
арбитрвжне комиеије и они еу данвс диo мeђyнapoднoг'jaвнor пpaвa, и нe мory ce
игнорисвти.,
Након o6patisњa ,проф др Хазима; предсједввајући Комисије; Обавијести0 је bве
пpиcyтнe дa he сви мaтepиjaли, дoeтaвљeни oд yчecникa.бити ,дocтyпни нa вeб-cтpaници
Парламентđрне ; скупцгтине БиХ звједно са неауторизованим трвнскриптом тонског
з3пИев oвecjeдницe.
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Прилог
•. ИнфОрмација о разгрвничењу БиК
и РепубликегЦрне _Горе представника
Државне комисије зв+вранице БџХ .
• N1иш.љење проф . др Единв Шарчевићв,
• Мишљење проф . др Зенаида, IЈелме ;
• Л%lвтеријал ;достављен од проф . др Мустафе Бегића,

• Мишљење' проф .. др Сенвдина Лввићв,
• Мишљењеапрофг др Хвзигмв , Бацгића,
• Неауторизовани транекуипт 8. сједнице, Комисије

тргБиХ 1.71000'. СврвјевоГтгу , нгн 1;71000aSarajevo; тел7ге1.+387-(0)3328 б0. б$. факlfax..+387а (О )33233480

