BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM
Ustavno-pravna komisija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Уставно-правна комисија

Број: 01/1-50-1-26-30/04.
Сарајево: 29.06.2004.
ЗАПИСНИК
са 30. сједнице Уставно - правне комисије
Сједница је одржана 29.06.2004. године с почетком у 10,00 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије:
1. Мирсад Ћеман,
5. Момчило Новаковић и
2. Мартин Рагуж
6. Тихомир Глигорић.
3. Сеада Палаврић,
4. Бериз Белкић,
Чланови Комисије: Нијаз Дураковић, Иво Миро Јовић и Петар Кунић нису
присуствовали сједници.
Сједници су присуствовали представници Савјета министара БиХ: Бајрамовић Касим,
Есма Хаџевић, Слободан Наградић, Никола Шавија и Зорка Пудар, као и посланик Селим
Бешлагић, предлагач закона.
Сједници је присуствовао секретар Комисије Милан Зјајић.
Мирсад Ћеман је поздравио присутне и предложио проширење дневног реда у односу на
онај из позива и обавјештења о промјени термина сједнице, са још 6. тачка, утврђивања уставног
основа приједлога закона за које је Представнички дом на 40. сједници прихватио хитни поступак
из члана 104. Пословника. Тако да је предложио сљедећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Верификација Записника са 28. сједнице, одржане 27.05.2004. године и Записника са 29.
сједнице одржане 09.06.2004. године,
2. Приједлог закона о Агенцији за унапређење иностраних инвестиција у БиХ, предлагач
Савјет министара БиХ,
3. Приједлог закона о Јавном РТВ систему БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
4. Приједлог закона о Јавном РТВ сервису БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
5. Приједлог закона о платама и накнадама носилаца судијске и тужилачке функције и
државних службеника и запосленика у Суду и Тужилаштву БиХ, предлагач Савјет
министара БиХ,
6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама, предлагач
Савјет министара БиХ,
7. Приједлог закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ, предлагач
посланик Момчило Новаковић,
8. Приједлог закона о измјени Кривичног закона БиХ, предлагач посланик Селим Бешлагић,
9. Приједлог закона о измјенама Закона о царинској политици БиХ, предлагач Савјет
министара БиХ,
10. Приједлог закона о Друштву Црвеног крста/крижа БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
11. Приједлог закона о измјени Изборног закона БиХ, предлагач посланик Мухамед
Морањкић,
12. Приједлог закона о измјенама Закона о привременом одгађању од извршења потреживања
на основу извршних одлука на терет Буџета институција БиХ, предлагач Савјет министара
БиХ,
13. Приједлог закона о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака Босне и
Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
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14. Приједлог закона о фитофармацеутским средствима Босне и Херцеговине, предлагач
Савјет министара БиХ,
15. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о путним исправама БиХ, предлагач
Савјет министара БиХ,
16. Приједлог закона о минералним гнојивима БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
17. Приједлог закона о заштити нових сорти биљака Босне и Херцеговине, предлагач Савјет
министара БиХ,
18. Приједлог закона о несталим особама у БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
19. Приједлог закона о флашираним водама БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
20. Приједлог оквирног закона о регистрацији пословних субјеката у БиХ, предлагач Савјет
министара БиХ,
21. Приједлог закона о спорту БиХ, предлагач посланик Никола Шпирић,
22. Захтјев Уставног суда БиХ за изјашњење по Захтјеву покретање поступка из члана IV/3 ф.
Устава БиХ – процедуралне исправности у случају усвајања Оквирног закона о високом
образовању у БиХ,
23. Захтјеви за аутентична тумачења,
a) Тузлански кантон – Општина Тузла за тумачење члана 3. став 1. тачка д) Закона о
финансирању политичких странака;
b) СДП БиХ Општинска организација Вогошћа за тумачење члана 10. Закона о финансирању
политичких странака;
c) Изборна комисија БиХ за тумачење члана 5. Закона о финансирању политичких странака;
d) Слободне зоне д.о.о. Високо за тумачење члана 29. Закона о слободним зонама;
e) ДОО ''Илић-Комерц'' Станари Добој за тумачење Закона о царинској тарифи БиХ- спорног
тарифног броја 1211900010 и 0902400000;
f) БООС-Босанска странка за тумачење Изборног закона БиХ са ургенцијом
g) Јавно новинско издавачко предузеће Просвјетни преглед Београд-Дописништво за
Републику Српску и Бања Луку за тумачење одредби члана 51. Закона ауторском праву и
сродним правима у БиХ;
h) Комисија за разматрање особа натурализованих послије ступања на снагу Устава БиХ до
ступања на снагу Закона о држављанству БиХ за тумачење Закона о држављанству БиХ;
i) Адвокат Ирена Мојовић Бања Лука за тумачење члана 21. став 2. Закона о кривичном
поступку БиХ.
24. Остала питања.
Предложени дневни ред је једногласно прихваћен.
Ад. 1. Верификација Записника са 28. сједнице, одржане 27.05.2004. године и
Записника са 29. сједнице одржане 09.06.2004. године,
Без примједби, Комисија је једногласно верификовала:
а) Записника са 28. сједнице, одржане 27.05.2004. године и
б) Записника са 29. сједнице одржане 09.06.2004. године.
Ад. 2 Приједлог закона о Агенцији за унапређење иностраних инвестиција у БиХ,
предлагач Савјет министара БиХ,
Након краће расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је једногласно
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о Агенцији за унапређење
иноземних инвестиција у Босни и Херцеговини,
2. Уставни основ је садржан у члану III тачка 1. б) и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и
Херцеговине, како је навео предлагач,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 3. Приједлог закона о Јавном РТВ систему БиХ, предлагач Савјет министара
БиХ,
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Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином
гласова, са четири гласа ‘’за’’, без гласова ‘’против’’ и са два ‘’уздржана’’, утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о Јавном РТВ систему у
Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану III тачка 1. х) и члану II Устава Босне и Херцеговине,
како је навео предлагач, и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и Херцеговине
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 4. Приједлог закона о Јавном РТВ сервису БиХ, предлагач Савјет министара
БиХ,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином
гласова, са четири гласа ‘’за’’, без гласова ‘’против’’ и са два ‘’уздржана’’, утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о Јавном РТВ сервису Босне и
Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану III тачка 1. х) и члану II Устава Босне и Херцеговине,
како је навео предлагач, и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и Херцеговине
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 5. Приједлог закона о платама и накнадама носилаца судијске и тужилачке
функције и државних службеника и запосленика у Суду и Тужилаштву БиХ, предлагач
Савјет министара БиХ,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је једногласно
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о платама и накнадама
носилаца судске и тужилачке функције и државних службеника и запосленика у Суду и
Тужитељству Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану IV тачка 4. а) Устава Босне и Херцеговине, како је
навео предлагач,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о административним
таксама, предлагач Савјет министара БиХ,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је једногласно
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о измјенама и допунама
Закона о административним таксама,
2. Уставни основ је садржан у члану I тачка 1. и члану III тачка 1. е) Устава Босне и
Херцеговине, како је навео предлагач, и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и Херцеговине
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 7. Приједлог закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ,
предлагач посланик Момчило Новаковић,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је једногласно
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о измјени Закона о систему
индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини,
2. Уставни основ је садржан у члану III тачка 1. ц), и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и
Херцеговине, како је навео предлагач,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
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4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 8. Приједлог закона о измјени Кривичног закона БиХ, предлагач посланик
Селим Бешлагић,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је једногласно
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о измјени Кривичног закона
Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану I тачка 4; члану II тачка 1 и 2 и члану III тачка 1. г)
Устава Босне и Херцеговине и Анексу I на Устав Босне и Херцеговине,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 9. Приједлог закона о измјенама Закона о царинској политици БиХ, предлагач
Савјет министара БиХ,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је једногласно
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о измјенама Закона царинској
политици Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану III тачка 1. ц) и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и
Херцеговине, како је навео предлагач,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 10. Приједлог закона о Друштву Црвеног крста/крижа БиХ, предлагач Савјет
министара БиХ,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином
гласова, са четири гласа ‘’за’’, без гласова ‘’против’’, са два ‘’уздржана’’, утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о Друштву Црвеног
крста/крижа Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану III тачка 5. а) (послови ‘’који су потребни за очување
суверенитета, територијалног интегритета, политичке независности и међународног
субјективитета БиХ) и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и Херцеговине, како је и навео
предлагач,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 11. Приједлог закона о измјени Изборног закона БиХ, предлагач посланик
Мухамед Морањкић,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је једногласно
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о измјени Изборног закона
Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану IV тачка 4. а) Устава Босне и Херцеговине, како је
навео предлагач,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 12. Приједлог закона о измјенама Закона о привременом одгађању од извршења
потреживања на основу извршних одлука на терет Буџета институција БиХ, предлагач
Савјет министара БиХ,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је једногласно
утврдила сљедеће:
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1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о измјени Закона о
привременом одгађању од извршења потраживања на основу извршних одлука на терет Буџета
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану III тачка 1. е), члану III тачка 5. а) и члану IV тачка 4.
а) Устава Босне и Херцеговине, како је навео предлагач,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 13. Приједлог закона о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака
Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином
гласова, са четири гласа ‘’за’’, два гласа ‘’против’’, без ‘’уздржаних’’, утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о сјемењу и садном
материјалу пољопривредних биљака Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану III тачка 1. б) Устава Босне и Херцеговине, како је и
навео предлагач и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 14. Приједлог закона о фитофармацеутским средствима Босне и Херцеговине,
предлагач Савјет министара БиХ,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином
гласова, са четири гласа ‘’за’’, два гласа ‘’против’’, без ‘’уздржаних’’, утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о сјемењу и садном
материјалу пољопривредних биљака Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану III тачка 1. б) Устава Босне и Херцеговине, како је и
навео предлагач и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 15. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о путним исправама БиХ,
предлагач Савјет министара БиХ,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином
гласова, са четири гласа ‘’за’’, без гласова ‘’против’’ и са два ‘’уздржана’’, утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о измјенама и допунама
Закона о путним исправама Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану II и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
како је навео предлагач,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 16. Приједлог закона о минералним гнојивима БиХ, предлагач Савјет министара
БиХ,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином
гласова, са четири гласа ‘’за’’, два гласа ‘’против’’, без ‘’уздржаних’’, утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о минералним гнојивима
Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану III тачка 1. б) Устава Босне и Херцеговине, како је и
навео предлагач и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Aд. 17. Приједлог закона о заштити нових сорти биљака Босне и Херцеговине,
предлагач Савјет министара БиХ,

6

Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином
гласова, са четири гласа ‘’за’’, два гласа ‘’против’’, без ‘’уздржаних’’, утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о заштити нових сорти
биљака Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану III тачка 1. б) Устава Босне и Херцеговине како је и
навео предлагач и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 18. Приједлог закона о несталим особама у БиХ, предлагач Савјет министара
БиХ,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином
гласова, са четири гласа ‘’за’’, без гласова ‘’против’’ и са два ‘’уздржана’’, утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о несталим особама у Босни и
Херцеговини,
2. Уставни основ је садржан у члану II тачка 4. и члану IV тачка 4. а) Устава Босне и
Херцеговине те Конвенцији о спречавању и кажњавању злочина геноцида (1948), Женевској
конвенцији I-IV о заштити жртава рата (1949), Допунски протоколи I-II (1977), Европској
конвенцији о заштити људских права и основних слобода (1950), Конвенцији о правима дјеце
(1989) и Међународном пакту о цивилним и политичким правима (1966), које је Босна и
Херцеговина ратификовала, те има обавезу да донесе законе и прописе који ће омогућити
њихобво провођење, како је и навео предлагач,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине, и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 19. Приједлог закона о флашираним водама БиХ, предлагач Савјет министара
БиХ,
Након отварања дискусије по овој тачци дневног реда констатовано је да сједници не
присуствују представници Савјета министара БиХ.
У краћим дискусијама посланици Бериз Белкић и Мирсад Ћеман су истакли више
примједби и приложили писани материјал на текст предложеног закона, а Мочило Новаковић је
најавио око 30. амандмана.
Цијенећи наведено Комисија је једногласно закључила да је присуство представника
предлагача закона неопходно, те да се разматрање ове тачке дневног реда одгоди, а предлагачу
доставе писане примједбе – мишљења, уложени амандмани и други материјали ради адекватног
очитовања и припреме за наредну сједницу Комисије.
Ад. 20. Приједлог оквирног закона о регистрацији пословних субјеката у БиХ,
предлагач Савјет министара БиХ,
Након дуже опште и расправе о појединостима Уставно-правна комисија је као надлежна:
1. Већином гласова подржала принципе предложеног закона,
2. Констатовала да је амандмане уложио посланик Момчило Новаковић и гласањем није
подржала предложене амандмане.
3. Једногласно прихватила текст Приједлога оквирног закона о регистрацији пословних
субјеката у Босни и Херцеговини, како га је предложио Савјет министара БиХ и
4. Констатовала да је предложени закон неопходно донијети.
У смислу одредби члана 89. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ, за извјестиоца у пленарној фази именован је предсједавајући Комисије Мирсад Ћеман.
Ад. 21. Приједлог закона о спорту БиХ, предлагач посланик Никола Шпирић,
На приједлог више чланова Комисије једногласно је одлучено да се прије ступања у
поступак из члана 87. Пословника отвори Јавно саслушање о Приједлогу закона о спорту БиХ
које би поред предлагача, чланова Комисије и институција БиХ, укључивало заитересоване
органе, стручне институције и појединце.
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Ад. 22. Захтјев Уставног суда БиХ за изјашњење по Захтјеву покретање поступка из
члана IV/3 ф. Устава БиХ – процедуралне исправности у случају усвајања Оквирног закона
о високом образовању у БиХ,
Комисија се није изјашњавала о Захтјеву Уставног суда БиХ, јер је прекорачен остављени
рок за изјашњење, а Уставни суд је већ засједао и одлучио о предметној ствари.
Закључено је да у будуће стручне службе требају хитно дјеловати како се не би дешавали
овакви формални пропусти рокова.
Ад. 23. Захтјеви за аутентична тумачења,
Предсједавајући Ћеман је упознао присутне чланове Комисије да је сходно усвојеном
Закључку покренута процедура за аутентично тумачење по до сада пристиглим захтјевима, да се
очекују очитовања Савјета министара БиХ, а да би чланови Комисије требали проучити
пристигле захтјеве и на наредној сједници да се Комисија извјештајима изјасни о јасноћи норме
на коју се тумачење односи.
Овај приједлог је једногласно прихваћен.
Ад. 24. Остала питања
а) Расправа о допису Управног одбора успостављеног Законом о систему иниректног
опорезивања у БиХ
Након проведене расправе Комисија је једногласно одлучила:
1. Да се наведени допис треба сматрати захтјевом за аутентично тумачење члана 14.
Закона о систему индиректног опорезивања Босне и Херцеговине,
2. Да се сходно члану 1. став 3. Закључка о аутентичном тумачењу закона, других прописа
и општих аката наведени допис и овај закључак доставе надлежној комисији и Савјету министара
ради давања мишљења,
3. По окoнчању процедуре Уставно-правна комисија ће коначан приједлог аутентичног
тумачења доставити предсједавајућем Представничког дома.
б) Израда пречишћених текстова закона за које Уставно-правне комисије имају овлаштења
Предсједавајући Ћеман је подсјетио чланове Комисије да су сходно измјенама и допунама
неких закона Уставно-правне комисије домова Парламентарне скупштине БиХ овлаштене за
израду пречишћених текстова и да треба почети са припремама за ту активност у сарадњи са
Уставно-правном комисијом Дома народа.
ц) Материјали ентитетских парламената
Предсједавајући Ћеман је информисао чланове Комисије да ентитетски парламенти на
захтјев ове Комисије редовно достављају материјале које имају у процедури и да сви
заинтересовани могу вршити увид у достављене материјале тако што ће контактирати њега или
секретара Комисије.
д) Брошура са Округлог стола Надлежности и односи између институција БиХ и Ентитета
Предјсједавајући је предложио да се предузму радње за штампање брошуре са Округлог
стола Надлежности и односи између институција БиХ и Ентитета, који је одржан 7. и 8. 07. 2003.
e) Информације о току припрема одржавања Округлог стола ''Јединствена правила за
израду правних прописа у институцијама БиХ''
На крају је предсједавајући истакао да је Радна група завршила рад на изради Приједлога
Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама БиХ и за 15.07.2004. заказала
Округли сто на којем се очекује учешће свих чланова ове Комисије.
Како није било других приједлога за ову тачку дневног реда предсједавајући је у 14,20
часова закључио сједницу.
Напомена: Саставни дио овог записника је Стенограм који сачињава Заједничка служба
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
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Мирсад Ћеман

