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ЗАПИСНИК
са 1. сједнице Комисија за припрему избора Сaвјета министара БиХ
Сједница је одржана 11.01.2007. године са почетком у 12,00 часова.
Сједници су присуствовали сви чланови Комисије: Рифат Долић, Хаџи Јован Митровић, Јерко
Иванковић Лијановић, Бранко Докић, Сефер Халиловић, Винко Зорић, Мирко Околић, Драган
Вранкић, Златко Лагумџија, Лазар Продановић, Азра Алајбеговић и Халид Гењац.
Поред чланова комисије сједници су присуствовали: у име ОХР-а Маја Рибар; у име ОЕБС-а
Амела Ибрахимовић..
Сједници је присуствовао Милан Зјајић, који је обављао послове секретара Комисије.
Сједница је завршена у 13,30 часова.
Након краће расправе Комисија је једногласно прихватила у позиву од стране предсједавајућег
Дома Бериза Белкића, предложени:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Избор предсједавајућег, првог и другог замјеника предсједавајућег Комисије за припрему избора
Савјета министара БиХ;
2. Разматрање подобности и давање мишљења – препоруке за потврђивање Николе Шпирића за
обављање функције предсједавајућег Савјета министра БиХ;
3. Текућа питања.
Ад. 1. Избор предсједавајућег, првог и другог замјеника предсједавајућег Комисије за припрему
избора Савјета министара БиХ;
Овом тачком дневног реда је предсједавао секретар Милан Зјајић. Он је на почетку истакао да је
очекивао да ће неко из Колегија дома предсејдавати овим дијелом сједнице и да му није познато да
ли постоји политички договор око избора предсједавајућег и његовог првог и другог замјеника.
Подсјетио је на одредбе Пословника по којима је неопходно остварити одговарајућу националну и
ентитетску заступљеност.
Затим се отворила расправа у којој су учествовали Златко Лагумџија, Азра Алајбеговић, Халид
Гењац Лазар Продановић, Рифат Долић и Винко Зорић.
Накн проведене расправе и поступка предлагања и након што Винко Зорић није прихватио
кандидатуру за другог замјеника предсједавајућег комисија је већином гласова изабрала:
Халида Гењца за предсједавајућег,
Лазара Продановића за првог замјеника предсједавајућег и
Јерка Иванковића Лијановића за другог замјеника предсједавајућег.
Ад. 2. Разматрање подобности и давање мишљења – препоруке за потврђивање Николе Шпирића
за обављање функције предсједавајућег Савјета министра БиХ;
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Новоизабрани предсједавајући се захвалио на указаном повјерењу и отворио расправу по другој тачци
дневног реда.
Затим се развила дужа расправа, у којој су поред предсједавајућег, учествовали Златко Лагумџија,
Винко Зорић, секретар Милан Зјајић, Мирко Околић, Рифат Долић и Азра Алајбеговић, о упозорењу уз
достављени материјал о тајности и потреби враћања материјала.
Већина чланова Комисије је у дискусији истакла да сви материјали у поступку провјере требају
бити доступни јавности. Предсједавајући Гењац је истакао да Комисија нема свој пословник и
предложио да се на првој наредној сједници припреми и усвоји пословник који ће регулисати ово и
друга питања важна за рад Комисије.
Члан Комисије Златко Лагумџија је поднио писмени захтјев за учешће на сједници Николе
Шпирића ради одговарања на питања.
По доласку Николе Шпирића на сједницу Златко Лагумџија је тражио да му се одговори на два
питања. Прво: да ли су подаци из попуњеног обрасца и подаци из имовинских картона који се
попуњавају и предају Централној изборној комисији БиХ у оговарајућем континуитету и да ли се у
случају значајних увећања имовине то може документовати доказима о пријави прихода и о плаћеном
порезу.
На ово питање Никола Шпирић је одговорио да је Имовинске картоне попуњавао у више наврата
од како су они уведени и да они одражавају континуитет његовог дугогодишњег рада у институцијама
БиХ и рада на Универзитету у Бања Луци и Економском институту, али да имовински картон за Изборе
2006. године он није попунио, јер је био на вишедневном службеном путу у инотранству.
Затим је Златко Лагумџија поставио своје друго питање које се односило на чланство у СКЈ и у
Општинском комитету општине Центар Сарајево.
Одговарајући на ово питање Шпирић је истакао да никада није тајио своје чланство у СКЈ, али да
је, обзиром да образац захтијева прецизне податке о кретању од 1992. до 1995. године мислио да се тај
период односи и на чланство у политичким партијама.
У каснијој расправи учествовало је више чланова Комисије углавном износећи свој став и став
своје политичке странке према потврђивању предсједавајућег Савјета министара БиХ.
Сефер Халиловић је у краткој дискусији истакао да је цијели поступак дискриминирајући у
односу на посланике.
Пошто се приступило гласању:
1. Комисија је већином гласова, 10 гласова ''за'' и два гласа ''против'' утврдила да Никола
Шпирић испуњава све услове прописане Законом о Савјету министара БиХ и Пословником
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за именовање на функцију предсједавајућег
Савјета министара БиХ. Против су гласали чланови Комисије Златко Лагумџија и Сефер Халиловић.
2. Комисија препоручује Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
да потврди именовање Николе Шпирића за предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине.
3. За извјестиоца на сједници Представничког дома именован је предсједавајући Комисије Халид
Гењац, а остали чланови Комисије на сједници Дома, а посебно они који су гласали против ће бити у
прилици да образложе разлоге таквог става.
Ад. 3. Текућа питања.
Како није било других питања предсједавајући је у 13,30 часова закључио сједницу.
Напомена: Одлуком Колегија секретара Парламентарне скупштине БиХ сједнице се не снимају.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Милан Зјајић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Халид Гењац

