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ЗАПИСНИК
са 32. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 04. октобра 2002. године
Тридесед друга сједница Дома сазвана је за 01. октобар 2002. године, након што је
њено одржавање било одгођено са 24. септембра на захтјев клубова посланик ПДП-СНССНСД-СПРС и СДС-а. Међутим, сједница није одржана ни 1. октобра због недостатка
кворума из ентитета Републике Српске – одсуствовали су посланици клубова ПДП-СНССДС-СПРС и СДС-а. Посланици Мирко Бањац и Хилмо Неимарлија оправдали су
изостанак. Такођер су одсуствовали и посланици Клуба ХДУ – који су тражили да се
сједница одгоди за 04. октобар.
Сједница 4. октобра је почела с радом у 11,25 сати. Присуствовало је 39 посланика.
Одсуствовали су Мирко Бањац, Мирко Мијатовић и Иво Лозанчић.
Поред посланика сједници су присуствовали предсједавајући Вијећа министара
Драган Микеревић, министар Светозар Михајловић, Крешимир Зубак и Анте Домазет, те
замјеници министара Кадрија Харачић – Шабић и Милан Ловрић. Такођер су сједници
присуствовали и представници ОХР-а, ОСЦЕ-а, те америчке и румунске амбасаде.
На почетку сједнице предсједавајући Дома Мариофил Љубић упознао је посланике
о разлозима одгађања сједнице од 24. септембра за 1. октобар. Истакао је да је било
потребе да се ова сједница ипак одржи, јер има неколико закона и питања која се морају
окончати у овом мандату. Упознао је посланике да је од Републичке изборне комисије
затражио став о одржавању сједнице на дан предизборне шутње, на шта је из Комисије
одговорено да нема сметњи за одржавање сједнице. Потом је предсједавајући предложио
неопходне тачке дневног реда које су усаглашене на Проширеном колегију, а то су:
1. Записник са 31. сједнице Представничког дома,
2. Извјештај Заједничке комисије о постизању споразума о јединственом тексту
Закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини,
3. Давање сагласности за ратификацију:
a) Развојног кредитног споразума (Пројекат управљања крутим отпадом)
између Босне и Херцеговине и Интернатионал Девелопмент Асоциатион
(Међународне асоцијације за развој),
b) Међународне конвенције о заштити биља.
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У дневни ред је предсједавајући Дома предложио и Захтјев Вијећа министара за
разматрање Приједлога закона о измјенама Закона о држављанству Босне и Херцеговине
по хитном поступку (члан 105. Пословника), јер је као предсједавајући то био обавезан
учинити по члану 105. Пословника.
У дискусији о приједлогу дневног реда учествовали су:
Богић Богићевић – у име Клуба посланика предложио да се у дневни ред уврсти
Приједлог закона о високом судском и тужилачком савјету.
Осман Брка – предложио да се у дневни ред уврсти Извјештај Комисије за људска
права, имиграцију, избјеглице и азил о посјетама једном броју казнено-поправних
установа.
Жељко Билбија – у име Клуба посланика изнио је став да данас не би требало
разматрати Захтјев Вијећа министара да се по хитном поступку разматра Приједлог закона
о измјенама Закона о држављанству БиХ, као ни Приједлог закона о Високом судском и
тужилачком савјету, јер исти не би били коначно усвојени с обзиром да их није усвојио ни
Дом народа.
Драган Микеревић, предсједавајући Вијећа министара, предложио је да се у
дневни ред сједнице уврсти Приједлог одлуке о именовању чланова Државне регулаторне
комисје за електричну инергију.
Милош Јовановић – обавијестио је Дом да ће данас гласати против свих
приједлога који долазе од Вијећа министара, због неодговорности Вијећа министара према
одговорима на посланичка питања.
Адем Борић је предложио да предсједавајући Дома Мариофил Љубић у име Дома
упути честитку одбојкашима БиХ на освојеном првом мјесту у сједећој одбојци.
Предсједавајући Љубић се захвалио Адему Борићу на приједлогу и рекао да ће у
име Представничког дома упутити честитку одбојкашима. Затим је закључио расправу о
приједлогу дневног реда и позвао Дом да се о приједлозима изјасни.
Жељко Билбија је у име Клуба затражио паузу прије изјашњавања о приједлозима
за допуну дневног реда.
Послије паузе Дом се прво изјаснио о приједлозима за допуну дневног реда.
Приједлог Богића Богићевића – да се у дневни ред уврсти Приједлог закона о
Високом судском и тужилачком савјету није добио ентитетску већину. Од 35 присутних
ЗА је гласало 25, против 1, суздржало се 9 посланика. По ентитетима, из ФБиХ ЗА су
гласала 22, из Републике Српске 3 посланика.
Приједлог Османа Брке – да се у дневни ред уврсти Извјештај Комисије о
посјетама једном броју казнено – поправних установа, такођер није добио ентитетску
већину. Од 37 присутних, ЗА је гласало 26, суздржало се 11 посланика. По ентитетима, из
РС ЗА гласала 3, из ФБиХ 23 посланика.
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Ни приједлог предсједавајућег Вијећа министара није добио ентитетску већину. ЗА
су гласала 24, против 1, суздржало се 11 посланика – ФБиХ ЗА 22, из РС 3 посланика.
Дом није усвојио ни приједлог предсједавајућег Мариофила Љубића да се разматра
Захтјев Вијећа министара за разматрање Приједлога закона о измјени Закона о
држављанству БиХ по хитном поступку, у складу с чланом 105. Пословника.
Послије гласања о свим приједлозима предсједавајући је констатовао да је за 32.
сједницу усвојен сљедећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Записник са 31. сједнице Представничког дома,
2. Извјештај Заједничке комисије о постизању споразума о јединственом тексту
Закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини,
3. Давање сагласности за ратификацију:
a) Развојног кредитног споразума (Пројекат управљања крутим отпадом)
између Босне и Херцеговине и Интернатионал Девелопмент Асоциатион
(Међународне асоцијације за развој),
b) Међународне конвенције о заштити биља.
Ад – 1 : Записник са 31. сједнице Представничког дома
О записнику није било дискусије. Записник с 31. сједнице усвојен је једногласно –
са 39 присутних посланика.
Ад – 2: Извјештај Заједничке комисије о постизању споразума о јединственом тексту
Закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини
Предсједавајући Љубић је подсјетио посланике да је Заједничка комисија постигла
споразум о јединственом тексту Закона о ветеринарству, па је Извјештај комисије дао на
гласање.
Извјештај Комисије усвојен је једногласно. Предсједавајући је констатовао да је
овим законом о ветеринарству у Босни и Херцеговини и коначно усвојен у
Парламентарној скупштини.
Ад – 3: Давање сагласности за ратификацију
Представнички дом је једногласно дао сагласност за ратификацију:
a) Развојног кредитног споразума (Пројекат управљања крутим отпадом) између
Босне и Херцеговине и Интернатионал Девелопмент Асоциатион (Међународне
асоцијације за развој),
b) Међународне конвенције о заштити биља.
На крају сједнице предсједавајући Мариофил Љубић захвалио се свим
посланицима на њиховом залагању и труду да помогну да Представнички дом у овом
мандату буде најчвршћа карика у ланцу институција Боснеи Херцеговине, изразивши
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мишљење да је Дом ипак доста урадио. Рекао је да је доста посла Дом и започео и да
очекује да ће тај посао наредни сазив наставити.
Предсједавајући се захвалио на сарадњи и члановима Предсједништва и Вијећа
министара Босне и Херцеговине.
Сједница је с радом завршила у 12,40 сати.
Саставни дио овог записника је транскрипт 32. сједнице Представничког дома.

СЕКРЕТАР
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
Бранка Тодоровић
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ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
Мариофил Љубић
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