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ЗАПИСНИК
сa 30. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, одржане 01. августа 2002.године
Тридесета сједница почела је с радом у 11,15 часова. Присуствовало је 39
посланика. Одсутвовали су Адем Борић, Зоран Спасојевић и Ибрахим Ђедовић.
Поред посланика сједници су присуствовали: члан Предсједништва Босне и
Херцеговине Јозо Крижановић, предсједавајући Савјета министара Драган Микеревић,
министри Светозар Михајловић, Азра Хаџиахметовић и Златко Лагумџија, као и
представници међународних организација у Босни и Херцеговини.
Предсједавајући Дома Мариофил Љубић на почетку је дао уводне напомене у вези
са сазивањем 30. сједнице о приједлогу дневног реда.
О приједлогу дневног реда није било дискусије. Са 32 гласа ЗА (колико је у
моменту гласања било присутних посланика) за 30. сједницу усвојен је сљедећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Посланичка питања и одговори,
2. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву
Савјета министара БиХ за разматрање Приједлога закона о основама Јавног
радио-телевизијског система и о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и
Херцеговине по хитном поступку (члан 105. Пословника),
3. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву
Савјета министара БиХ за разматрање Приједлога закона о Високом судском и
тужитељском савјету Босне и Херцеговине по хитном поступку (члан 105.
Пословника),
4. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о
Приједлогу закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине,
5. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву
Савјета министара БиХ за разматрање Приједлога закона о измјенама и
допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине, са Царинском
тарифом, по хитном поступку (члан 105. Пословника),
6. Приједлог закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини (друго читање),
7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Централној банци Босне и
Херцеговине (друго читање),
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8. Приједлог закона о равноправности и једнакости полова у Босни и Херцеговини
(друго читање),
9. Приједлог закона о одликовањима Босне и Херцеговине (друго читање),
10. Приједлог закона о Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине (прво
читање),
11. Приједлог закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине (прво
читање),
12. Приједлог закона о индустријском власништву у Босни и Херцеговини (прво
читање),
13. Захтјев за разматрање Приједлога закона о Тужитељству Босне и Херцеговине
по хитном поступку (члан 105. Пословника – предлагач посланик Мариофил
Љубић),
14. Захтјев за разматрање Приједлога закона о регистрацији правних лица
основаних од институција власти Босне и Херцеговине, по хитном поступку
(члан 105. Послвоника – предлагач посланик Мариовил Љубић).
Ад. – 1: Посланичка питања и одговори
На 30. сједници постављена су питања како слиједи:
Зденко Вукић:
Питање Високом представнику: Када можемо очекивати доношење Закона о
реституцији, односно што се може учинити на убрзању овог процеса?
Осман Брка:
У вези с изградњом Бегове куће у Требињу поставио је сљедећа питања:
- Да ли је издата дозвола за градњу на локалитету Бегове куће у Требињу?
- Ако није зашто надлежни органи, или инспекције нису спријечили незакониту
градњу?
- Које ће конкретне мјере против одговорних институција и појединаца предузети
Предсједништво БиХ и Комисија за заштиту националних споменика коју је оно
основало?
- Шта ће предузети Министарски савјет по овом питању да се испоштује закон и
Устав ове државе?
Сеад Бутуровић:
Шта ће Савјет министара, односно ресорна министарства учинити да ријеше
питање опстанка и функционисања Завода за збрињавање ментално инвалидних лица
Фојница, Пазарић, Баковић, Дрин , Хум итд.?
Бранислав Лолић:
- Од Савјета министара и свих надлежних институција затражио да кажу како мисле
ријешити проблем на граничним прелазима како се не би стварала превелика гужва и
предуго чекање.
- Затражио да се покрене питање одговорности за повлачење припадника Државне
граничне службе са државне границе код Костајнице.
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Абдурахман Малкић:
1. Од Савјета министара затражио информацију о току реализације Пројекта
ЦИПС-а, имајући у виду писања штампе и афере везане за овај пројекат.
2. Затражио информацију о кршењу, односно злоупотреби Одлуке Високог
представника о располагању друштвеним-државним земљиштем, а које се
користи у сврхе индивидуалне и колективне изградње.
3. Затражио информацију о раду Регулаторне агенције за комуникације и о додјели
лиценсе за трећи оператер мобилне телефоније.
4. У вези с недавном посјетом министра спољних послова БиХ САД-у, затражио
информацију, односно поставио питање – Шта је рекао, односно како је поручио
предсједник САД ко треба да побиједи у Босни и Херцеговини на предстојећим
изборима?
Боро Бјелобрк:
У вези с раније постављеним питањима, а на које није добио задовољавајуће
одговоре, Колегију Дома упутио сљедеће захтјеве:
- “Инсистирам да ми обезбиједе одговоре на питања поводом догађаја у Бањој Луци
Требињу;
- Инсистирам да ми обезбиједе одговоре о посјети Москви;
- Инсистирам да ми обезбиједе одговоре на питање око дјевојке и момка Босанца и
Херцеговца чија диплома може бити нострифицирана у Европи:
- Инсистирам да ми се представе уговори о купопродајама оружја од ’97. године;
- Инсистирам да ми се дају мјере и гаранције за слободно кретање грађана Србије и
Црне Горе поводом догађаја на комеморацији у Сребреници”.
Мухамед Беговић:
1. Када ће и хоће ли Министарски савјет предложити закон којим се у складу са
Уставом БиХ и европским конвенцијама регулишу питања назива градова и
насељених мјеста?
2. Да ли држава БиХ има право на супституцију надлежности у условима
постојања ентитета и у условима постојања и дјеловања Дејтонског споразума?
3. По којем се правном основу оспорава регулисање издвајања буџетских
средстава на нивоу државе која требају да служе у реализацији односа везано за
тужбу БиХ против Југославије.
Сенад Шаргановић:
1. Зашто произвођаћи меда, пчелари из БиХ не могу извозити мед у земље ЕУ?
2. Да ли је ДГС-у издато упутство о бржем пролазу иностраних гостију и туриста
који иду у транзиту кроз БиХ према мору?
3. У којој фази је модернизација и обнова Унске пруге обзиром да су средства од
јапанске владе одобрена за тај пројекат?
Мирко Баковић:
Упутио захтјев Вијећу министара да припреми законски приједлог да се изврши
деконфискација, денационализација и деконтрибуција одузетих средстава и имовине од
1945. године па на овамо.
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Сеад Авдић:
Затражио да Савјет министара провјери колико је аутентична изјава премијера
Србије Зорана Ђинђића изречена у Стразбуру – “Балкан оптерећују два протектората:
Босна и Херцеговина и Косово, чији државно-правни статус дефинитивно још није
ријешен”. Предложио да Савјет министара у том контексту, на бази аутентичне изјаве
господина Ђинђића, објективно сагледа стање изјаве, подузме мјере и заузме свој став.
У вези с захтјевом које је Колегију упутио посланик Боро Бјелобрк, предсједавајући
Мариофил Љубић је рекао да не може одговорити посланику Бјелобрку, па је јавно позвао
предсједавајућег Савјета министара и Савјет министара да доставе информацију као
одговор на питање посланика Бјелобрка. Истакао је да му је незванично познато да је
Народна скупштина Републике Српске расправљала о догађајима у Бањој Луци и Требињу
по одређеном материјалу, али тај материјал није достављен Дому, као и да се пред Судом у
Бањој Луци воде одређени кривични поступци.
Предсједавајући Љубић позвао је Министарство спољних послова и
Предсједништво БиХ да коначно доставе информацију о посјети руководства Републике
Српске у Москви.
У вези с питањем везаним за посјету руководства Републике Српске Москви, као и
с питањем посланика Малкића о посјети Министра спољних послова Вашингтону, говорио
је Златко Лагумџија, министар спољних послова.
Поводом дискусије Златка Лагумџије говорили су Милош Јовановић и Мирко
Бањац.
Ад. – 2: Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву
Савјета министара БиХ за разматрање Приједлога закона о основама Јавног
радио-телевизијског система и о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и
Херцеговине по хитном поступку (члан 105. Пословника)
Предсједавајући Љубић подсјетио је Дом да је Колегиј постигао сагласност о
захтјеву Савјета министара, о чему су посланици добили Извјештај Комисије Колегија, па
је на расправу дао Приједлог закона.
У име Клуба посланика ПДП-СНСД-СПРС-СНС Жељко Билбија, поред осталог,
рекао да ће овај клуб бити уздржан приликом гласања о Захтјеву Савјета министара, с
обзиром да је Народна скупштина РС, као и Влада РС, расправљала о овом приједлогу
закона и у начелу подржала његово доношење, али су спорне поједине одредбе.
Мирко Бањац је у својој дискусији, поред осталог, рекао да се поново
злоупотребљава члан 105. Пословника, те нагласио да је и овог пута у питању закон који
функционише због чега није високог степена хитности, а такође није ни ниског степена
сложености. Позвао је да се у редовној процедури покуша доћи до закона који ће бити
прихватљив за све.
Осман Брка је рекао да се надао да ће Дом до краја овог мандата имати барем једну
сједницу на којој ће Савјет министара, односно руководство Дома, односно Алијанса
имати усаглашане ставове. Истако је да у савременој демократији онај ко има
парламентарну већину, кад нешто ставља на дневни ред, он то прпипеми да може да
прође, а Алијанса читаво вријеме ради да им приједлози не пролазе, рекао је, поред
осталог, Осман Брка.
На дискусије посланика Билбије реплицирао је Дамир Машић.
Даље су у дискусији у оквиру ове тачке дневног реда учествовали Осман Брка,
Мирко Бањац, Жељко Билбија и Драги Станимировић. Послије дискусије предсједавајући
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Савјета министара, у кратком обраћању Дому рекао је да је услов да пређемо у другу фазу
односа са Европском унијом то да испунимо свих 18 смјерница Мапе пута. На 11.
пленарној сједници СИТФ, односно консултативне групе између Европске уније и Босне и
Херцеговине, констатовано је да нисмо извршили ову једну од смјерница и да нисмо
обезбиједили адекватно функционисање појединих институција БиХ које на неки начин
треба да стабилизују систем Босне и Херцеговине.
Послије излагања предсједавајућег Савјета министара предсједавајући Љубић је дао
паузу ради консултација.
Након паузе предсједавајући Клуба ПДП-СНСД-СПРС-СНС Жељко Биљбија
обавијестио је Дом да је Клуб, с озбиром на нове моменте, заузео став да подржи
Приједлог закона, узимајући у обзир његову важност, као и да је Дом народа већ закон
усвојио.
Предсједавајући Љубић дао је на гласање Приједлог закона.
Од 36 присутних ЗА је гласао 31, један је гласао против, а четири посланика су се
суздржала.
Предсједавајући је констатовао да је Представнички дом усвојио Приједлог закона
о основама Јавног радио-телевизијског система и о Јавном радио-телевизијском сервису
Босне и Херцеговине.
Ад. – 3:Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву
Савјета министара БиХ за разматрање Приједлога закона о Високом судском и
тужитељском савјету Босне и Херцеговине по хитном поступку (члан 105.
Пословника)
У Комисији Колегија постигнута је сагласност о Захтјеву Савјета министара.
У оквиру ове тачке није било дискусије, па је одмах извршено гласање о
Приједлогу закона.
Од 36 присутних ЗА је гласало 26, против 1, уздржало се 9 посланика. По
ентитетима, из Федерације БиХ ЗА су гласала 23, из Републике Српске 3 посланика.
Предсједавајући је констатовао да Приједлог закона није добио ентитетску већину и
да иде на усаглашавање.
Ад. - 4: Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о Приједлогу
закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине
Предсједавајући је констатовао да је у Комисији Колегија постигнута сагласност и
да су се стекли услови да се Приједлог закона разматра у другом читању.
За ријеч се јавио Мирко Бањац и упитао предсједавајућег да ли је Колегиј постигао
сагласност о принципима, на што је предсједавајући Љубић одговорио да је Колегиј
постигао сагласност о Приједлогу закона у првом читању.
У другом читању о Приједлогу закона није било дискусије, па је извршено гласање.
Од 37 присутних 27 посланика гласало је ЗА, један је гласао против, 9 се уздржало.
По ентитетима, из Републике Српске ЗА су гласала 3, из Федерације БиХ 24 посланика.
Предсједавајући је констатовао да Приједлог закона није добио ентитетску већину и
да слиједи поступак усаглашавања.
Послије гласања за ријеч се поново јавио Мирко Бањац. Поред осталог, рекао је да
је мало прије поставио питање управо зато што је знао какав ће бити исход. “Прво кажете
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да сте се усагласили, а онда кажете да нема амандмана, а онда на крају гласате против
тога”, рекао је Мирко Бањац и нагласио да се ово не може назвати озбиљним радом.
Ад. – 5: Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву
Савјета министара БиХ за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама
Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине, са Царинском тарифом, по
хитном поступку (члан 105. Пословника)
Предсједавајући је подсјетио посланике да Колегиј није постигао сагласност, а
потом је Захтјев Савјета министара дао на гласање у другом кругу.
Од 37 присутних ЗА је гласало 25, против 1, 10 се уздржало. По ентитетима, из
Федерације БиХ против су гласала 2, а из Републике Српске 4 посланика. Према томе
Захтјев Савјета министара је усвојен.
У расправи о Приједлогу закона учествовали су Бранислав Лолић, Жељко Билбија,
Сенад Шаргановић, Жељко Мирјанић, Мирко Мијатовић, Сеад Авдић, Миро Грабовац и
Душан Стокић. У име предлагача говорила је министар Азра Хаџиахметовић .
Послије дискусије, са 30 гласова ЗА и 5 уздржаних, из Федерације БиХ ЗА су
гласала 23, из Републике Српске 6 – Дом је усвојио Приједлог закона о измјенама и
допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине, са Царинском тарифом.
Дом је уз усвајање Закона усвојио закључак о тумачењу члана 8. Закона.
Ад. – 6: Приједлог закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини (друго читање)
О Приједлогу закона није било дискусије.
Дом је усвојио амандмане посланика Салиха Куленовића и Бранислава Лолића, а
потом је, са 35 гласова ЗА усвојен и Закон о ветеринаратву у Босни и Херцеговини.
Ад. – 7: Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Централној банци Босне и
Херцеговине (друго читање)
Дом је без дискусије усвојио Закон о измјенама и допунама Закона о Централној
банци Босне и Херцеговине.
Ад – 8: Приједлог закона о равноправности и једнакости полова у Босни и Херцеговини
(друго читање)
Предсједавајући Љубић подсјетио је да су у пленарној фази амандмане поднијели
посланици Жељко Билбија и Емина Заћирагић.
Виолета Камберовић запитала је да ли сви посланици имају пред собом амандмане.
Напоменула је да су амандмани на Комисији одбијени, а да примјећује да ће и неки
посланици који су гласали против сада гласају за. Овим поводом предсједавајући је позвао
да се амандмани припреме како не би било забуне, а да се до тада раузматрају наредне
тачке.
У наставку рада по овој тачки Дом се прво изјаснио о амандманима Жељка Билбије
од I до IX.
Амандмани I, II, и IX добили су већину присутних, али не и ентитетску већину, па
ће се о њима провести поступак усаглашавања.
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Амандмани III, IV, V, VI, VII и VIII нису добили већину присутних па према томе
нису усвојени.
Такође ће се провести поступак усаглашавања о амандману посланика Емине
Заћирагић, за који је гласала већина присутних посланика, али нису добили ентитетску
већину.
Ад. – 9-12:
Без дискусије, Представнички дом је усвојиo:
- Приједлог закона о одликовањима Босне и Херцеговине,
- Приједлог закона о Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине, у
првом читању,
- Приједлог закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине у
првом читању и
- Приједлог закона о индустријском власништву у Босни и Херцеговини у
првом читању.
Ад. – 13: Захтјев за разматрање Приједлога закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине, по
хитном поступку (члан 105. Пословника – предлагач посланик Мариофил
Љубић)
Захтјев Савјета министара није добио ентитетску већину, те слиједи поступак
усаглашавања.Од 34 присутна ЗА је гласало 27, против 1. Пет посланика се уздржало. По
ентитетима, из Федерације БиХ ЗА је гласало 25, из Републике Српске 2 посланика.
Ад. – 14: Захтјев за разматрање Приједлога закона о регистрацији правних лица основаних
од институција власти Босне и Херцеговине, по хитном поступку (члан 105.
Пословника – предлагач посланик Мариофил Љубић)
Захтјев Савјета министара да се Приједлог закона о регистрацији правних лица
основаних од институција власти Босне и Херцеговине разматра по хитном поступку није
добио ентитетску већину. Од 35 присутних, ЗА је гласало 25, против 1, уздржало се 7
посланика. По ентитетима, из Републике Српске ЗА су гласала 2, из Федерације БиХ 25.
Према томе, и о овом захтјеву провест ће се поступак усаглашавања у Комисији Колегија.
Овим је реализован дневни ред 30. сједнице.
Сједница је с радом завршила у 18 часова.
Саставни дио овог записника је транскрипт 30. сједнице Представничког дома.
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