Број/Broj: 01,02-50-1-681-3/09
Сарајево/Sarajevo, 14. 07. 2009.
ЗАПИСНИК
са 3. посебне заједничке сједнице оба дома Парламентарне скупштине БиХ о теми:
Делегати/посланици питају – Савјет министара БиХ одговара,
одржане 14. 07. 2009. године, с почетком у 11 часова
Присутни чланови Парламентарне скупштине БиХ: 33 посланика из Представничког
дома и 14 делегата из Дома народа.
Оправдано одсутни посланици из Представничког дома: Сеад Јамакосмановић, Мехмед
Суљкановић, Сефер Халиловић, Драго Калабић, Жељко Кузмановић, Јован Тодоровић, Саво
Ерић, Хаџи Јован Митровић и Садик Ахметовић.
Оправдано одсутни делегати из Дома народа: Младен Иванић.
Присутни чланови Савјета министара БиХ: Никола Шпирић, предсједавајући Савјета
министара БиХ, Тарик Садовић, министар безбједности БиХ, Драган Вранкић, министар
финансија и трезора БиХ, Бариша Чолак, министар правде БиХ, Средоје Новић, министар
цивилних послова БиХ, Сафет Халиловић, министар за људска права и избјеглице БиХ,
Селмо Цикотић, министар одбране БиХ, Рудо Видовић, министар комуникација и
транспорта БиХ, Младен Зиројевић, министар спољне трговине и економских односа БиХ,
Марина Пендеш, замјеник министра одбране БиХ, Вилим Приморац, замјеник министра
спољне трговине и економских односа БиХ, Срђан Арнаут, замјеник министра правде БиХ,
Славко Марин, замјеник министра за људска права и избјеглице БиХ, Мијо Крешић,
замјеник министра безбједности БиХ, Фуад Касумовић, замјеник министра финансија и
трезора БиХ и Младен Симић, замјеник министра комуникација и транспорта БиХ.
Остали присутни: представници међународних организацији, и то: ОХР-а, ОЕБС-а,
ЕУПМ-а, ЕУФОР-а, ЕУСР-а, као и невладиних организација НДИ-ја и Центри
цивилних иницијатива.
Сједницу је отворио и предсједавао јој Илија Филиповић, предсједавајући Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ.
У уводним напоменама Илија Филиповић подјестио је присутне да је, у складу с
чланом 148. Пословника Дома народа и чланом 157. Пословника Представничког дома,
Заједнички колегијум оба дома Парламетнарне скупштине БиХ сазвао 3. посебну
заједничку сједницу оба дома Парламентарне скупштине БиХ о теми:
Делегати/посланици питају – Савјет министара БиХ одговара. У складу с
пословницима оба дома Парламетнарне скупштине БиХ, сједница је сазвана 30 дана
раније, а Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ утврдио је
сљедећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 2. посебне заједничке сједнице оба дома Парламентарне
скупштине БиХ о теми: "Посланици/делегати питају - Савјет министара БиХ
одговара";
2. Питања делегата/посланика – одговори Савјета министара БиХ.
Ад. - 1. Усвајање Записника са 2. посебне заједничке сједнице оба дома
Парламентарне скупштине БиХ о теми: "Посланици/делегати питају –
Савјет министара БиХ одговара"
Примједаба на Записник није било.
Парламентарна скупштина БиХ усвојила је Записник са 2. посебне заједничке
сједнице оба дома Парламентарне скупштине БиХ о теми: "Посланици/делегати
питају - Савјет министара БиХ одговара", а резултати гласања су сљедећи:
Представнички дом
"за"
"против"
"уздржан"

26
0
2

18 ФБиХ

8 РС

Дом народа
"за"
"против"

14
0

10 ФБиХ

4 РС

Ад. - 2. Питања делегата/посланика – одговори Савјета министара БиХ
У уводном излагању о овој тачки дневног реда Илија Филиповић подсјетио је присутне
да, у складу са чланом 148. став (3) Пословника Дома народа и чланом 157. став (3)
Пословника Представничког дома, посланик и делегат имају право да поставе једно
питање у времену до три минуте и на корекцију цитата (реплику) на одговоре у истом
трајању. Постављено питање доставља се Савјету министара БиХ најмање седам дана
прије одржавања сједнице, и сва питања која су благовремено достављена
прослијеђена су Савјету министара БиХ.
Истакао је да је чланом 149. Пословника Дома народа детаљно прописана
процедура на самој сједници, те је након цитирања наведене одредбе констатовао да ће
се расправа на сједници одвијати у складу с њом.
Илија Филиповић констатовао је да су питања за другу посебну сједницу доставили:
из Дома народа сљедећи делегати:
1. Хазим Ранчић
2. Слободан Шараба
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3. Зоран Копривица и
4. Адем Ибрахимпашић.
Из Представничког дома сљедећи посланици:
1. Винко Зорић
2. Рифат Долић
3. Јерко Иванковић Лијановић
4. мр Денис Бећировић
5. мр Хусеин Нанић
6. Садик Бахтић
7. мр Мирко Околић
8. мр Јозо Крижановић
9. др Лазар Продановић
10. мр Ремзија Кадрић
11. др Милорад Живковић
12. Славко Јовичић
13. др Халид Гењац
14. др Златко Лагумџија
15. Бакир Изетбеговић
16. Мартин Рагуж
17. др Азра Алајбеговић
18. др Бранко Докић
19. Велимир Јукић и
20. Шемсудин Мехмедовић.
На крају уводног излагања о овој тачки дневног реда, Илија Филиповић подсјетио
је да ће делегати и посланици питања излагати редослиједом којим су пристизала.
Делегат Хазим Ранчић поставио је Савјету министара БиХ сљедеће питање:
''а) Колико годишње БиХ изгуби новца због тога што не контролише ваздушни
саобраћај изнад БиХ?
б) Колико је укупно новца изгубила БиХ од 1996. до 2009. године због тога што не
контролише ваздушни саобраћај изнад БиХ?
ц) Када ће БиХ преузети контролу ваздушног саобраћаја изнад БиХ а што
произлази из суверенитета БиХ као и члана 1. Конвенције о међународном
цивилном ваздухопловству?"
Одговор на постављено питање дао је Рудо Видовић, министар комуникација и
транспорта БиХ.
Хазим Ранчић, у свом коментару на одговор, истакао је да није задовољан, те је
затражио додатно појашњење.
Рудо Видовић дао је тражено појашњење.
Посланик Винко Зорић поставио је Савјету министара БиХ сљедеће питање:
"Што чине институције БиХ с циљем расвјетљавања злочина у и након 1945. године
које су починили партизани и комунисти, с посебним нагласком на идентификацију
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жртава али и злочинаца у недавно пронађеним масовним гробницама у Вргорцу и
словеначком руднику Барбарин - ров код села Худа Јама, у близини Лашког?"
Одговор на постављено питање дао је Бариша Чолак, министар правде БиХ.
Делегат Слободан Шараба поставио је Савјету министара БиХ сљедеће питање:
"Да ли ће и када Савјет министара коначно упутити у парламентарну процедуру Закон
о денационализацији/реституцији?"
Одговор на постављено питање дао је Бариша Чолак, министар правде БиХ.
Слободан Шараба истакао је да није задовољан одговором.
Посланик Рифат Долић поставио је предсједавајућем Савјета министара БиХ
сљедеће питање:
"У којој мјери и на који начин је у раду Савјета министара БиХ и других институција
БиХ, ентитета и кантона присутан проблем неуравнотеженог регионалног развоја БиХ,
шта је узрок стално растућим разликама у регионалном развоју БиХ и шта Савјет
министара БиХ у наредном периоду намјерава предузимати да се разлике у
регионалном развоју смањују, с обзиром да је то и један од стратешких циљева ЕУ?"
Одговор на постављено питање дао је Никола Шпирић, предсједавајући Савјета
министара БиХ.
Рифат Долић истакао је да је дјелимично задовољан добијеним одговором.
Делегат Зоран Копривица поставио је Савјету министара БиХ и министру
безбједности БиХ сљедеће питање:
"Законом о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података БиХ („Службени
гласник“ бр. 12/09) у члановима од 14. до 21. предвиђен је поступак спровођења
безбједносних провјера и издавање дозволе лицима за приступ тајним подацима у
складу са одредбама тог закона. У случају одбијања дозволе за приступ тајним
подацима, дозвољена је жалба незадовољном лицу комисији коју ће именовати Савјет
министара БиХ а која је предвиђена у члану 21. Закона о измјенама и допунама Закона
о заштити тајних података. Поменута комисија одређује се као надлежна у
другостепеном поступку као другостепени орган за рјешавање жалби у управном
поступку по захтјевима за добијање безбједносних дозвола за приступ тајним
подацима.
Моје питање Савјету министара БиХ, односно Министарству безбједности БиХ
гласи – Да ли је и када је формирана ова комисија, те ако није, у којој фази су
активности у вези с њеним формирањем?"
Одговор на постављено питање дао је Тарик Садовић, министар безбједности
БиХ.
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Посланик Јерко Иванковић Лијановић поставио је предсједавајућем Савјета
министара БиХ сљедеће питање:
"Зашто Савјет министара БиХ не спроводи заштитне мјере утврђене Споразумом
ЦЕФТА, односно зашто Савјет министара тиме крши Споразум ЦЕФТА?"
Одговор на постављено питање дао је Младен Зиројевић, министар спољне
трговине и економских односа БиХ.
Делегат Адем Ибрахимпашић поставио је Савјету министара БиХ сљедеће
питање:
"Када ће Савјет министара потписати Споразум о међусобном признавању
цертификата о квалитету производа са земљама потписницама ЦЕФТА-е. И у оквиру
тог питања – Да ли ће Савјет министара обезбиједити или партиципирати у средствима
за оспособљавање лабораторија како би они могли изадавати ваљане цертификате о
квалитету производа?"
Одговор на постављено питање дао је Младен Зиројевић, министар спољне
трговине и економских односа БиХ.
Посланик мр Денис Бећировић поставио је предсједавајућем Савјета министара
БиХ сљедеће питање:
"Који су конкретни разлози зашто Савјет министара БиХ, у овом мандату, није
реализовао више од 150 закључака и иницијатива које је Представнички дом
Парламентарне скупштине БиХ усвојио, као и зашто је изразито низак степен годишње
реализације планираних закона Савјета министара БиХ, а подсјећам да у 2007. години
није реализовано више од 2/3 планираних закона Савјета министара БиХ, док у 2008.
години није реализовано више од половине закона који су били планирани годишњим
програмом рада Савјета министара БиХ?"
Одговор на постављено питање дао је Никола Шпирић, предсједавајући Савјета
министара БиХ.
Мр Денис Бећировић истакао је да није задовољан добијеним одговором.
Посланик мр Хусеин Нанић поставио је предсједавајућем Савјета министара БиХ
сљедеће питање:
"Чланом 20. Закона о несталим лицима ("Службени гласник БиХ", број 50/04)
дефинисано је обиљежавање мјеста укопа и ископавања несталих лица. Између
осталог, дефинише се да се на захтјев породице несталог лица или удружења може
затражити обиљежавање мјеста укопа након што надлежни орган за тражење несталих
лица изда увјерење да је на предложеном локалитету извршено ископавање тијела или
да је постојала гробница, те након што надлежни орган изда одговарајућу дозволу.
Такође је утврђено да се финансирање и изглед обиљежја регулише Правилником о
обиљежавању мјеста укопа и ископавања несталих лица које је требало да припреми
Министарство за људска права и избјеглице и достави Савјету министара БиХ на
усвајање.
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На основу претходног, постављам питање – Колико је до сада затражено, али и
колико издато рјешења о обиљежавању мјеста укопа или ископавања, колико је
средстава утрошено и на који начин се те активности финансирају? У вези с тим
постављам и питање – Да ли ће Савјет министара израдити и у парламентарну
процедуру упутити Закон о масовним гробницама у БиХ?"
Одговор на постављено питање дао је Сафет Халиловић, министар за људска
права и избјеглице БиХ.
Мр Хусеин Нанић затражио је да му се одговор достави у писаној форми.
Посланик Садик Бахтић поставио је министру комуникација и транспорта БиХ
сљедеће питање:
"Шта Министарство планира урадити на прометном увезивању Унско-санског кантона
са осталим дијеловима БиХ, државама у окружењу и ЕУ у контексту реализације
Пројекта Коридор 5ц?"
Одговор на постављено питање дао је Рудо Видовић, министар комуникација и
транспорта БиХ.
Посланик мр Мирко Околић поставио је предсједавајућем Савјета министара
БиХ сљедеће питање:
''1. Зашто Савјет министара БиХ није извршио своје законом прописане обавезе,
односно када ће Савјет министара БиХ почети да на вријеме доставља
Платформу о обавјештајно-безбједносној политици Предсједништву БиХ на
одобрење, а Парламентарној скупштини БиХ на усвајање?
2. Када ће предсједавајући Савјета министара БиХ поднијети Предсједништву БиХ
и Парламентарној скупштини БиХ концизни годишњи извјештај о активностима
Обавјештајно-безбједносне агенције, што укључује и податке о свим
потписаним међународним споразумима?"
Одговор на постављено питање дао је Никола Шпирић, предсједавајући Савјета
министара БиХ.
Посланик мр Јозо Крижановић поставио је Савјету министара БиХ сљедеће
питање:
"Коме је до сада извршен поврат имовине, којим појединцима и којим институцијама?
Каква је структура те имовине? Колика је њена вриједност и на основу којих прописа је
то рађено? Шта су за Савјет министара стварни проблеми за доношење Закона о
реституцији и намјерава ли конкретно Савјет министара у овој години понудити
Предлог закона о реституцији?"
Одговор на постављено питање дао је Бариша Чолак, министар правде БиХ.
Мр Јозо Крижановић истакао је да није задовољан добијеним одговором.
Посланик Лазар Продановић поставио је министру правде БиХ сљедеће питање:
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"Да ли ће се у скорије вријеме приступити усклађивању Правилника о полагању
јавних/стручних испита који се доносе на ентитетском и државном нивоу?"
Одговор на постављено питање дао је Бариша Чолак, министар правде БиХ.
Посланик мр Ремзија Кадрић поставио је Савјету министара БиХ сљедеће
питање:
"Које све активности Савјет министара БиХ предузима на спровођењу Споразума о
питањима сукцесије?"
Одговор на постављено питање дао је Драган Вранкић, министар финансија и
трезора БиХ.
Посланик др Милорад Живковић поставио је предсједавајућем Савјета
министара БиХ сљедеће питање:
"У јеку глобалне економске кризе Савјет министара БиХ покушао је својим мјерама у
БиХ направити одређене уштеде, поготово у свјетлу Споразума са ММФ-ом и чини ми
се да је једна од мјера, која је уједно била и највећа по обиму, али истовремено и
најнепопуларнија и најједноставнија, било смањење плата запослених у институцијама
БиХ, при чему се кренуло у рјешавање тог проблема линеарним приступом, гдје су
практично највише осјетили они који имају најмање плате.
Истовремено, ја сматрам да је било могуће бољим управљањем материјалнотехничким ресурсима додатно уштедјети новац, а највише у томе је предњачио закуп
простора за смјештај заједничких институција, и то је један од великих, по мени,
неискоришћених ресурса. Свједоци сте да сваки пут када усвајамо буџет практично
доносимо закључке да треба ријешити стални смјештај институција, заједничких
институција БиХ. Само тренутно имамо преко 48.000 м2 закупљених, у приватном
власништву, простора који носе на годишњем нивоу преко 7,5 милиона КМ.
Мене занима да ли је ове године направљен макар план за смјештај тих
институција у наредном периоду, схватајући да се ради о дугорочном послу, о
стратешком потезу који би, са своје стране, донио велике уштеде?"
Одговор на постављено питање дао је Драган Вранкић, министар финансија и
трезора БиХ.
Посланик Славко Јовичић поставио је Савјету министара БиХ сљедеће питање:
"Трећег новембра 2008. године, на моју иницијативу, Представнички дом донио је
закључак да се одржи заједничка сједница оба дома Парламентарне скупштине БиХ са
једном тачком дневног реда: "Свјетска економска криза и глобална рецесија која је
почела потресати најразвијеније земље свијета". Тада сам рекао, а данас ево понављам,
и знам какве реперкусије та криза има на привредни и економски систем БиХ, и тада
сам тражио да све институције БиХ, разне агенције, Привредна комора БиХ,
институти, стручњаци, заједно са ентитетским владама и скупштинама, припреме мјере
за ублажавање кризе како БиХ не би доживјела привредни и економски колапс и слом.
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Ту иницијативу сам поново обновио у писаној форми 11. новембра, а након тога
сам на сједници Заједничке комисије за економске реформе и развој добио апсолутну
подршку за одржавање те сједнице. Од тада је прошло, ево, већ осам мјесеци а да још
не само да нисмо одржали заједничку сједницу него нисмо имали ту тачку ни на
сједници Представничког дома Парламента.
Питање гласи – Да ли Савјет министара има припремљене мјере о којима сам
већ говорио у уводу? У међувремену сам, прије извјесног времена, у штампи прочитао
да се за сличну иницијативу залаже и Фискални савјет БиХ. Па прије 10-ак дана сам
такође сазнао да је Клуб посланика Странке за БиХ покренуо иницијативу да се
расправља о економским питањима која су везана за мањи прилив у буџету од
општина, кантона, ентитета и свих институција БиХ итд.
Дакле, када ће Савјет министара БиХ, на заједничкој сједници оба дома или на
сједници Представничког дома, изаћи са цјеловитим мјерама ублажавања ове
економске кризе, с обзиром да смо свјесни да свакодневно остаје на стотине радника
без посла, те да, то не треба посебно наглашавати, БиХ пријете социјални немири због
огромног броја незадовољних људи који једва још биолошки преживљавају.''
Одговор на постављено питање дао је Драган Вранкић, министар финансија и
трезора БиХ.
Посланик Халид Гењац поставио је Савјету министара БиХ сљедеће питање:
"Да ли су државни координатор за ИПА-у и Координациони одбор за ИПА-у приликом
израде индикативне листе пројектних идеја које ће у 2009. години бити финансиране из
средстава ИПА-е - компоненте I, водили рачуна о адекватној расподјели средстава по
ентитетима? Како би изгледала расподјела средстава по ентитетима ако би Комитет
ИПА-е усвојио индикативну листу пројектних идеја?"
Одговор на постављено питање дао је Драган Вранкић, министар финансија и
трезора БиХ.
Посланик др Злтако Лагумџија поставио је предсједавајућем Савјета министара
БиХ сљедеће питање:
"У свом инаугурационом говору, 11. јануара 2007. године, дефинисали сте своје
политичке приоритете који произлазе из политичког договора седам политичких
партија, потписаног 03. јануара 2007. године. Ви сте ту дефинисали релевантне
програмске циљеве, њих четрнаест. Први је био чланство у НАТО-у, трећи је био
спровођење Дејтонског уговора, Анекса X, посебна трансформација ОХР-а, и у том
свјетлу сте видјели и доношење уставних рјешења као приоритет Вашег Савјета
министара.
Зашто Савјет министара није испунио овај циљ и које конкретне кораке мислите
предузети да се он оствари ове године, односно како, с ким и када мислите доградити,
како сте и сами рекли, окосницу приче о реформи Устава – Априлски пакет? Шта сте
учинили и шта планирате учинити да Вашингтон и Брисел буду од помоћи у том
процесу, а не да их се тјера, као што се може стећи дојам из дијела владајуће
коалиције?"
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Одговор на постављено питање дао је Никола Шпирић, предсједавајући Савјета
министара БиХ.
Посланик Бакир Изетбеговић поставио је Савјету министара БиХ сљедеће
питање:
"Поводом усвајања Предлога закона о Буџету институција БиХ и међународних
обавеза БиХ за 2009. годину, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ је на
44. сједници, одржаној 21. јануара ове године, усвојио сљедеће закључке:
1. Задужује се Савјет министара да покрене активности за проналажење повољног
кредита или за издавање обвезница за потребе финансирања повратка избјеглих
и расељених лица, сходно Програму повратка од 2009. до 2014. године и
2. Задужује се Савјет министара БиХ да најмање два пута годишње извијести
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ о реализацији средстава
предвиђених за повратак.
Моје питање гласи – Које активности је Савјет министара покренуо како би се
изнашао повољан кредит у складу са закључком број 1 и када процјењујете да ће
средства бити оперативна?
Одговор на постављено питање дао је Драган Вранкић, министар финансија и
трезора БиХ.
Посланик Мартин Рагуж поставио је министру комуникација и транспорта БиХ
сљедеће питање:
"Каква је сад оцјена министра о изградњи Коридора 5ц и то по најважнијим
сегментима:
1. кад је у питању документација,
2. кад су у питању приоритетне дионице, ми знамо које су то дионице, сјеверна,
средња и јужна, каква је ситуација са финансијском подлогом и средствима, да
ли су та средства обезбијеђена за почетак изградње кад се заврши извођачка
пројектна документација,
3. какав је, по његовој оцјени, укупан амбијент за изградњу овог највећег
инфраструктурног пројекта, не само у БиХ него у читавом региону,
4. постоје ли опструкције у једној таквој врсти приоритета и, ако постоје, које су?"
Одговор на постављено питање дао је Рудо Видовић, министар комуникација и
транспорта БиХ.
Посланик др Азра Алајбеговић поставила је Савјету министара БиХ сљедеће
питање:
"Какво је дато мишљење на Предлог акционог плана за испуњавање међународних
обавеза БиХ у области безбједности, упућено Савјету министара 14.05.2007. године,
број 07/03-04-1026-6/07?"
Одговор на постављено питање дао је Тарик Садовић, министар безбједности БиХ.
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Посланик др Бранко Докић поставио је министру иностраних послова БиХ
сљедеће питање:
"Због чега се пооштравају критеријуми за издавање виза грађанима БиХ?"
С обзиром да сједници није присутвовао министар иностраних послова БиХ, којем је
питање и упућено, констатовано је да ће му оно бити прослијеђено, како би одговор
накнадно био достављен.
Посланик Велимир Јукић поставио је Савјету министара БиХ и Конкуренцијском
савјету БиХ сљедеће питање:
"Да ли на маркетиншком тржишту електронских медија има појава превелике
концентрације тржишног удјела, што омогућава монополско понашање, односно
забрањено конкуренцијско дјеловање неких маркетиншких агенција?"
Одговор на постављено питање дао је Рудо Видовић, министар комуникација и
транспорта БиХ.
Посланик Шемсудин Мехмедовић поставио је Савјету министара БиХ сљедеће
питање:
"Босна и Херцеговина, као једна од шест република бивше Југославије, има неколико
неријешених питања са сусједним државама. А једно од њих је и питање заједничких
ресурса у електроенергетској области и хидропотенцијалима. Тако данас сусједна Црна
Гора полаже право на коришћење дијела хидропотенцијала Требињског језера. Највећа
вјештачка акумулација у овом дијелу Европе, Бушко језеро, иако се налази унутар
граница БиХ, у стварности припада Републици Хрватској. Затим неријешени односи са
Србијом због хидроелектрана на Дрини итд.
Постављам питање Савјету министара – Када ће започети процес регулисања
међудржавних односа у електро и хидросектору са сусједним државама, као и како
мисле ријешити заостале обавезе сусједа према БиХ због коришћења ресурса без
сагласности државе БиХ?"
Одговор на постављено питање дао је Младен Зиројевић, министар спољне
трговине и економских односа БиХ.
Сједница је завршена у 14.35 часова.
Саставни дио овог записника је транскрипт 3. посебне сједнице о теми:
Посланици/делегати питају – Савјет министара БиХ одговара.
Секретар
Дома народа
Марин Вукоја

Предсједавајући
Дома народа
Илија Филиповић, дипл.јурист
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