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ЗАПИСНИК
19. сједнице Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 5. марта 2004.године
Сједница је почела у 11,10 сати.
Сједницом је предсједавао Мустафа Памук, предсједавајући Дома народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине.
На сједници је било 15 делегата.
Осим делегата, на сједници Дома народа били су : представници Савјета министара,
представници међународних организација, позвани гости и представници средстава јавног
информирања.
Дом народа усвојио је сљедечи допунјени
ДНЕВНИ РЕД
1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања
2. Изјашњавање Дома народа о захтјеву за разматрање Приједлога Закона о поступку
медијације по члану 99.Пословника Дома народа – предлагач Савјет министара
3. Захтјев за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Високом
судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине по члану 100.Пословника Дома
народа – предлагач Савјет министара
4. Захтјев за разматрање Приједлога закона о новим измјенама и допунама Закона о
Тужилаштву Босне и Херцеговине по члану 100.Пословника Дома народа – предлагач
Савјет министара
5. Захтјев за разматрање Приједлога закона о новим измјенама и допунама Закона о
Суду Босне и Херцеговине по члану 100.Пословника Дома народа – предлагач Савјет
министара
6. Приједлог Закона о обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине, прво
читање – предлагач високи представник
7. Приједлог закона о важности јавних исправа у Босни и Херцеговини, прво читање –
предлагач Савјет министара
8. Извјештај о раду Правобранилаштва Босне и Херцеговине за период 01.06. до
31.12.2003. године
9. Закључак о потреби израде јединствених правила за израду правних прописа у
институцијама Босне и Херцеговине –предлагач, Уставно-правна комисија
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Ад-1: Одговори на делегатска питања и делегатска питања
Одговора на делегатска питања није било.
Делегати су поставили сљедећа питања ресорним министарствима:
Делегат Томилав Лимов
1. Тко је одговоран што до данас није потписан и ратифициран међудржавни споразум
између Босне и Херцговине и Републике Хрватске у свези кориштења луке Плоче и
одвијања промета кроз Неум?
2. У чему је суштина различитости виђења рјешења проблеме Плоча и Неума са стране
Босне и Херцеговине, односно са стране Републике Хрватске?
3. Какав је став Вијеча министара БиХ у односу на план власти Републике Хрватске
којим је предвиђено цестовно заобилажење Неума изградњом моста којим ће
далматинско копно бити повезано с полуотоком Пељешац?

Делегат Мустафа Памук
Дана 4.03.2004. године у дневном листу “Дневни Аваз” објављен је текст под насловом “БиХ
постаје регионално уточиште шверцера дрогом”, које су изрекли аутори Извјештаја о стању
наркомафије и организираног криминала у свијету за 2003. године, као алармантно
упозорење Стејт Департмента. Аутор и потписник Извјештаја је помочник државног
секретара САД за борбу против наркомафије и провођења закона, госп. Роберт Чарлс. У
тексту се између осталог наводи да је Босна и Херцеговина постала регионално уточиште за
наркодилере и њихове пошиљке, да је трговина наркотицима саставни дио дјелатности
страних и домаћих инстанци организираног криминала, које су повезане са одређеним
“корумпираним званичницима”, мада им се имена не спомињу, те да ти званичници или
толерирају или чак подржавају активности наркомафије. Посебно се истиче да је Босна и
Херцеговина транзитни центар, чак и складиште за дрогу која стиже из сусједних држава.
Од Министарства сигурности тражим, да провјере информације изнесене у Извјештају
помочника државног секретара САД за борбу против наркомафије и провођења закона госп.
Роберта Чарлса, да министар од надлежних институција добије тачна имена и презимена ткз.
“корумпираних званичника” како су исти у тексту названи, обзиром да је крајње вријеме да
се зна који су то званичници укључени и подржавају организирани криминал.
У Извјештају госп. Чарлса, обзиром на прилике у којима је поднесен није било упутно говорити о
конкретним именима, али мислим да је у овом мементу упутно да министар сигурности затражи,
сазна и објелодани имена тих званичника.

Ад-2: Изјашњавање Дома народа о захтјеву за разматрање Приједлога Закона о
поступку медијације по члану 99.Пословника Дома народа – предлагач Савјет
министара
У дискусији је учествовао представник предлагача, Нико Грубешић.
Дом народа једногласно је усвојио захтјев да се Приједлог Закона о поступку медијације
разматра по члану 99. Пословника Дома народа
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Ад-3: Захтјев за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о
Високом судском и тужилачком вијећу Босне и Херцеговине по члану 100.Пословника
Дома народа – предлагач Савјет министара
У дискусији је учествовао Халиг Гењац.
Дом народ вечином гласова је усвојио захтјев Савјета министара за разматрање Приједога
Закона о измјенама и допунама Закона о Високом судском и тужилачком вијећу Босне и
Херцеговине по члану 100. Пословника Дома народа након чега је Закон једногласно
усвојен.
Ад-4: Захтјев за разматрање Приједлога закона о новим измјенама и допунама Закона о
Тужилаштву Босне и Херцеговине по члану 100.Пословника Дома народа – предлагач
Савјет министара
У дискусији је учествовао представник предлагача, Нико Грубешић, Халид Гењац и Илија
Филиповић.
Дом народ вечином гласова је усвојио захтјев Савјета министара за разматрање Приједога
Закона о новим измјенама и допунама Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине по члану
100. Пословника Дома народа након чега је Закон једногласно усвојен.
Ад-5: Захтјев за разматрање Приједлога закона о новим измјенама и допунама Закона о
Суду Босне и Херцеговине по члану 100.Пословника Дома народа – предлагач Савјет
министара
Дискусија није вођена.
Дом народ вечином гласова је усвојио захтјев Савјета министара за разматрање Приједога
Закона о новим измјенама и допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине по члану 100.
Пословника Дома народа након чега је Закон једногласно усвојен.
Ад-6: Приједлог Закона о обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине,
прво читање – предлагач високи представник
У дискусији су учествовали: Томислав Лимов, Халид Гењац, Хасан Ченгић, Велимир Јукић,
амбасадор, предсједавајући комисије за реформу обавјештајне службе у БиХ, Калман Коћиш,
Зоран Спасојевић, Османа Брка, Бошко Шиљеговић и Анте Спајић.
Дом народа једногласно је усвојио у првом и другом читању Приједлог Закона о
обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине са сљедећим амандманима:
Амандман I
Члан 7. се мјења и гласи:
«Предсједништво је надлежно да:
1. Прима обавјештајне податке у складу са чланом 6. овог закона,
2. Прима извјештаје предсједавајућег по питањима из надлежности
предсједавајућег који ће укључивати акције предузете на рјешавању проблема
у Агенцији по налазу инспекције, ревизора или истраге,
3. Усмјерава главног инспектора да проведе инспекцијску контролу, ревизију или
истрагу која се тиче актуелних или потенцијалних проблема у вези са радом
Агенције, а коју могу представљати опасности одговорностима
Предсједништва,
4. Прегледа и даје мишљење о извјештајима главног инспектора у складу са
чланом 32. овог закона,
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5. Одобрава годишњу платформу обавјештајне политике, која садржи главна
одређења рада Агенције у складу са међународном праксом. Платформу
обавијештајне политике припрема Савјет министара, а усваја Парламентарна
скупштина БиХ,
6. Одобрава годишњи извјештај о раду и трошковима Агенције,
7. Одобрава, по препоруци предсједавајућег, договоре између Агенције и
институција стране државе, међународних асоцијација држава или њихових
институција,
8. Одобрава опште принципе координације и пружања помоћи између и унутар
Агенције и тијела и институција у БиХ, у складу са чланом 67.овога закона.
Савјет министара припрема опште принципе координације и пружања помоћи,
9. Даје процјену-мишљење о кандидатима за генералног директора и замјеника
генералног директора, како је прописано чланом 24. овог закона, а по
извршеној номинацији од предсједавајућег Вијећа министара,
10.Одређује листу институција и објеката који су предмет заштите према члану 6.
став 2.овога закона
Изузетно од надлежности Предсједништва БиХ које су набројане у овом члану,
предсједавајући Савјетa министара БиХ је искључиво одговоран за надзор и усмјеравање
рада агенције, које обављају на начин у складу са чланом 10. овог закона
У извршавању овласти из овог члана, сва комуникација између Предсједништва и Агенције
бит ће усмјерена искључиво преко предсједавајућег Савјета министара БиХ, а
Предсједништво БиХ неће, било колективно или сваки члан појединачно, давати инструкције
или на било који начин усмјеравати рад генералног директора, замјеника генералног
директора или било којег упосленика Агенције, осим главног инспектора у складу са ставом
1. тачка 3. овог члана.
Амандман II
У члану 9. тачка 5. иза ријечи «Предсједништву» додају се ријечи «Парламентарној
скупшини Босне и Херцеговине», а даљи текст ове тачке остаје исти.
Амандман III
У члану 17. став 4. иза ријечи «заступљене у « бришу се ријечи «Представничком дому» и
додају се ријечи «једном од домова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине»
Амандман IV
Члан 24. се мијења и гласи
«Генералног директора и његове замјенике именује и разрјешава дужности Предсједништво
Босне и Херцеговине на приједлог Колегија Савјета министара (Извршног одбора) и уз
консултације са Сигурносно-обавјештајним повјеренством.
Номинирање кандидата за генералног директора и његове замјенике врши се на темељу
показане професионалности и искуства стечених на обавјештајним и проту-обавјештајним
пословима и провођењу закона, а не на темељу политичке припадности.
Тражено искуство не може бити стечено искључиво на позицијама до којих се долази
политичким именовањима.»
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Амандман V
У члану 76. бришу се тачке е) и ф)
Амандман VI
У члану 77. иза става.4. додаје се нови став који гласи
«Грађанин Босне и Херцеговине који је било предмет праћења или прислушкивања треба, по
окончању праћења или прислушкивања, бити обавијештен о подузетим мјерама најдуже у
року од 30 дана по окончању поступка.»
Амандман VII
У члану 79.став.2. се мјења и гласи:
«Генерални директор осигурава да се подаци који су прикупљени на начин који није у складу
са овим законом одмах униште. У таквим случајевима, генерални директор че о томе
обавјестити предсједавајучег и главног инспектора и покренути дисциплински поступак
против онога који је поступио супротно закону
Амандман VIII
У члану 94. ријеч: «априла» замјењује се ријечју: «маја»
Амандман IX
У члану 96.ријеч: «априла» замјењује се ријечју: «маја».
Амандман X
У усвојеном амандману XLIV који се односи на члан 97. Приједлога закона, у ст. 3. и 4.
бришу се ријечи: «извршним савјетом».
Амандман XI
У усвојеном амандману XLV који се односи на члан 98. Приједлога закона, у првом ставу на
крају реченице додају се ријечи: «осим дужности прописане у тачки 4.».
Амандман XII
У члану 98. став 1. ријеч «априла» замјењује се ријечју: «маја».
Амандман XIII
У члану 99. став 1. ријеч: «априла» замјењује се ријечју: «маја».
Амандман XIV
У члану 102. став 1. ријеч: «априла» замјењује се ријечју: «маја».
Амандман XV
У члану 104. у ст. 1. и 2. ријечи: «априла» замјењују се ријечима: «маја».
Како су Дом народа и Представнички дом усвојили Закон у различитом тексту из Дома
народа именовани су Томислав Лимов, Бошко Шиљеговић и Халид Гењац, за чланове
комисије за усаглашавање текста Закона.
Ад-7: Приједлог закона о важности јавних исправа у Босни и Херцеговини, прво
читање – предлагач Савјет министара
У дискусији је учествовао представник предлагача Нико Грубешић
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Дом народа је у оба читања у предложеном тексту усвојио Приједлог закона о важности
јавних исправа у Босни и Херцеговини.
Будучи да је Закон у домовима усвојен у различитим тексту, из Дома народа именовани су
чланови комисије за усаглашавање текста Закона, у саставу: Томислав Лимов, Хасан Ченгич
и Наде Радович.
Ад-8: Извјештај о раду Правобранилаштва Босне и Херцеговине за период 01.06. до
31.12.2003. године
У дискусији су учествовали: Илија Филиповић и Мустафа Памук
Дом народа једногласно је усвојио
Извјештај о раду Правобранилаштва Босне и
Херцеговине за период 01.06. до 31.12.2003. године
Ад-9: Закључак о потреби израде јединствених правила за израду правних прописа у
институцијама Босне и Херцеговине –предлагач, Уставно-правна комисија
У дискусији су учествовали представник предлагача Нико Грубешић, Илија Филиповић и
Јадранко Томић.
Дом народа једногласно је усвојио Закључак о потреби израде јединствених правила за
израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине
Закључак о потреби израде јединствених правила за израду правних прописа у
институцијама Босне и Херцеговине
1. Приступа се изради јединствених правила за израду правних прописа у институцијама
Босне и Херцеговине
2. Овим правилима ће се разрадити:
- Уједначена техника израде прописа која ће бити обавезујућа за особе и тијела
који судјелују у њиховој изради,
- Стандардизирати образложења прописа у складу са праксом у земљама
Европске уније,
- Устројство послова за нормативне дјелатности у институцијама БиХ и
модалитети њихове међусобне сарадње,
- Питање лекторирања текстова у институцијама Босне и Херцеговине у циљу
постизања квалитета текста у смислу правописне досљедности у све три
службене језичке верзије текста, на босанском, хрватском и српском језику.
3. Овлашчује се Уставно-правна комисија Дома народа да се у сарадњи са Уставноправном комисијом Представничког дома, припреми јединствена правила из тачке 1.
и достави дому на усвајање.
4. Јединствена правила ће бити обавезујућа за све институције Босне и Херцеговине, с
препоруком за примјену у ентитетским и нижим разинама власти, а објавиче се у
«Службеном гласнику Босне и Херцеговине»
5. Јединствена правила објавиће се у «Службеном гласнику Босне и Херцеговине»
Сједница је завршена 17,45 сати.
Саставни дио овог записника је неауторизовани транскрипт сједнице.
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ДОМА НАРОДА
Јадранко Томић
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