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ZAPISNIK
25. sjednice Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
održane 20. ožujka 2008. godine
Sjednica je započela u 14 sati i 50 minuta. Bio je nazočan 41 zastupnik. Odsutnost je opravdao
zastupnik Savo Erić.
Iz Vijeća ministara BiH sjednici su bili nazočni: ministri ...
Iz međunarodnh organizacija sjednicu su pratili predstavnici: OHR-a, OESS-a, EUSR-a, NATO-a,
EUPM-a, veleposlanstava SAD-a i Velike Britanije te NVO-a Centri civilnih inicijativa.
Predsjedatelj Milorad Živković podsjetio je da je ova sjednica sazvana u skladu s člankom 62. stavak (3)
Poslovnika Zastupničkog doma, prema kojem dnevni red može biti predložen i za vrijeme održavanja sjednice.
Poznati su razlozi za ovakvo sazivanje te nema potrebe za širim obrazloženjem. Radi se o razmatranju
prijedloga zakona iz područja reforme policije, nakon što su vraćeni nadležnom povjerenstvu radi dostave
novoga izvješća. Predložio je dnevni red sa samo dvije točke – razmatranje prijedloga zakona iz područja
reforme policije, s izvješćima nadležnog povjerenstva.
Predsjedatelj je podsjetio da je u Zajedničkom povjerestvu za obranu i sigurnost BiH ponovno isti ishod
glasovanja o prijedlozima zakona (6 : 6), te su, prema tome, ponovo negativna izvješća povjerenstva o oba
zakona. Podsjetio je na odredbu Poslovnika kojom se regulira procedura kada je izvješće povjerenstva
negativno. Naglasio je kako će i rezultati glasovanja u Domu biti isti, tj. da su prijedlozi zakona pali i ako budu
usvojena izvješća Povjerenstva i ako zakoni budu ponovno vraćeni Povjerenstvu, jer se, prema Poslovniku, ne
mogu vrćati više od dva puta. Predsjedatelj je u uvodnim napomenama nagovijestio i mogućnost podnošenja
predmetnih zakona po žurnom postupku poslije ove sjednice, u skladu s člankom 127. Poslovnika, i u tom
kontekstu održavanje nove sjednice Doma.
Nije bilo rasprave o prijedlogu dnevnog reda, pa je predsjedatelj konstatirao da 25. sjednica Doma ima
sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, s
Izvješćem Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH,
2. Prijedlog zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj
strukturi Bosne i Hercegovine, s Izvješćem Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH.
Predsjedatelj je zamolio zastupnike da vode računa o racionalizaciji vremena, budući da je
vrijeme katoličkog blagdana Uskrsa. Predložio je objedinjenje rasprave o objema točkama dnevnog reda.
Nije bilo rasprave, pa se odmah pristupilo glasovanju o izvješćima Povjerenstva za obranu i
sigurnost BiH.
Za Izvješće o Prijedlogu zakona iz točke 1. glasovalo je 18 (iz Federacije BiH 14, iz Republike
Srpske četiri), protiv je bilo 22 i suzdržao se jedan zastupnik.
Za Izvješće o Prijedlogu zakona iz točke 2. glasovalo je također 18 (iz Federacije BiH 14, iz
Republike Srpske četiri), protiv je bilo 22 i suzdržao se jedan zastupnik.
Predsjedatelj Milorad Živković konstatirao je da nisu usvojena izvješća Zajedničkog
povjerenstva za obranu i sigurnost BiH o:
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- Prijedlogu zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine
i
- Prijedlog zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku
policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine.
Predsjedatelj je potom naglasio kako više nema poslovničkih mogućnosti za vraćanje ovih
zakona nadležnom povjerenstvu te se o njima obustavlja procedura.
Sjednica je okončana u 15 sati.
Zaključujući sjednicu, predsjedatelj je dao stanku do 15.30 sati, uz napomenu da će zastupnici
dobiti prijedlog dnevnog reda sljedeće sjednice.
Međutim, u kasnijim konzultacijama nisu stečeni uvjeti za održavanje 26. sjednice, o čemu su
zastupnici obaviješteni po klubovima.
Sastavni dio Zapisnika čini transkript 25. sjednice Zastupničkog doma.
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