BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM
Ustavno-pravna komisija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Уставно-правна комисија

Број: 01/1-50-1-1-63/06
Сарајево: 16.03.2006.
ЗАПИСНИК
са 63. сједнице Уставно - правне комисије
Сједница је одржана 16.03.2006. године са почетком у 11,00 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије:
1. Мирсад Ћеман,
5. Петар Кунић.
2. Филип Андрић,
6. Тихомир Глигорић и
3. Момчило Новаковић,
7. Мирсад Сиповић
4. Бериз Белкић
Чланови Комисије Мартин Рагуж и Нијаз Дураковић нису присуствовали сједници из
оправданих разлога.
У име предлагача Савјета министара БиХ сједници су присуствовали Јусуф Халилагић и
Мухамед Смајић; посланици: Јозо Крижановић, Младен Поточник, Елмир Јахић, Љиљана
Милићевић, Мухамед Алтић, и Милош Јовановић; представници ОХР-а Маја Рибар, Андреа
Шперер и Денис Гњидић; представник ОЕБС-а Дарио Шикуљак; и Истраживачког центра ПС
БИХ Един Исановић и Аднан Бешић.
Сједници је присуствовао секретар Комисије Милан Зјајић и приправници волонтери
Ивана Шупета и Вилдан Хаџихасановић.
Предсједавајући Ћеман је предложио сљедећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Верификација Записника са 62. сједнице одржане 02.03.2006. године;
2. Приједлог Амандмана на Устав БиХ, предлагач Младен Поточник;
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине, предлагач
Савјет министара БиХ;
4. Приједлог закона о Агенцији за обезбјеђивање присилног одузимања имовине стечене
кривичним дјелима и управљање одузетом имовином, предлагачи Јозо Крижановић, Златко
Лагумџија и Селим Бешлагић;
5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност, предлагач
Никола Шпирић;
6. Приједлог закона о измјенама Закона о министарствима и другим органима управе Босне и
Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ;
7. Приједлог закона о празницима Босне и Херцеговине, предлагачи Златко Лагумџија, Јозо
Крижановић и Селим Бешлагић;
8. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине, предлагачи
Момчило Новаковић, Елмир Јахић и Винко Зорић;
9. Остала питања.
Дневни ред је једногласно усвојен.
Ад. 1. Верификација Записника са 62. сједнице одржане 02.03.2006.
Без примједби, једногласно је верификован Записник са 62. сједнице, одржане 02.03.2006.
године.
Ад. 2. Приједлог Амандмана на Устав БиХ, предлагач Младен Поточник;
У току дуже расправе између осталог је изнешено и више примједби од стране неких чланова
Комисије (Кунић, Глигорић и Новаковић) о томе како су амандмани ''провокација'' планирана и
темпирана против активности и напора које улажу највеће политичке партије око измјена Устава
______________________________________________________________________________________________________________________________
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БиХ. У знак протеста наведени чланови Комисије су напустили сједницу истичући да ће се
вратити када Комисија заврши расправу о овој тачци дневног реда.
Предсједавајући је затим констатовао да више нема кворума за наставак рада и прекинуо је
сједницу.Затим су позвани чланови Комисије да уђу у салу и настављена је расправа о сљедећој
тачци дневног реда.
Ад. 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине,
предлагач Савјет министара БиХ;
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је једногласно
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о измјенама и допунама
Кривичног закона Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ садржан је у члану ИИИ тачка 1. г) и члану ИВ тачка 4. а) Устава Босне и
Херцеговине, како је навео предлагач,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 4. Приједлог закона о Агенцији за обезбјеђивање присилног одузимања имовине
стечене кривичним дјелима и управљање одузетом имовином, предлагачи Јозо
Крижановић, Златко Лагумџија и Селим Бешлагић;
Након дуже расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома гласајући са три
гласа ''за'', три гласа ''против'' и једним ''уздржаним'':
1. Није утврдила да Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Приједлога закона
о Агенцији за осигурање присилног одузимања имовине стечене кривичним дјелима и управљање
одузетом имовином,
2. Није утврдила да је понуђени текст усклађен са Уставом Босне и Херцеговине,
Ад. 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност,
предлагач Никола Шпирић;
Предлагач закона Никола Шпирић је уредно најавио одсуство са сједнице због службеног
пута, па је Комисија за наредну сједницу одгодила ову тачку дневног реда.
Ад. 6. Приједлог закона о измјенама Закона о министарствима и другим органима
управе Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ;
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је једногласно
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о измјенама Закона о
министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ садржан је у члану ИВ тачка 4. Устава Босне и Херцеговине, како је
навео предлагач,
3. Понуђени текст је усклађен са Уставом Босне и Херцеговине и
4. Понуђени текст се може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу процедуру.
Ад. 7. Приједлог закона о празницима Босне и Херцеговине, предлагачи Златко
Лагумџија, Јозо Крижановић и Селим Бешлагић;
Како Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине поново није
усвојио ни Извјештај Уставно-правне комисије од 15.09.2005. године, Приједлог закона о
празницима Босне и Херцеговине је враћен Комисији на поновно разматрање и достављање новог
извјештаја.
На 61. сједници, одржаној 13.02.2006. године, након дуже расправе у којој је подржано
доношење закона из ове области те најаве и изјављене намјере члана Комисије Мартина Рагужа
да ће амандманима ( на којима ради али их због других обавеза до почетка сједнице није коначно
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формално уобличио-формулисао и доставио) покушати ''помирити'' различите ставове,
једногласно је одлучено да се изјашњавање о принципима и даља расправа о овом закону одгоди
за наредну сједницу.
На 62. сједници, одржаној 02.03.2006. године, након дуже расправе, Комисија је, међутим,
поново одгодила изјашњавање о принципима предложенога закона и у међувремену уложеним
амандманима, обзиром да су амандмани посланика Рагужа достављени тек на самој сједници.
Поздрављајући уложени напор посланика Рагужа уз оцјену да уложени амандмани можда и
представљају неки напредак, Комисија је оцијенила да је за анализу и изјашњавање о
амандманима потребно додатно вријеме поготово што садржај аманадмана одражава, односно
мијења и саме принципе предложенога закона. (Уставно-правна комисија је, наиме, од почетка
расправе била на стајалишту да сваки амандман који битно мијења одредбе закона у погледу
броја, назива те датума празника, истовремено представља битно питање принципа на којима
закон почива односно на којима ће се дефинитивно заснивати. Стога је, стајалиште Комисије,
изјашњавање о принципима закона у смислу члана 87. став 1. Пословника, неодвојиво од
расправе о амандманима.)
Приликом поновнога разматрања на 63. сједници, одржаној 16.03.2006. године, имајући
све предње у виду, посебно стајалиште да су број, назив и датум празника те амандмани у вези с
тим, битна питања принципа предложенога закона, Уставно-правна комисија :
1. Са три гласа ''за'' и четири гласа ''против'', од укупно присутних седам чланова,
поново није прихватила принципе предложенога закона.
2. Произилази да се ни даље нису стекли услови за наставак законодавне процедуре о
Приједлогу закона о празницима Босне и Херцеговине.
У смислу одредби члана 89. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ, за извјестиоца у пленарној фази именован је предсједавајући Комисије Мирсад Ћеман.
Ад. 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, предлагачи
Момчило Новаковић, Елмир Јахић и Винко Зорић;
Након исцрпне опште и расправе о појединостима, Уставно-правна комисија је као
надлежна комисија:
1. Једногласно подржала принципе предложеног закона,
2. Констатовала да су амандмане уложили: Клуб посланика СДП, Клуб посланика Странке
за БиХ, Мухамед Морањкић, Мирсад Ћеман, Винко Зорић, Тихомир Глигорић, Милош
Јовановић, Сеад Авдић и Мухамед Алтић, те Комисија за остваривање равноправности
полова. Након проведеног гласања прихваћени су сљедећи амандмани:
АМАНДМАН I
У члану 1., додати Члан 1.1а):
- у тачки (1) иза ријечи ''овјерен'' додају се ријечи ''за учешће на изборима''.
- у тачки (5) ријечи ''одређен проценат важећих гласачких листића'' замијењају се ријечима
''одређен проценат освојених гласова (важећих гласачких листића)''.
И на другим мјестима у закону, гдје је то одговарајуће, извршити овакву терминолошку
корекцију.
АМАНДМАН II
У члану 4., додати Члан 1.2б), иза ријечи ''средства за провођење'' додаје се ријеч ''нових''.
АМАНДМАН III
У члану 11. који се односи на Члан 1.8. став 1, иза ријечи ''правобраниоци и њихови замјеници''
ријечи ''који обављају јавну функцију'' бришу се, а иза ријечи ''дипломатски статус'' брише се
зарез.
АМАНДМАН IV
У члану 12., у другом ставу, нова формулација тачке 6. мијења се игласи:
''6. ако одјави пребивалиште са подручја изборне јединице у којој је уписан у Централни бирачки
списак да гласа и у којој је изабран, истеком рока од шест (6) мјесеци од дана одјаве
пребивалишта.''
АМАНДМАН V
У члану 14. ријечи ''стоосамдесет (180) дана'' замијенити ријечима ''стопедесет (150) дана''.
АМАНДМАН VI
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У члану 19., у ставу трећем који се односи на члан 2.5. став 2. иза ријечи ''У истом члану'' додаје
се: ''ријечи ''Изборна комисија Босне и Херцеговине'' замјењује се ријечима ''Централна изборна
комисија БиХ''.
АМАНДМАН VII
У члану 20., који се односи на нови члан 2.6а, у доданом члану 2.6а у ставу четвртом иза ријечи
''и друга примања'' додају се ријечи ''која произилазе из статуса радног односа''.
У истом, новом члану 2.6а, у ставу петом , ријечи ''или поновног заснивања радног односа''
замјењују се ријечима ''или до поновног заснивања радног односа у оквиру тога рока.''
АМАНДМАН VIII
У члану 22. додаје се нови став 4., који гласи;
''У истом члану иза тачке 4. додати тачку 4а која гласи: „обезбјеђује статистичке евиденције
разврстане по полу за сваки дио изборног процеса“.''
Ранији став 4. постаје став 5. итд.
АМАНДМАН IX
У члану 22. у ставу једанаестом, који се односи на тачку 12. основног текста овога члана, ријечи
''непосредних избора у складу са овим законом'' на крају става се бришу.
У истом члану у ставу тринаестом, који се односи на тачку 15. основног текста овога члана, иза
ријечи ''проведби'' додају се ријечи ''а ријечи ''и предлаже'' замјењују се ријечима ''и иницира''.
АМАНДМАН X
У члану 30., који се односи на члан 2.19. у ставу осмом, ријечи ''сматрат ће се да је одустала/ло''
замјењује се ријечима ''то ће се сматрати одустајањем''.
АМАНДМАН XI
У члану 31. ПОГЛАВЉЕ 3. БИРАЧКИ СПИСАК, У у члану 3.13. у ставу другом додаје се
слиједећи текст: ''Захтјев се подноси у писаном облику органу из става четири овога члана.''
АМАНДМАН XII
У члану 31. ПОГЛАВЉЕ 3. БИРАЧКИ СПИСАК, У у члану 3.15. став трећи тачка е) се брише.
АМАНДМАН XIII
У члану 35. став 1. ријечи «стопедесет (150)» замијенити ријечима «стотридесет (130)», исти
амандман важи и за члан 38.
АМАНДМАН XIV
У члану 41. додаје се нови став 1 који гласи '' У ставу 1. члана 4.15. ријечи ''у скупштину
општине, односно општинско вијеће и за изборе у кантоналне скупштине'' замјењују се ријечима:
''на свим нивоима власти''.
АМАНДМАН XV
У члану 46. став 1. ријечи ''сто (100) дана'' замијенити ријечима ''деведесет (90) дана''.
АМАНДМАН XVI
У члану 5.22. став 1. изостављена ријеч «централна», а у истом члану брисати ријечи «у
одсуству».
АМАНДМАН XVII
У члану 58. ПОГЛАВЉЕ 6. ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА, у члану 6.2. став први умјесто
ријечи '',политичка странка, коалиција, независни кандидат или листа независних кандидата''
треба да стоји ''и политички субјект''.
АМАНДМАН XVIII
У члану 58. ПОГЛАВЉЕ 6. ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА, у члану 6.3. став други иза ријечи
''организационог облика странке на'' додаје се ријеч ''непосредно''.
АМАНДМАН XIX
Члан 74. се брише
АМАНДМАН XX
У члану 75. проценат ''4%'' се мијења процентом ''3%''.
АМАНДМАН XXI
У члану 88. који се односи на члан 15.8. основног текста закона, у новом ставу два на крају текста
додају се ријечи ''у року од 30 дана од дана престанка мандата''.
АМАНДМАН XXII
У члану 90., који се односи на члан 15.10. основонг текста закона, став четврти се мијења и гласи:
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''У случају понављања избора у изборној јединици, односно бирачком мјесту трошкови изборне
кампање по бирачу могу износити до 30% трошкова поништених избора у изборној јединици
односно бирачком мјесту''.
АМАНДМАН XXIII
Иза члана 105. додаје се нови члан, као члан 106., који гласи:
''Члан 106.
Овлашћују се уставно-правне комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овога закона утврде пречишћени текст Изборнаг
закона Босне и Херцеговине''.
3. Једногласно прихватила текст Приједлога закона о измјенама и допунама Изборног
закона Босне и Херцеговине како су га предложили предлагачи са усвојеним
амандманима.
4. Констатовала да је предложени закон неопходно донијети.
У смислу одредби члана 89. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ, за извјестиоца у пленарној фази именује се предсједавајући Комисије Мирсад Ћеман.
Ад. 9. Остала питања
Комисија је након краће расправе једногласно закључила да је неопходно обезбједити
снимање сједница и израду стенограма што је уобичајена пракса у свим парламентима, а без тога
је веома тешко технички обрађивати сједнице. Како није било других приједлога за ову тачку
дневног реда предсједавајући је у 15,20 часова закључио сједницу.
Напомена: Одлуком Колегија секретара Парламентарне скупштине сједнице комисија се
не снимају.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Милан Зјајић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Мирсад Ћеман

