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Сарајево: 15.02.2005.
ЗАПИСНИК
са 41. сједнице Уставно - правне комисије
Сједница је одржана 15.02.2005. године са почетком у 11,00 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије:
1. Мирсад Ћеман,
5. Момчило Новаковић
2. Тихомир Глигорић,
6. Сеада Палаврић
3. Бериз Белкић,
7. Петар Кунић
4. Иво Миро Јовић,
8. Нијаз Дураковић
Члан Комисије Мартин Рагуж ниje присуствоваo сједници из оправданoг разлога.
Сједници су присуствовали у име Савјета министара БиХ: Бајрамовић Касим, Јусо Халилагић
и Емир Думиревић.
Такође су били присутни посланик Јозо Крижановић, предлагач закона и Ирена Шеховић из
истраживачког центра..
Сједници је присуствовао у функцији секретара Комисије Зијад Хасић и студент стажиста
Јасмина Саздовски.
Мирсад Ћеман је поздравио присутне и у односу на дневни ред у позиву, предложио да се
додају нове тачке днецног реда 5 и 6, а раније тачке 5, 6, 7...постају тачке 7, 8, 9... те је предложио
сљедећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Верификација записника са 39. сједнице одржане 11.01.2005. године, и записника са 40.
сједнице одржане 31.01.2005.
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама Босне и Херцеговине,
предлагачи Златко Лагумџија, Јозо Крижановић и Селим Бешлагић,
3. Приједлог закона о духану, предлагачи Златко Лагумџија, Јозо Крижановић и Селим
Бешлагић,
4. Приједлог закона о трошаринама на духан, предлагачи Златко Лагумџија, Јозо Крижановић и
Селим Бешлагић,
5. Приједлог закона о Служби за послове са странцима, предлагач Савјет министара БиХ,
6. Приједлог закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине, предлагач
Савјет министара БиХ,
7. Приједлог закона о правима и дужностима чланова Парламентарне скупштине БиХ, предлагач
Административна комисија ПД,
8. Приједлог закона о Уставном суду Босне и Херцеговине, предлагач посланик Момчило
Новаковић,
9. Приједлог закона о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и
Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
10. Остала питања.
Након дуже расправе, чланови Комисије су већином гласова одлучили да сеу дневни ред
уврсте тачке 5. и 6., а Приједлог закона о правима и дужностима чланова Парламентарне скупштине
БиХ, за који је предлагач Административна комисија ПД, под тачком 7. предложеног дневног реда
одгоди за наредну сједницу из разлога што је дошло до већих промјена у саставу Административне
комисије, те је потребно дати могућност новоизабраним члановима те Комисије да сагледају
предложени текст закона.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Овако модификован дневни ред је једногласно прихваћен.
Ад. 1. Верификација записника са 39. сједнице одржане 11.01.2005. године, и записника
са 40. сједнице одржане 31.01.2005.
Без посебне расправе и примједби Комисија је једногласно верификовала записник са 39.
сједнице одржане 11.01.2005. године, и записник са 40. сједнице одржане 31.01.2005.
Ад. 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама Босне и Херцеговине,
предлагачи Златко Лагумџија, Јозо Крижановић и Селим Бешлагић,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином гласова
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о
акцизама у Босни и Херцеговини,
2. Уставни основ је садржан у члану III/1 е), и члану VIII/3 Устава Босне и Херцеговине у
вези са чланом IV/4 тачка а) Устава Босне и Херцеговине, како је и 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. 3. Приједлог закона о духану, предлагачи Златко Лагумџија, Јозо Крижановић и
Селим Бешлагић,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином гласова
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о духану,
2. Уставни основ је садржан у члану IV/4 тачка а) Устава Босне и Херцеговине, како је и
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 акцизама на духан, предлагачи Златко Лагумџија, Јозо
Крижановић и Селим Бешлагић,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином гласова
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о акцизама на духанске
производе,
2. Уставни основ је садржан у члану III/1 е), члану III/5 а) и б) и члану VIII/3 Устава Босне и
Херцеговине у вези са чланом IV/4 тачка а) Устава Босне и Херцеговине, како је и 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.
Уважавајући расправу уз ову, али и двије претходне тачке дневног реда, као и расправу
вођену на почетку сједнице о приједлогу дневног реда, Комисија је једногласно закључила да се два
одвојена писма обрати, првим ОХР-у и другим, Управном одбору Управе за индиректно образовање
БиХ и Савјету министара БиХ у којима ће се указати на;
- редуцирање компетенција Парламентарне скупштине у предлагања закона из области
пореза и акциза прије него што Управни одбор да своје мишљење или властити приједлог,
- истовремено, Управни одбор се оглушио, односно није испоштовао Закључак
Представничког дома да у року до 31. јануара предложи законе о измјенама и допунама
закона о акцизама и о порезу на промет, иако су са тим увјерењем и очекивањем посланици
дали потребну подршку приликом усвајања основним законским пројектима,
- Парламентарна скупштина, по мишљењу Комисије се доводи у позицију таоца и не може
сносити одговорност за неажурност и неодговорност Управног одбора који је са
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овлаштењима и прерогативима изнад Парламентарне скупштине, а бескрајним одлагањима
се заправо спутава реформски процес.
Ад. 5. Приједлог закона о Служби за послове са странцима, 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 Служби за послове са
странцима,
2. Уставни основ је садржан у члану III/1 тачка ф) и члану IV/4 тачка а) Устава Босне и
Херцеговине, како је и 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. 6. Приједлог закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине,
предлагач Савјет министара БиХ,
Након проведене расправе, Уставно-правна комисија Представничког дома је већином гласова
утврдила сљедеће:
1. Постоји ваљан уставно-правни основ за доношење Закона о Јавном радио-телевизијском
систему Босне и Херцеговине,
2. Уставни основ је садржан у члану III/1 тачка х) и члану II Устава Босне и Херцеговине,
како је и навео предлагач и члану IV/4 тачка а) Устава Босне и Херцеговине
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 Уставном суду Босне и Херцеговине, предлагач посланик
Момчило Новаковић,
Након дуже расправе, а с обзиром на писмо ОХР-а, Уставно-правна комисија је као надлежна
комисија једногласно одлучила да до даљњег одложи расправу о овом Приједлогу закона уз
приједлог да, уколико Министарство правде буде тражило кандидате из Уставно-правне
комисије за радну групу за израду новог Приједлога закона о Уставном суду, између осталих члан
буде и Момчило Новаковић.
Ад. 8. Приједлог закона о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера
Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
Уставно-правна комисија је, као надлежна комисија, након опште и расправе о појединостима
једногласно:
1. Подржала принципе предложеног закона,
2. Констатовала да су амандмане уложили: Мирсад Ћеман, Момчило Новаковић, Сеада
Палаврић и Проф. Др Петар Кунић
Комисија је водила расправу и усвојила сљедеће амандмане:
АМАНДМАН I
Nазив Закона мијења се и гласи: «Приједлог закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних
санкција, притвора и других мјера»
АМАНДМАН II
У члану 1. додати став (5) који гласи
«По одредбама овог закона утврђује се организација и рад казнено-поправног завода Босне и
Херцеговине»
АМАНДМАН III
У члану 3. став (3) ријеч ''омогућити'' мијења се ријечју ''обезбједити'' а на крају текста овога става
додаје се реченица која гласи: ”Завод ће омогућити да се ова комуникација остварује без
неоснованога ометања''.
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АМАНДМАН IV
У члану 14. став (3) мијења се и гласи:
«На основу приједлога и процедуре коју проводи Агенција за државну службу министар правде
поставља и разрјешава управника Завода»
АМАНДМАН V
У члану 14. став (5) након ријечи : ''извршења притвора'' текст се мијења и гласи:
'', извршења кривичних и прекршајних санкција, у области правосуђа или управе''
АМАНДМАН VI
У члану 19. став (2) на крају се додају ријечи: ''ради омогућавања контакта затвореница или
притвореница са својом дјецом у прикладним увјетима за то''.
АМАНДМАН VII
У члану 46. став (1) иза ријечи: ''је дужна'' додаје се зарез и ријечи: ''у сарадњи са вјерским
заједницама у БиХ'', а на крају текста се додају ријечи: ''лица смјештених у Заводу''.
АМАНДМАН VIII
У члану 52. став (2) иза ријечи ''држати'' додају се ријечи: ''код себе'', иза ријечи: ''безбједном мјесту''
додају се ријечи: ''у Заводу'', а на крају овога става се додаје реченица која гласи: ''На захтјев
власника имовина похрањена у Заводу, приликом пријема тога лица у Завод, ће се предати
члановима његове породице и прије његовог отпуштања из Завода''.
АМАНДМАН IX
У члану 57. у ставу (1) ријечи: ''треба обезбиједити'' мијењају се ријечима: ''Завод обезбјеђује''.
АМАНДМАН X
У члану 65. став (1) умјесто ријечи ''циљу'' треба да стоји ''сврху''.
АМАНДМАН XI
У члану 66. став (1) на крају се додаје слиједећи текст:
"Приједлог средстава са описом њихових карактеристика и другим релевантним подацима
Министарству подноси Управник завода уз претходне консултације саодговарајућом стручном
институцијом. Заводи у БиХ ће међусобно координирати ове активности ради уједначавања
стандарда''.
АМАНДМАН XII
У члану 78. став (3) на крају се додаје слиједећи текст: "Ови приходи се евидентирају у складу са
одговарајућим књиговодствено-рачуноводственим прописима и користе у складу са финансијским
планом Завода".
АМАНДМАН XIII
У члану 103. иза ријечи ''обавијестити'' додају се ријечи: ''ужа породица уколико је има,''.
АМАНДМАН XIV
У члану 108. став (4) се мијења и гласи:
''(4)Средства која затвореници остваре својим радом у Заводу користе се за њихове личне потребе у
вријеме боравка у Заводу, за плаћање законског издржавања на њихов рачун и њихових других
обавеза у складу са законом и на закону заснованим одлукама судова и других надлежних органа."
АМАНДМАН XV
У члану 111. додаје се нови став као став (2) који гласи:
"(2) Помоћ из става један подразумијева, али се не ограничава на, изналажење привременог
смјештаја и осигурање исхране, нужно лијечење, изналажење нове средине у којој ће осуђено лице
живјети, помоћ у сређивању породичних прилика, у проналажењу запослења и довршења започетог
стручног оспособљавања и давање новчане помоћи за подмиривање најнужнијих потреба.''
АМАНДМАН XVI
У члану 112. додаје се став два који гласи:
''(2) Друге институције из става (1) овог члана су институције из члана 203. овога Закона односно
институције које одреди Министарство правде БиХ.''
АМАНДМАН XVII
У члану 113. став (1) ријеч ''може'' мијењању се ријечју ''ће''.
АМАНДМАН XVIII
У члану 118. став (1) тачка 4. иза ријечи ''штета'' додају се ријечи: ''за њега или његову ужу породицу
односно за лице односно организацију према којој је у обавези.''
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АМАНДМАН XIX
У члану 118. у ставу (1) додаје се тачка 9. која гласи:
«Ако је поднесена молба за помиловање»
АМАНДМАН XX
У члану 130. став (1) иза ријечи ''затвореник'' додају се ријечи: ''и предузеће''.
У истом члану додаје се нови став као став три који гласи»
''(3) Под предузећем у смислу овога члана подразумијева се свако правно лице (предузеће,
установа,радња исл.) код којега је осуђено лице засновало радни однос.''
АМАНДМАН XXI
Наслов члана 140. мијења се односно допуњује и гласи: ''Члан 140.-Слободно кретање, излази и
допуст''
АМАНДМАН XXII
У члану 141. став (1) тачка 1. иза ријечи ''дрога'' умјесто рјечице ''и'' ставља се зарез и додају ријечи:
''спрјечавања повратка избјеглица и расељених лица.''
У истом члану у ставовима (5) и (6) ријечи: ''става (1)'' које се односе на члан 140.- се бришу.
АМАНДМАН XXIII
У члану 147. иза става (2) додаје се нови став као став трећи, који гласи:
''(3) На рјешење из претходног става затвореник има право жалбе у року од три дана. Жалба не
одлаже извршење.''
АМАНДМАН XXIV
У члану 156. став (4) на крају се додаје слиједећи текст: ''У случају престанка мандата неког од
чланова Комисије мандат његовог замјеника ће трајати до истека текућег мандата Комисије. Ово
именовање неће бити сметња за поновно именовање за члана комисије у погледу броја мандата,
уколико је преостало вријеме мандата комисије краће од двије године.''
АМАНДМАН XXV
У члану 158. став (1) мијења се и гласи:
''(1)Условни отпуст се одобрава или одбија рјешењем. Рјешење мора бити образложено.''
АМАНДМАН XXVI
У члану 160. став (1) иза ријечи ''Комисије'' додају се ријечи: ''из члана 159. овог Закона.''
У истом члану у ставу (2) ријеч ''могућност'' замјењује се ријечју ''право'', а на крају текста се додају
ријечи: ''у којем случају ће се уједно одлучити о захтјеву/молби за пријевремено одобрење за
подношење молбе за условни отпуст и о одобрењу условног отпуста.''
АМАНДМАН XXVII
У члану 164. став (1) додаје се реченица која гласи:
''Изузетно, на образложен захтјев лица које се отпушта, одобрити ће му се трошкови пријевоза до
другог мјеста по избору на територији Босне и Херцеговине.''
У истом члану у ставу (3) иза ријечи ''осигурати'' додаје се ријеч ''прикладну''.
АМАНДМАН XXVIII
У члану 169. став (1) иза ријечи ''школом'' додају се ријечи: ''у посебном одјељењу или Заводу.''
АМАНДМАН XXIX
У члану 170. као и у наслову члана ријечи: ''Физичка култура'' у одговарајућем падежу мијења се
ријечју ''спорт'' у одговарајућем падежу.
АМАНДМАН XXX
У члану 171. додаје се нови став као став други који гласи:
''(2) Под блиским сродником у смислу овога члана сматрају се, поред родитеља, браћа и сестре,
полубраћа и полусестре, дјед и нана односно дјед и баба малољетника, ако су с њима били посебно
блиски на коју околност ће се прибавити мишљење установа за социјални рад општине
пребивалишта малољетника, и сл.''
АМАНДМАН XXXI
У члану 178. додаје се нови став као став други, који гласи:
''(2) општини ће се за извршење мјера из претходног става осигурати адекватна финансијска и друга
средства.''
АМАНДМАН XXXII
Наслов члана 181. допуњује се и гласи: ''Члан 181.-Упућивање починиоца у одговарајућу установу.''
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АМАНДМАН XXXIII
У члану 184. став (5) иза ријечи: ''извршава се'' додају се ријечи: ''у правилу''.
АМАНДМАН XXXIV
У члану 188. став (1), (2) и на другим мјестима у Закону ријечи: ''општински орган за унутрашње
послове'' замјењују се ријечима: ''надлежан орган унутрашњих послова за подручје општине''.
АМАНДМАН XXXV
У члану 195. став (1) мијења се и гласи:
''(1) Одузета имовинска корист изражена у новцу, вриједносним папирима и сл. уноси се у Буџет
институција Босне и Херцеговине и користи у складу са Законом о извршењу буџета, а покретна
и/или непокретна имовина ће се продати у складу са важећим прописима, а остварена средстава
унијети у буџет или ће се та имовина дати на кориштење организацијама из области социјалне
политике, образовања, државним органима и сл.. Суд ће, ако је то могуће, и прије изрицања одлуке о
одузимању имовинске користи стечене кривичним дјелом када је ријеч о покретној или непокретној
имовини извршити потребне консултације и у изреци одлуке навести којој се установи та имовина
даје на кориштење.''
АМАНДМАН XXXVI
Члан 24. се мијења и гласи: ''Надлежни органи Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко
Дистрикта БиХ ускладит ће своје законе из ове области са овим законом у року од 90 дана.''
АМАНДМАН XXXVII
У члану 205. додаје се нови став као став један који гласи:
''(1) Правилници и други подзаконски акти предвиђени овим законом донијет ће се у року од 6о дана
од дана ступања на снагу овога закона.''
Досадашњи став један постаје став два.
Уочене су и штампарске грешке које је потребно отколонити:
Члан 64. - ријеч ''њеног''-вишак
Члан 140. - брисати бројчану ознаку става ''(1)''-вишак
Члан 141. - умјесто ''лицема''-исправити у : ''лицима''.
Члан 164. став (4) умјесто ''несплицен''-исправити у ''неспособан''. Из контекста то произилази.
Члан 185. став (2) (верзија на босанском ј.) ријеч ''њезином''- вишак
3. Прихватила текст Приједлога закона о извршењу кривичних санкција, притвора и других
мјера Босне и Херцеговине, како га је предложио Савјет министара БиХ са усвојеним
амандманима I-XXXVII
4. Констатовала да је предложени закон неопходно донијети.
У смислу одредби члана 89. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ, за извјестиоца у пленарној фази именован је предсједавајући Комисије Мирсад Ћеман.
Ад. 10. Остала питања
Предсједавајући је упознао чланове Комнисије о допису Удружења Ваша права којим траже
састанак са члановима Комисије, те напоменуо да ће као предсједавајући договорити састанак и да ће
о њему бити обавјештени и остали чланови ради могућности учешћа.
Како није било других приједлога за ову тачку дневног реда, предсједавајући је у 13,30 часова
закључио сједницу.
Напомена: Саставни дио овог записника је стенограм који сачињава Заједничка служба
Парламентарне скупштине БиХ.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Милан Зјајић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Мирсад Ћеман

