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Број/Broj: 01,02-50-1-18-9/08
Сарајево/Sarajevo, 07. 05. 2008.
ЗАПИСНИК
са 9. заједничке сједнице оба дома Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 07. 05. 2008. године, с почетком у 12.40 часова

Присутни чланови Парламентарне скупштине БиХ: 33 посланика из Представничког дома и 14
делегата из Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
Оправдано одсутни посланици из Представничког дома: Шефик Џаферовић, Мартин Рагуж,
Јерко Иванковић Лијановић, Сефер Халиловић, Рифат Долић, Милица Марковић, Саво Ерић,
Момчило Новаковић, Бранко Докић.
Оправдано одсутни делегати из Дома народа: Хилмо Неимарлија.
Присутни чланови Савјета министара БиХ: Тарик Садовић, министар безбједности БиХ,
Бариша Чолак, министар правде БиХ, Божо Љубић, министар комуникација и транспорта БиХ,
Игор Црнадак, замјеник министра одбране БиХ, Фуад Касумовић, замјеник министра финансија и
трезора БиХ, Срђан Арнаут, замјеник министра правде БиХ, Вилим Приморац, замјеник министра
спољне трговине и економских односа.
Остали присутни: представници међународних организација у Босни и Херцеговини – ОХР-а,
ОЕБС-а, ЕУСР-а, ДФИД-а, и представници невладиних организација ЦЦИ-ја и НДИ-ја.
Сједницу је отворио и њоме предсједавао Милорад Живковић, предсједавајући
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
У уводном излагању Милорад Живковић упознао је присутне да је заједничка сједница оба
дома Парламентарне скупштине БиХ сазвана по хитном поступку ради разматрања Предлога
закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ. Појаснио је да 8. маја 2008. године Центраној
изборној комисији истиче рок за расписивање избора, а како се за спровођење избора могу
примјењивати закони који су на снази на дан расписивања избора, Заједнички колегијум оба дома
сазвао је заједничку сједницу оба дома.
Истакао је да је Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ, у складу са
чланом 95. став (1) Пословника Представничког дома и чланом 88. став (1) Пословника Дома
народа, утврдио сљедећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Захтјев посланика Бериза Белкића, Нике Лозанчића и Милорада Живковића и делегата
Младена Иванића, Илије ФИлиповића и Хазима Ранчића за разматрање Предлога закона о
измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу
са чланом 127. Пословника Представничког дома и чланом 112. Пословника Дома народа.
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Милорад Живковић упознао је пристуне да је Заједнички колегијум оба дома
Парламентарне скупштине БиХ постигао консензус да се расправа на сједници одвија према
одредбама Пословника Представничког дома, које подразумијевају дискусију у трајању до 10
минута, те право на корекцију цитата или реплику два пута у оквиру једне тачке дневног реда.
О дневном реду дискутовали су:
• Јозо Крижановић, који је затражио да се у дневни ред уврсте и два предлога закона о
измјенама и допунама Изборног закона БиХ Клуба посланика СДП-а;
• Денис Бећировић, који је подржао захтјев Јозе Крижановића и затражио тумачење става
(2) члана 95. Пословника Представничког дома;
• Златко Лагумџија, који се осврнуо на пословничке одредбе о начину утврђивања дневног
реда;
• Милорад Живковић, који је појаснио да је дневни ред утврђен у складу с одредбама
пословника оба дома Парламентарне скупштине БиХ, те уз консензус Заједничког
колегијума оба дома.
Након завршетка дискусије о дневном реду, Милорад Живковић дао је ријеч Беризу
Белкићу да образложи захтјев за хитни поступак.
Ад. - 1. Захтјев посланика Бериза Белкића, Нике Лозанчића и Милорада Живковића и
делегата Младена Иванића, Илије Филиповића и Хазима Ранчића за разматрање
Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине по
хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника Представничког дома и
чланом 112. Пословника Дома народа
Бериз Белкић дао је кратко образложење захтјева за хитни поступак. Даље расправе о овом
питању није било.
Након образложења приступило се гласању о захтјеву за хитни поступак. Резултати
гласања у Представничком дому су сљедећи:
"за"
"против"
"уздржан"

30
2
0

22 ФБиХ

8 РС

Представнички дом усвоји је захтјев за разматрање Предлога закона о измјенама
и допунама Изборног закона БиХ по хитном поступку.
Резултати гласања у Дому народа су сљедећи:
"за"
"против"
"уздржан"

13
1
0

9 ФБиХ

4 РС

Дом народа усвојио је захтјев за разматрање Предлога закона о измјенама и
допунама Изборног закона БиХ по хитном поступку.
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У расправи о овој тачки дневног реда учествовали су: Садик Ахметовић, Бакир Изетбеговић,
Мирко Околић, Јозо Крижановић, Адем Ибрахимпашић, Хаџи Јован Митровић, Екрем Ајановић,
Садик Бахтић, Славко Јовичић, Ремзија Кадрић, Златко Лагумџија, Адем Хускић, Хусеин Нанић,
Денис Бећировић и Божо Рајић.
Златко Лагумџија је у оквиру расправе предложио два закључка и затражио да се домови о
њима изјасне прије гласања о Предлогу закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ.
Предложени закључци гласе:
1. Позива се Заједнички колегијум да одмах закаже сједницу оба дома, да се Парламент по
хитном поступку одреди о предлозима закона по којима би се измјене Изборног закона
односиле на читаву БиХ, умјесто само на Сребреницу, и за наредни период умјесто само за
2008. годину.
2. Позивамо Савјет министара и високог представника да донесу одговарајуће одлуке и
предложе Парламенту потребне акте како би Сребреница добила потребни посебни статус
до одржавања локалних избора на основу правних и моралних обавеза произашлих из
пресуда у Хагу о геноциду.
Корекцију цитата (реплику) у оквиру ове тачке дневног реда имали су: Милорад Живковић,
Мирко Околић, Бериз Белкић, Бакир Изетбеговић, Хаџи Јован Митровић, Ремзија Кадрић, Садик
Ахметовић, Славко Јовичић, Садик Бахтић, Екрем Ајановић, Денис Бећировић, Салко Соколовић,
Селим Бешлагић, Златко Лагумџија.
Након оконачне расправе о овој тачки дневног реда приступило се најприје гласању о
предлогу закључака посланика Златка Лагумџија.
Гласање о 1. закључку:
Представнички дом
"за"
17
16 ФБиХ
"против"
11
"уздржан" 3

1 РС

Због недовољне ентитетске већине, Колегијум Представничког дома ће као комисија
спровести усаглашавање о 1. закључку.
Дом народа
"за"
3
"против“
10
"уздржан"
1
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, сходно резултатима гласања, није усвојио 1.
закључак посланика Златка Лагумџија.
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Гласање о 2. закључку:
Представнички дом
"за"
18
16 ФБиХ
"против"
9
"уздржан" 3

2 РС

Због недовољне ентитетске већине, Колегијум Представничког дома ће као комисија
спровести усаглашавање о 2. закључку.
Дом народа
"за"
4
"против“
10
"уздржан"
0
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, сходно резултатима гласања, није усвојио 2.
закључак посланика Златка Лагумџија.
Након спроведеног гласања о предложеним закључцима, приступило се гласању о Предлогу
закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, а резултати су сљедећи:
Представнички дом
"за"
28
20 ФБиХ
"против"
2
"уздржан" 0

8 РС

Дом народа
"за"
13
"против"
1
"уздржан"
0
Парламентарна скупштина БиХ је, сходно резултатима гласања, усвојила Измјене и
допуне Изборног закона БиХ.
Сједница је завршена у 14.40 часова.
Саставни дио овог записника је транскрипт 9. заједничке сједнице оба дома
Парламентарне скупштине БиХ.

Секретар
Представничког дома
БранкаТодоровић

Предсједавајући
Представничког дома
Милорад Живковић

