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ЗАПИСНИК
са 25. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, одржане 23.маја 2002.године
Двадесетпета сједница почела је с радом у 11,10 часова. Присуствовао је 41
посланик. Одсуство је оправдао посланик Амор Машовић.
Сједници су присуствовали: Бериз Белкић, предсједавајући Предсједништва БиХ,
Драган Микеревић, предсједавајући Савјета министара, министри Азра Хаџиахметовић,
Анте Домазет, Златко Лагумџија, Светозар Михајловић и Крешимир Зубак, те замјеници
министара Никола Крагуљ, Ивица Мишић, Гордана Ковић, Мухарем Имамовић.
Из међународних организација сједници су присуствовали Ј.П.Хотелдахл,
представник ОХР-а Стефан Симосас и Даниела Мићановић – представници Европске
комисије, Маја Беимонта и Паул Лабун – испред НДИ, Даглас Џонс и Мирсад Жига –
испред Америчке амбасаде и Николар Богдан испред Румунске амбасаде у БиХ.
На почетку сједнице предсједавајући Мариофил Љубић захвалио се Жељку
Мирјанићу на претходном предсједавању Представничким домом. Потом је поднио уводне
напомене у вези с приједлогом дневног реда који је на сједници Проширеног колегија
нешто измијењен у односу на приједлог који су посланици добили у сазиву сједнице.
Предсједавајући је такође упознао посланике да је Предсједништво БиХ из процедуре
повукло ранији Приједлог Буџета и Приједлог закона о извршењу Буџета институција БиХ
за 2002.годину, а доставило нове приједлоге ових аката за чије је доношење Колегиј
скратио рокове због хитности како би БиХ испунила услов ММФ-а за улазак стенд-бај
аранжмана.
У расправи о приједлогу дневног реда који су посланици добили на почетку
сједнице, учествовали су:
Адем Борић – предложио допуну дневног реда тачком: Формирање ад-хоц
комисије која ће провести парламентару истрагу у вези продаје оружја Израелу.
Драги Станимировић – приговорио на штампарску грешку у новом приједлогу
дневног реда, у којем пише 22.умјесто 25.сједница, те затражио да се то исправи.
Предсједавајући Љубић је констатовао да постоји грешка у броју сједнице на једној
језичкој верзији и наложио служби да посланицима достави иправан приједлог дневног
реда.
Марко Амиџић – приговорио што је из Приједлога дневног реда скинут Извјештај
заједничке комисије о постизању споразума о једниственом тексту Закона о потрошачима,
јер он као члан те комисије сматра да је комисија завршила посао усаглашавања.
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Предсједавајући Љубић је одговорио да Колегиј није добио извјештај комисије и да је због
тога та тачка скинута с дневног реда.
Милош Јовановић предложио да се на дневни ред стави расправа о измјенама и
допунама Сталног изборног закона.
Мирко Бањац – предложио да се у дневни ред уврсти формирање анкетне
комисије за утврђивање ратних активности предсједавајућег Предсједништва БиХ на
издавању рјешења на основу којих су цивили одвођени на принудни рад.
Миро Грабовац – Титан – испред Клуба посланика ХДУ предложио да се формира
комисија која ће бити задужена за сигурносни дио, између осталог, и праћење истраге над
проналаском оружја у Мостару.
Халил Мехтић – подржао приједлог Адема Борића о формирању комисије за
провођење истраге у вези с продајом оружја Израелу.
Иво Лозанчић – предложио да се у дневни ред уврсти формирање парламентарне
комисије за истраживање производње, складиштења и продаје наоружања од потписивања
Мировног споразума до данас.
Драган Микеревић – предсједавајући Савјета министара, скренуо пажњу
посланицима да је доношење Закона о заштити потрошача приоритетно јер спада у услове
из РОД-МАП-а. Изразио је забринутост што на дневни ред данашње сједнице није стављен
Приједлог Буџета за 2002. и нагласио да због одгађања доношења Буџета постоји бојазан
да се може довести у питање кандидовање тачке дневног реда уласка БиХ у стенд-бај
аранжман на засједању Управног одбора ММФ-а 14. јуна. Замолио је да Дом сагледа
могућност да крајњи рок доношења Буџета буде 29. мај.
Предсједавајући Дома Мариофил Љубић поновио је да је Колегиј утврдио
максимално могуће скраћене рокове за разматрање Буџета и подсјетио да ће се
примјењивати одредбе које су прописане за законодавни поступак. Предложио је да се у
току дана одржи сједница Колегија у проширеном саставу ради додатних консултација у
вези с Буџетом.
Даље се за ријеч јавио предсједавајући Предсједништва БиХ Бериз Белкић. Рекао
је да сматра легалним и легитимним све што је предвиђено Пословником Дома и да у том
смислу неће дискутовати. Међутим, изашао је због једне констатације у акту који је добио,
а то је - тражи се његова политичка одговорност. “Овдје желим јавно да кажем - ја сам
био дио легитимног система међународно признате државе БиХ. Цијели рат сам провео
радећи у том систему и бранећи тај систем од агресије. Све што је било ван тога система,
упитајте се шта је то било”, рекао је, поред осталог, Бериз Белкић и изразио спремност да
се расправља о свакој врсти његове одговорности за кршење закона Републике Босне и
Херцеговине.
Поводом дискусије Бериза Белкића за ријеч се јавио Мирко Бањац. Поред осталог,
рекао је да му није била намјера да лично оптужује Бериза Белкића, али да мисли да је
Белкићу у интересу да се расвијетли било чија одговорност, те да он мисли да будућност
БиХ не могу да праве нити да чине, нити да у њој учествују они који носе терет
прошлости. Нагласио је да му је то био једини мотив и позвао све који имају документе и о
посланицима, па према томе и о њему, да доставе, у којем случају би он опет изашао за
говорницу како би једном кренули са развојем и напретком, а не да се бавимо прошлошћу.
Даље је Мирко Бањац рекао да је њему у садашњој дискусији Бериза Белкића засметало
што је употријебио ријеч “агресија” и да мисли да ту ријеч Белкић као човјек, а посебно не
са ове функције, не би требао користити, иако зна да је званични термин рата у БиХ
“несретни сукоб”.
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За реплику Беризу Белкићу јавио се и предсједавајући Савјета министара Драган
Микеревић. Рекао је да га је изненадила овако тешка ријеч – агресија и да се он заиста
неугодно осјећа. Не зна на кога је Белкић мислио, али ако је мислио на њега, или на
припаднике његовог народа, онда се поставља питање – одакле агресор предсједавајући
Савјета министара. “Ми сви треба да се чувамо тешких ријечи. Ми прошлост промијенити
не можемо, али вјероватно о њој имамо различита мишљења”, рекао је, поред осталог,
Драган Микеревић.
Предсједавајући клубова посланика СДС, Момир Тошић, и ПДП-СНСД-СНССПРС Жељко Билбија такође су реплицирали предсједавајућем Предсједништва. Поред
осталог, истакли су да је оцјена карактера рата у БиХ коју је у дискусији дао Бериз Белкић
супротна дефиницији у Дејтонском мировном споразуму, те су затражили од
предсједавајућег Предсједништва и осталих функционера на свим нивоима у БиХ да не
користе терминологију која не води помирењу, суживоту, толеранцији и међусобном
уважавању народа у Босни и Херцеговини. Затражили су да се Бериз Белкић извине.
Предсједавајући Предсједништва Бериз Белкић одговорио је на приговоре рекавши
да је у својој дискусији можда био недоречен и непрецизан, јер апсолутно не мисли на
људе који су живјели и живе у Босни Херцеговини и који су остали лојални својој држави,
већ да мисли на ЈНА и оне паравојне организације које су је подржале, те да се зато против
Југославије води спор.
Мустафа Цуплов – испред Клуба посланика Странке за БиХ истакнуо је принцип
на коме њихова странка инзистира од свог оснивања, а то је закон изнад свега, те да
утолико сматра легитимним захтјев о потврђивању појединачне одговорности било кога у
држави. Истакнуо је да би био сретан да је тај принцип поштиван у комплетном раду свих
институција државе Босне и Херцеговине у прошлом раздобљу до данас. А покушаји да се
спомињање агресије доведе у контекст са српским народом у Босни и Херцеговини су
апсолутно погрешни. О карактеру рата у БиХ сасвим довољно и јасно је речено у
резолуцијама Уједињених народа, рекао је, између осталог Мустафа Цуплов и напоменуо
да је легитимна тужба државе Босне и Херцеговине против СРЈ пред Међународним судом
у Хагу и да одлуку не треба прејудицирати.
Боро Бјелобрк – нагласио је да је за то да се за проблем 200.000 мртвих једном
докаже ко је то учинио и да би волио да то буде на принципијелној равни. Тако је разумио
и Мирко Бањац кад је предлагао тачку дневног реда, да му је стало да се једном открије
истина, али данас није добио доказ за то, рекао је поред осталог, Боро Бјелобрк.
Предложио је да се формира парламентарно тијело које ће истражити који су то ратни
злочинци који побише толике људе и који су били иницијатори злочина. Предложио је
такођер да се пропитују сви актуелни званичници у БиХ и да се на тај начин истраже
принципијелности до краја.
У даљим дискусијама и репликама поводом приједлога дневног реда и дискусија у
вези с приједлогом дневног реда учествовали су министар иностраних послова Златко
Лагумџија, посланици Осман Брка, Мирко Грабовац, Мирко Бањац, Мирко Мијатовић,
Адем Борић, Рамиз Вилић и Ибрахим Ђедовић.
Послије дискусије предсједавајући Мариофил Љубић обавијестио је Дом да је
формиран нови клуб посланика – Клуб Хрватске демократске уније, чији је
предсједавајући Миро Грабовац, а замјеник предсједавајућег Зденко Вукић.
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Потом је предсједавајући дао на гласање приједлог за допуну дневног реда.
Усвојени су сљедећи приједлози за допуну дневног реда:
- Адема Борић – формирање привремене комисије ради утврђивања чињеница у
вези с продајом оружја Израелу и Камеруну (присутно 39, ЗА гласало 27, суздржало се 11
– по ентитетима. из ФБиХ ЗА 16, из Републике Српске 9);
- Мире Грабовца – Титана – формирање истражне комисије за испитивање случаја
проналаска оружја у Мостару (присутно 40, ЗА гласало 29, против 4, суздржало се 6).
Нису усвојени сљедећи приједлози:
- Мирка Бањца – да се у дневни ред уврсти формирање анкетне комисије за
утврђивање ратних активности предсједавајућег Предсједништва БиХ (присутан 41, ЗА
гласало 12, против 24, суздржана 4);
- Иве Лозанчића – да се формира комисија за испитивање производње,
складиштења и продаје оружја од потписивања Дејтонског мировног споразума до данас
(присутно 41, ЗА гласало 9, против 11. По ентитетима – из РС 3, из Федерације БиХ 27).
Приједлог иде на усаглашавање;
- Мире Грабовца - формирање комисије за испитивање продаје и нелегалног
складиштења оружја у БиХ (од 40 присутних ЗА гласало 28, против 9, суздржана 2. По
ентитетима, из ФБиХ За 25, из РС 3). Такођер слиједи поступак усаглашавања.
Послије гласања о наведеним приједлозима за ријеч се јавио Момир Тошић. Он је у
име клубова СДС, ПДП–СНСД-СНС–СПРС и независног посланика Мирка Бањца,
предложио да се у дневни ред уврсти доношење резолуције у вези с употребом
терминологије у складу с Дејтонским мировним споразумом.
Поводом овога приједлога дискутовали су предсједавајући Предсједништва Бериз
Белкић, Хилмо Неимарлија, Мирко Бањац и Дамир Машић. Послије ових дискусија
предсједавајући је у име Колегија дао паузу и сазвао сједницу Колегија у проширеном
саставу.
Послије паузе предсједавајући је на гласање дао приједлог Рамиза Вилића – да се у
дневни ред уврсти формирање привремене истражне комисије за испитивање поријекла
наоружања пронађеног у складиштима у Источном Мостару и Хан Пијеску.
Од 34 присутна, ЗА је гласало 26, суздржало се 7 посланика. Из РС ЗА су гласала 3,
из ФБиХ 23. Према томе, приједлог није добио ентитетску већину и слиједи поступак
усаглашавања.
Потом је предсједавајући дао на гласање приједлог који је у име Клуба српских
посланика из РС изнио Момир Тошић – доношење резолуције у вези с употребом
терминологије у складу с Дејтонским споразумом.
Овај приједлог је усвојен. Од 38 присутних ЗА је гласало 27, а 6 посланика се
суздржало. По ентитетима, из Федерације БиХ ЗА је гласало 14, из Републике Српске13.
Послије изјашњавања о свим приједлозима за допуну дневног реда, предсједавајући
Дома Мариофил Љубић констатовао је да је за 25. сједницу усвојен сљедећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Усвајање записника са 23. и 24. сједнице Представничког дома,
2. Посланичка питања и одговори,
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3. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о
Приједлогу закона о статистици,
4. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о
Приједлогу закона о концесијама БиХ,
5. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву
Савјета министара за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама
Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине по хитном поступку,
6. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о
Резолуцији о регулисању правног статуса институција науке и културе Босне и
Херцеговине,
7. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о
приједлогу закључака Заједничке комисије која је усаглашавала Закон о
правобранилаштву Босне и Херцеговине,
8. Захтјев за разматрање Приједлога закона о осигурању депозита Босне и
Херцеговине, по хитном поступку (члан 104. Пословника),
9. Захтјев Савјета министара за разматрање Приједлога закона о измјенама и
допунама Закона о Централној банци БиХ по хитном поступку (члан 104.
Пословника),
10. Приједлог закона о заштити права националних мањина (прво читање) –
предлагач Савјет министара,
11. Приједлог закона о управи (прво читање),
12. Извјештај о извршењу Буџета Предсједништва Босне и Херцеговине за 2001.
годину,
13. Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2001. и Финансијски извјештај
Централне банке Босне и Херцеговине са 31. децембром 2001.,
14. Извјештај о пословању Канцеларије за ревизију финасијског пословања
институција Босне и Херцеговине за 2001. годину,
15. Извјештај Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил о посјетама
једном броју општина Босне и Херцеговине,
16. Резолуција о политици здравља за све грађане Босне и Херцеговине (предлагач
посланик Сеад Бутуровић),
17. Избор чланова и замјеника чланова Делегације Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине у Савјету Европе,
18. Давање сагласности за ратификацију:
a) Уговора између Босне и Херцеговине и Савезне Републике Југославије о
царинској сарадњи и узајамној помоћи,
b) Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Савезне Републике Њемачке о финансијској помоћи ради оснивања
предузећа од стране стручне радне снаге која се враћа у Босну и
Херцеговину,
c) Развојног кредитног споразума (пројект кредита за привредни сектор)
између Босне и Херцеговине/Република Српска и међународна асоцијација
за развој (ИДА),
19. Формирање привремене комисије ради утврђивања чињеница у вези с продајом
донираног оружја Израелу и Камеруну,
20. Формирање истражне комисије за испитивање случаја проналаска оружја у
Мостару,
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21. Доношење резолуције у вези с употребом терминологије у складу с Дејтонским
споразумом.
За овакав дневни ред гласало је свих 40 присутних посланика.
Ад. – 1: Усвајање записника са 23. и 24. сједнице Представничког дома
Записници са 23. и 24. сједнице усвојени су једногласно, без дискусије.
Ад. – 2: Посланичка питања и одговори
Посланичка питања поставили су посланици како слиједи:
Љубомир Ковачевић:
Приговорио што није добио одговор на питање које је поставио прије мјесец дана, а
то је: Шта је са отварањем граничног прелаза у Шамцу који би требао да ради пуним
капацитетом? Тражи одговор на ово питање хитно.
Марко Амиџић:
Затражио да Колегиј у дневни ред наредне радне сједнице уврсти Приједлог одлуке
о измјенама и допунама Пословника Представничког дома, коју је предао у писаној форми.
Дамир Машић:
1. Када ће престати двоструки третман грађана БиХ на територији Савезне
Републике Југославије?
2. Зашто путнички аутомобили на граничном прелазу Сремска Рача између СРЈ и
БиХ морају чекати по неколико часова да пређу границу стојећи у колони иза камиона и
теретних моторних возила?
Сенад Шаргановић:
1. Како Савјет министара мисли ријешити проблем промета изолације Унскосанског кантона, везано за увоз нафтних деривата цестовним путем, обзиром да 15. јуна на
снагу ступају мјере хрватске владе којима је забрањен транспорт нафтних деривата у
правцу Унско-санског кантона преко граничног прелаза Изачић?
2. Када ће бити пуштен у промет гранични прелаз Ужљебић?
3. Да ли ће преко граничног прелаза Ужљебић и Маљевац бити омогућен
привремени увоз нафтних деривата цестом, обзиром на забрану увоза преко граничног
прелаза Изачић од 15. 06. до 15. 09. 2002.године
4. Кад ће бити изграђен гранични прелаз Изачић, обзиром на одобрена финансијска
средства за изградњу граничног прелаза Изачић?
Бахрија Османовић:
Поставила питање зашто још увијек није добила одговор на питање које је
поставила на 21. сједници 12. марта 2002. године – Колико особа у институцијама БиХ
ради по уговору дуже од шест мјесеци, иако је од тог дана протекло више од два мјесеца.
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Салих Куленовић:
Зашто повратници у Републику Српску морају плаћати трошкове довода
електричне енергије до својих обновљених објеката (кућа) иако су прије рата имали
доведену електричну енергију. Конкретно – овдје се ради о једном повратнику Бошњаку у
село Бјелајацкод Мркоњић Града.
Жељко Билбија:
Приговорио што је од четири постављена питања у свом мандату одговор добио
само на једно.
Позивајући се на став 5. члан 128. Пословника Представничког дома, којим се
прописује да, уколико одређени субјект не достави одговор у прописаном року,
подносилац питања може затражити од Колегија да питање које тражи усмени одговор
обавезно уврсти у дневни ред на првој наредној сједници Дома. Затражио је да се у дневни
ред идуће сједнице уврсти само једно, а то је:
- Колико је у институцијама БиХ било запослених у 2001. – да се тачно наведе по
службама, и колико је планирано, односно колико је запослено 2002. години?
Адем Борић:
На темељу чега се врши ових дана масовни отпуст војника Војске Федерације БиХ.
Образложење: “Предсједништво БиХ је донијело одлуку о отпусту под условом да
Парламент ФБиХ донесе програм отпуста. Како је мени познато, Парламент Федерације
БиХ није третирао ово важно питање, тј. Програм”.
Боро Бјелобрк:
Поново приговорио што још увијек није добио информацију о догађајима у Бањој
Луци и Требињу у мјесецу мају 2001. године, те изразио незадовољство одговором у вези с
питањем везаним за посјету руководства Републике Српске Руској Федерацији.
Поставио је сљедећа питања:
1. У којим се земљама могу нострифицирати дипломе стечене на босанскохерцеговачким универзитетима?
2. Шта конкретно Савјет министара немјерава предузети до краја 2002. године како
би се смањиле цјене ризика код развојних банака у европским земљама?
3. Од Министарства за вањску трговину тражим податке о промету оружја и
муниције између БиХ и других земаља по појединачним уговорима од 1997. године.
Милош Јовановић:
Када ће општина Кладањ надокнадити причињену штету ЂЕРИЋ ВЛАДИ из села
Ноћајевића, јер је на његовом имању неовлаштено изградила џамију?
Осман Брка:
Поставио питање Савјету министара и руководству Парламента: У којој фази је
рјешавање свих проблема са сусједним државама – са Републиком Хрватском и Савезном
Републиком Југославијом?
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Бранислав Лолић:
Да ли и до када Министарство иностраних послова намјерава одобрити отварање
почасног конзулата Украјине у Прњавору и именовање почасног конзула, а везано за
захтјев амбасадора Украјине за БиХ с сједиштем у Загребу, упућеног још прије више од 2
године?
Ад. – 3: Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о Приједлогу
закона о статистици
Предсједавајући Љубић је подсјетио посланике да у Комисији Колегија није
постигнута сагласност о Приједлогу закона о статистици БиХ у другом читању. Затим је
извршено гласање о Приједлогу закона у другом кругу.
ЗА Приједлог закона гласала су 24, а против 10 посланика. По ентитетима, из РС
против је гласало 10.
Предсједавајући је констатовао да Приједлог закона о статистици није усвојен у
Представничком дому.
Ад. – 4: Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о Приједлогу
закона о концесијама БиХ
Предсједавајући је констатовао да су чланови Комисије Колегија постигли
сагласност о Приједлогу закона о концесијама у првом читању, чиме је и у Дому
Приједлог закона у првом читању усвојен.
Ад.– 5: Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву
Савјета министара за разматрање Приједлог закона о измјенама и допунама
Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине по хитном поступку
Предсједавајући је подсјетио посланике да су добили Извјештај Комисије Колегија,
те да није постигнута сагласност о захтјеву Савјета министара. Извршено је потом гласање
у другом кругу.
ЗА захтјев је гласало 26, против 10 посланика. Из Републике Српске против је
гласало 10. Према томе, није усвојен Захтјев Савјета министара да се Приједлог закона
разматра по члану 105. Пословника, те ће се провести редовна процедура.
Ад. – 6: Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о Резолуцији о
регулисању правног статуса институција науке и културе Босне и Херцеговине
Предсједавајући је констатовао да у Комисији Колегија није постигнута сагласност
о Приједлогу резолуције, те је позвао Дом на гласање у другом кругу.
Од 36 присутних ЗА је гласало 26, против 10 посланика. По ентитетима – из РС је
10 посланика гласало против. Према томе, Резолуција није усвојена.
Ад. – 7: Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о приједлогу
закључка Заједничке комисије која је усаглашавала Закон о Правобранилаштву
БиХ
Приједлог закључка није добио сагласност у Комисији Колегија.
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У другом кругу гласања ЗА предложени закључак гласало је 26, а против 10
посланика. По ентитетима, из Републике Српске против је гласало 10. Према томе,
предложени закључак није усвојен.
Ад. – 8: Захтјев за разматрање Приједлога закона о осигурању депозита Босне и
Херцеговине, по хитном поступку (члан 104. Пословника)
О захтјеву није било дискусије. Дом је, једногласно усвојио захтјев Савјета
министара да се Приједлог закона о осигурању депозита БиХ разматра по хитном
поступку, у складу с чланом 104. Пословника Дома.
Ад. – 9:Захтјев Савјета министара за разматрање Приједлог закона о измјенама и допунама
Закона о Централној банци БиХ по хитном поступку (члан 104. Пословника)
За захтјев Савјета министара од 36 присутних ЗА је гласало 26, суздржало се 10
посланика. По ентитетима, из РС ЗА је гласало 3, из Федерације БиХ 23. Према томе, о
захтјеву ће се провести поступак усаглашавања у Комисији Колегија.
Ад. – 10: Приједлог закона о заштити права националних мањина (прво читање)
- предлагач Савјет министара
Предсједавајући Дома Мариофил Љубић подсјетио је посланике да се у
парламентарној процедури, поред овог приједлога, налази и Приједлог закона о правима
националних мањина који су поднијели посланици Миро Грабовац, Зденко Вукић, Марко
Амиџић, Мирко Баковић и Мариофил Љубић. Рекао је да се о Приједлогу закона који је
предложило Савјет министара водила јавна расправа, као и консултације са Венецијанском
комисијом, те да је дошло до усаглашавања и прихватања амандмана које је
предсједавајући Љубић поднио на овај приједлог закона.
Предсједавајући Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Осман
Брка образложио је Извјештај Комисије.
О Приједлогу закона у првом читању није било дискусије.
Дом је једногласно усвојио Приједлог закона о заштити права националних мањина
у првом читању.
Посланик Омер Филиповић предложио је да се искористи пословничка могућност
да се предложени закон одмах разматра и у другом читању, јер мисли да је текст
усаглашен. Међутим, предсједавајући Љубић је сугерисао да се друго читање пролонгира
за ванредну сједницу како би сви посланици имали времена да Приједлог закона и
амандмане проуче до наредне сједнице. Посланик Филиповић прихватио је сугестију
предсједавајућег.
Ад. – 11: Приједлог закона о управи (прво читање)
Није било расправе о Приједлогу закона у првом читању. Приједлог закона је у
првом читању усвојен једногласно.
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Ад. – 12: Извјештај о извршењу Буџета Предсједништва Босне и Херцеговине за 2001.
годину
О Извјештају није било дискусије.
Представнички дом је Извјештај о извршењу Буџета Предсједништва БиХ за 2001.
годину примио к знању.
Ад. – 13: Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2001. и Финансијски
Централне банке Босне и Херцеговине са 31. децембром 2001.године

извјештај

Посланик Љубомир Ковачевић јавио се за дискусију, али је скренуо пажњу да
сједници не присуствује представник Централне банке, те да нема сврхе да дискутује с
обзиром да има питања на која не може добити одговор.
Предсједавајући Љубић је изнио Приједлог Колегија да се разматрање Извјештаја
Централне банке пролонгира за наредну сједницу из разлога што нема представника
подносиоца Извјештаја. Приједлог Колегија је прихваћен.
Ад. – 14: Извјештај о пословању Канцеларије за ревизију финансијског пословања
институција Босне и Херцеговине за 2001. годину
У моменту отварања расправе о овој тачки дневног реда није био присутан
представник Канцеларије за ревизију, па су тим поводом дискутовали Сеад Авдић, Салих
Куленовић, Боро Бјелобрк и Ибрахим Ђедовић. У току дискусије дошло се до сазнања да
представник подносиоца извјештаја није уредно позван, па је за извјесно вријеме
разматрање тачке одгођено.
У присуству представника Канцеларије у вези с извјештајем дискутовао је посланик
Љубомир Ковачевић. Потом је Дом једногласно (у вријеме гласања сједници
присуствовала 24 посланика) усвојио Извјештај о пословању Канцеларије за ревизију
финансијског пословања институција Босне и Херцеговине за 2001. годину.
Ад. – 15: Извјештај Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил о посјетама
једном броју општина у Босни и Херцеговини
У име Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил предсједавајући
Осман Брка прочитао је закључке који су саставни дио Извјештаја и које је Комисија
једногласно усвојила и предложила Дому на усвајање.
О запажањима приликом посјете мјестима које су чланови посјетили Дом су
упознали Миро Грабовац, Осман Брка и Мустафа Цуплов.
Поводом Извјештаја и предложених закључака, дискутовали су: Фрањо Мајданџић,
Абдурахман Малкић, Мирко Мијатовић, Момир Тошић, Миро Грабовац, Сенад
Шаргановић, Бахрија Османовић, Сеад Бутуровић, Бранислава Ферзановић, Марко
Амиџић, Мариофил Љубић, Милош Јовановић, Осман Брка, Зоран Спасојевић и Сеад
Авдић.
У дискусији су, у односу на предложене закључке, изражена супротстављена
мишљења. С једне стране инсистирано је да се предложени закључци усвоје ради
предузимања мјера за рјешавање идентификованих проблема у мјестима које су чланови
Комисије посјетили, а, с друге стране, истицано је да посјета једном мањем броју општина
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не одражава комплетну слику у Босни и Херцеговини, те су изнесени приједлози да се
Извјештај Комисије прими к знању и подржи њена активност у овом смислу. Сугерисано
је да Комисија обиђе и други дио општина, па када се обраде све или барем 90%, да се тада
изађе пред Парламент с адекватним закључцима који ће бити обавезујући за надлежна
министарства на нивоу Босне и Херцеговине и ентитета.
Предсједавајући Комисије Осман Брка је инсистирао да се о Извјештају и
закључцима гласа и изразио мишљење да се они требају изглачасова, јер их је Комисија
једногласно усвојила и њима предложила рјешавање изражених проблема на терену чије
рјешавање не може чекати.
Закључујући расправу Предсједавајући Дома Мариофил Љубић констатовао је да
Комисија сматра да се Дом треба изјаснити о закључцима, те нагласио да, без обзира какав
исход гласања буде, активности комисије остају. Предсједавајући је за сљедећу сједницу
најавио расправу о Извјештају Савјета министара о провођењу Анекса VII Општег
оквирног споразума. Потом је Извјештај Комисије са закључцима дао на гласање.
ЗА је гласао 21 посланик, 9 посланика се суздржало. По ентитетима – из Федерације
БиХ ЗА је гласало 19, из Републике Српске 3.
Предсједавајући је констатовао да Извјештај није добио ентитетску већину и да иде
на усаглашавање.
Ад.– 16: Резолуција о политици здравља за све грађане Босне и Херцеговине
(предлагач посланик Сеад Бутуровић)
Детаљно образложење о Приједлогу резолуције поднио је посланик Сеад
Бутуровић.
За дискусију се јавио посланик Бранислав Лолић и саопштио да, након
консултација, говори у име Клуба ПДП-СНСД-СНС-СПРС и Клуба СДС. Он је похвалио
иницијативу свог колеге Бутуровића. Даље је, поред осталог, рекао да је здравство једно
врло деликатно поглавље у друштву. Неки сегменти Приједлога резолуције су супротни
Уставу и Дејтонском мировном споразуму и расправом би се ушло у низ политичких
проблема чиме би се срушила једна добра идеја. Предложио је да се Приједлог резолуције
схвати као иницијатива, а да једна група посланика – нпр. љекара, организује састанак са
ентитетским и кантоналним министарствима и заводима за здравствену заштиту како би се
на тај начин покушала успоставити адекватна сарадња у области здравства што би
задовољило потребе грађана.
Сенад Шаргановић је подржао идеју посланика Бутуровића и изразио мишљење да
Дом треба усвојити закључак да се крене у реформу здравства у Босни и Херцеговини.
Сеад Бутуровић је у својој дискусији, поред осталог, рекао да је питање здравства
врло озбиљно питање и да је он у свом опширном излагању настојао да детаљно изнесе
проблеме који постоје у садашњој организацији. Изразио је разумијевање за став
посланика Лолића, па је прихватио његов приједлог да Парламент Приједлог резолуције
прими к знању, а да посланици љекари, уз помоћ и других, покрену активност како би се у
овој области направило нешто позитивно.
Послије дискусије Сеада Бутуровића предсједавајући Љубић је констатовао да Дом
закључи да се Приједлог резолуције прими к знању, а да се организују активности које је
посланик Лолић предложио.
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Ад. – 17:Избор чланова и замјеника чланова Делегације Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине у Савјету Европе
Предсједавајући Дома у уводу упознао је посланике да је на ужем Колегију Дома
расправљано у вези с избором сталне Делегације Парламентарне скупштине након пријема
БиХ у Савјет Европе и да је начелан став да однос између два дома буде 4+1 за чланове и
3+2 за замјенике чланова у корист Представничког дома.
У оквиру ове тачке дискутовали су Марко Амиџић, Хилмо Неимарлија, Жељко
Билбија, Жељко Мирјанић и Сеад Авдић.
Послије дискусије констатовано је да Парламент има обавезу да изабере нову
делегацију ПС БиХ од 5 чланова и 5 замјеника чланова, што значи да се не могу изабрати
и досадашњи чланови, те да Делегацију треба изабрати у року од мјесец дана.
Ад. - 18: Давање сагласности за ратификацију:
a) Уговора између Босне и Херцеговине и Савезне Републике Југославије о
царинској сарадњи и узајамној помоћи,
b) Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Савезне Републике Њемачке о финансијској помоћи ради оснивања
предузећа од стране стручне радне снаге која се враћа у Босну и
Херцеговину,
c) Развојног кредитног споразума (пројект кредита за привредни сектор)
између Босне и Херцеговине/Република Српска и међународне
асоцијације за развој (ИДА)
У име Комисије за финансије и буџет Љубомир Ковачевић је обавијестио Дом да је
Комисија подржала акте под а) и б), али да споразум под тачком ц) није разматрала због
одсуства представника предлагача. Нагласио је да Комисија не спори овај споразум.
У дискусији су учествовали Зденко Вукић и Хилмо Неимарлија. Потом је Дом,
изјашњавајући се понаособ о сваком, дао сагласност за ратификацију уговора и споразума
под тачком а), б) и ц).
У даљем раду предсједавајући је предложио да се заврше и преостале три тачке
дневног реда.
У вези с формирањем предложених комисија уопштено су дискутовали Марко
Амиџић, Миро Грабовац, Сеад Авдић, Осман Брка, Момир Тошић, Драги Станимировић,
Жељко Билбија и Мустафа Цуплов.
Како су у дискусији изражена супротстављена мишљења у вези с формирањем
комисија, предсједавајући је у име Колегија дао паузу ради консултација предсједавајућих
клубова посланика.
Послије паузе предсједавајући Љубић је саопштио да је став Колегија да се 25.
сједница заврши, а преостале три тачке да се припреме за наредну сједницу.
Став Колегија је прихваћен.
На крају сједнице предсједавајући Комисије за људска права, имиграцију,
избјеглице и азил Осман Брка обавијестио је посланике да је Комисија, у сарадњи са
ОСЦЕ-ом, организовала округли сто на тему – унапређење парламентаризма у Босни и
Херцеговини, који ће се одржати 8. и 9. јуна у Сарајеву. Рекао је да је један број посланика
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позван – као што су чланови Колегија и предсједавајући клубова посланика и напоменуо
да су сви посланици добро дошли, али је замолио да се, уколико желе присуствовати, на
вријеме пријаве ради протоколарне организације.
Предсједавајући Мариофил Љубић сједницу је закључио у 21 час.
Саставни дио овог записника је транскрипт 25. сједнице Представничког дома.

СЕКРЕТАР
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
Бранка Тодоровић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
Мариофил Љубић
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