BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
ZASTUPNIČKI DOM
Broj: 04-011-13/98
Sarajevo, 03. veljače 1998. godine

ZAPISNIK
s 6. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine, održane 03. veljače 1998. godine u Lukavici
Sjednica je počela sa radom u 13,30 sati.
Sjednici predsjedava Slobodan Bijeljić, predsjedatelj Zastupničkog doma.
Predsjedatelj je konstatirao da je sjednici nazočno 35 zastupnika i da postoji kvorum
za pravovaljano odlučivanje u Domu.
Na prijedlog predsjedatelja utvrđen je slijedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog zakona o zastavi Bosne i Hercegovine,
2. Prijedlog zakona o carinskim tarifama Bosne i Hercegovine,
3. Ratificiranje Sporazuma o zajmu između IFADA odnosno Međunarodnog fonda
za razvoj poljoprivrede i Bosne i Hercegovine,
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i
Hercegovine
5. Prijedlog zakona o uslovima i načinu ostvarivanja prava i dužnosti zastupnika u
vršenju njihovih dužnosti, na cijeloj teritoriji BiH,
6. Prijedlog zakona o uvjetima i načinu, postupka mjerodavnih državnih pravosudnih
tijela u vezi sa kažnjavanjem ratnih zločinaca,
7. Program realiziranje Bonskih dokumenata.
Ad - 1
Prijedlog zakona o zastavi Bosne i Hercegovine
Prije rasprave o ovom zakonu zastupnicima se obratio ambasador Hans Šumaher i g.
Marko Oršolić.
U raspravi su sudjelovali: Zlatko Lagumdžija, Ibrahim Krzović, Husein Mandžuka,
Dragomir Kerović, Hasan Muratović, Sead Hasanhodžić, Ivan Šarić, Slobodan Bijelić,
Branko Dokić i Ivan Bagarić.
Zastupnik Ibrahim Krzović, koji je kao član sudjelovao u radu Komisije za izradu
zastave, napomenuo je da su se u Komisiji zalagali za neutralna rješenja, koja nisu
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prihvaćena i da su zastupnici Bošnjaci Kluba SDA i Stranke za Bosnu i Hercegovinu
zagovarali da se postojeća zastava zadrži.
Zastupnik Zlatko Lagumdžija podnio je tri amandmana (popravka) na Prijedlog
zakona (na čl. 3. i 5.).
Zastupnik Husein Mandžuka podnio je sedam amandmana (popravaka) na Prijedlog
zakona (na naziv, čl. 5, 6, 7, 8, 9. i završne odredbe).
Zastupnik Dragomir Kerović podnio je amandman (popravak) na članak 5.
Prijedloga zakona.
Zastupnik Sead Hasanhodžić podnio je amandmane (popravke) na član 5. i dodavanje
novih čl. 5a i 5b.
Zastupnik Hasan Muratović podnio je amandmane na čl. 5. i 6. Prijedloga zakona.
Predsjedatelj je predložio Domu da se prvo glasa o tri varijante izgleda zastave, zatim
o amandmanima (popravcima) i zakonu.
Zatim se prešlo na glasovanje o izgledu zastave:
- za prvu varijantu glasovalo je 16 zastupnika za - ostali protiv,
- za drugu i treću varijantu bilo je 18 suzdržanih od glasovanja.
Nakon toga predsjedatelj je zaključio da nijedna od tri predložene varijante za izgled
zastave nije dobila potrebitu većinu.
Na prijedlog zastupnika Dragomira Kerovića i Radivoja Duvnjaka, Zastupnički
dom je odlučio da se o predloženim amandmanima (popravcima) i Prijedlogu zakona ne
glasuje, budući da ni jedna od varijanti izgleda zastave nije dobila potrebitu većinu.
Zastupnički dom je odlučio da se svi predloženi amandmani (popravci) dostave u pismenoj
formi svim zastupnicima, svim klubovima zastupnika i Uredu Visokog predstavnika da ih
imaju u vidu.
Ovim zaključkom je završena rasprava o ovoj točki dnevnog reda.
Ad - 2
Prijedlog zakona o carinskim tarifama Bosne i Hercegovine
U raspravi je sudjelovao Zlatko Lagumdžija koji je predložio amandmane
(popravke) na čl. 12. i 13. Prijedloga zakona.
Većinom glasova Zastupnički dom usvojio je predložene amandmane (popravke).
Zatim se prešlo na glasovanje o Prijedlogu zakona u cjelini.
Zastupnički dom je većinom glasova usvojio Prijedlog zakona o carinskim tarifama
Bosne i Hercegovine.
Ad - 3
Ratifikacija Sporazuma o zajmu između IFADA odnosno Međunarodnog fonda za
razvoj poljoprivrede i Bosne i Hercegovine
U raspravi nije sudjelovao nijedan zastupnik.
Zatim se prešlo na glasovanje o Ratificiranju sporazuma o zajmu između IFADA
odnosno Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede i Bosne i Hercegovine.
Zastupnički dom je jednoglasno usvojio odluku o ratificiranju Sporazuma.

3

Ad - 4
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine
Kraće obrazloženje o predloženom zakonu dao je ministar Spasoje Albijanić.
U raspravi su sudjelovali: Sead Kreso, Ibrahim Krzović, Zlatko Lagumdžija, Branko
Simić i Slobodan Bijelić.
Zatim se prešlo na glasovanje o predloženom zakonu.
Većinom glasova za, s jednim glasom protiv, Zastupnički dom usvojio je Prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine.
Razmatranje 5, 6. i 7. točke dnevnog reda odgođeno je za narednu sjednicu, odnosno
nastavak 6. sjednice.
Sjednica je prekinula sa radom u 17 sati.
*

*

*

Nastavak 6. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine, održane 5. ožujka 1998. godine u Lukavici.
Sjednica je počela sa radom u 11,00 sati.
Sjednicom je predsjedavao predsjedatelj Zastupničkog doma Slobodan Bijelić.
Predsjedatelj je konstatirao da je sjednici nazočno 32 zastupnika (21 sa teritorije
Federacije BiH i 11 sa teritorije Republike srpske) i da postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje u Domu.
Predsjedatelj je podsjetio nazočne da su za nastavak sjednice ostale točke 5, 6. i 7.
dnevnoga reda usvojenog na 6. sjednici održane, 3. veljače 1998. godine, i to:
5. Prijedlog zakona o uvjetima i načinu ostvarivanja prava i dužnosti zastupnika u
vršenju njihovih funkcija
6. Prijedlog zakona o uvjetima i načinu postupka mjerodavnih državnih pravosudnih
tijela u svezi sa kažnjavanjem ratnih zločinaca
7. Program realiziranja Bonskih dokumenata.
Ad - 5.
Prijedlog zakona o uvjetima i načinu ostvarivanja prava i dužnosti
zastupnika u vršenju njihovih funkcija
Prije prelaska na dnevni red, zastupnik Ibrahim Krzović je sugerirao da se istakne
zastava Bosne i Hercegovine.
U raspravi nije sudjelovao nijedan zastupnik.
Zatim se prešlo na glasovanje o Prijedlogu zakona o uvjetima i načinu ostvarivanja
prava i dužnosti zastupnika u vršenju njihovih funkcija. Posebno su glasovali zastupnici sa
teritorije FBiH i zastupnici sa teritorije Republike srpske.
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Predsjedatelj je konstatirao da Zastupnički dom Prijedlog zakona nije usvojio, jer
isti nije dobio potrebitu većinu glasova.
Ad - 6.
Prijedlog zakona o uvjetima i načinu postupka mjerodavnih državnih
pravosudnih tijela u svezi s kažnjavanjem ratnih zločinaca
Predsjedatelj
Lagumdžija.

je podsjetio da je predlagatelj ovoga

zakona, zastupnik Zlatko

U raspravi su sudjelovali: Zlatko Lagumdžija, Jadranko Prlić, Branko Dokić, Mediha
Filipović, Edhem Bičakčić, Ahmet Aličić, Ivan Šarić, Bedrudin Salčinović, Husein
Mandžuka i Slobodan Bijelić.
Zastupnici bošnjačke nacionalnosti podržavaju donošenje ovog zakona.
Predsjedatelj je konstatirao da po ovom zakonu postoje tri prijedloga:
- prvi prijedlog da se Zakon dostavi na razmatranje Komisiji o ustavnim i pravnim
pitanjima Zastupničkog doma i Vijeću ministara na doradu,
- drugi prijedlog zastupnika Zlatka Lagumdžije je da se tekst Zakona uputi Komisiji
o ustavnim i pravnim pitanjima Zastupničkog doma i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
s prijedlogom da u roku od 15 dana dorade ovaj zakon, i o tome izvijestiti Ured visokog
predstavnika, koji bi se kasnije razmatrao na jednoj od narednih sjednica Zastupničkog
doma,
- treći prijedlog je da se Zakon dostavi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine radi
donošenja adekvatnog zakona sa istim nazivom.
Prije izjašnjavanja o prvom prijedlogu predsjedatelj je predložio stanku od pet
minuta.
*

*

*

Zastupnik Sead Hasanhodžić je istakao ispred Kluba SDA, Kluba HDZ i Stranke
za Bosnu i Hercegovinu da su usuglasili prijedlog i predložio da se Zakon uputi Vijeću
ministara i Komisiji o ustavnim i pravnim pitanjima Zastupničkog doma, koji bi u roku od 15
dana dostavili Prijedlog zakona Domu, koji bi se nakon 15 dana uvrstio u dnevni red
narednog zasjedanja (prvi prijedlog).
Zastupnik Zlatko Lagumdžija odustao je od svog ranijeg prijedloga.
Zastupnik Radivoj Duvnjak je iznio prijedlog koga je Klub SDS-a u stanci donio i
predlažu da se Zakon iz razloga što je ova materija regulirana odgovarajućim pravnim
aktima ne treba razmatrati na sjednici Zastupničkog doma, i napomenuo da je stav SDS-a za
kažnjavanje ratnih zločinaca.
U raspravi su sudjelovali: Sead Kreso, Adnan Jahić, Rijad Raščić, Ivan Šarić,
Mehmed Alagić, Selim Toromanović i Branko Dokić.
Ispred Kluba Saveza za mir i progres zastupnik Branko Dokić, predlažio je da
Komisija o ustavnim i pravnim pitanjima Zastupničkog doma i Vijeće ministara ocijene da
li ovu materiju treba regulirati posebnim zakonom.
Zatim se prešlo na glasovanje o predloženim prijedlozima.
Prvi prijedlog većinom glasova Predstavnički dom nije usvojio.
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Drugi prijedlog Kluba SDS-a da o Zakonu ne treba dalje raspravljati, s obzirom da je
ova materija već regulirana Dejtonskim sporazumom i prijedlog da se Zakon skine s dalje
procedure u Zastupničkom domu, nije usvojen.
Treći prijedlog ispred Kluba Saveza za mir i progres da Komisija o ustavnim i
pravnim pitanjima ocijeni da li ovu materiju treba regulirati posebnim propisima i dostaviti
mišljenje Domu, sa 4 glasa (za), 9 (protiv) i 12 (suzdržanih), nije usvojen.
Poslije glasovanja za riječ se javio zastupnik Jadranko Prlić i iznio je stav Kluba
HDZ-a da Zakon nema potrebitu formu niti je pravno-tehnički uređen, zbog čega je nužno
izvršiti odgovarajuće intervencije.
Ad - 7.
Program realiziranja Bonskih dokumenata.
U raspravi su sudjelovali Zlatko Lagumdžija i Husein Mandžuka.
Predloženo je da se Program realiziranja Bonskih dokumenata ne razmatra, obzirom
da niko nije nazočan ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (koje istovremeno
održava svoju sjednicu), a koje je dužno da podnese uvodno izlaganje u pismenoj formi po
ovoj točki. Također predlažu da se ova točka razmatra na narednom zasjednaju
Zastupničkog doma.
Zaključeno je da Vijeće ministara u pismenoj formi dostavi Zastupničkom domu
Program realiziranja Bonskih dokumenata, koji bi se razmatrao na narednoj sjednici.
Sjednica je završila sa radom u 13,20 sati.
Magnetofonski snimak sa sjednice čini sastavni dio zapisnika.

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
Slobodan Bijelić

