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ЗАПИСНИК
са 16. сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 20.02.2008. године, у времену од 10.45 до 11.30 часова
Сједници су присуствовали чланови Заједничке комисије: Бранко Зрно, Шефик Џаферовић,
Јозо Крижановић, Хазим Ранчић, Душанка Мајкић, Мирко Околић, Драго Калабић, Адем
Хускић, Винко Зорић и Иво Миро Јовић.
Одсуство са сједнице правдали су Сулејман Тихић и Слободан Шараба.
Сједници су присуствовали и представници Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ:
Драгица Хинић, секретар Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, Жељко
Грубешић, савјетник у Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ, и Јовица Катић,
стручни сарадник.
Сједници је предсједавао Бранко Зрно, предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ.
Бранко Зрно информисао је присутне чланове Заједничке комисије да их је позвао на
предлог Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, а ради потребе за
поновним одржавањем сједнице на којој би се поново изјаснили о принципима Предлога
закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и агенцијама за подршку
полицијској структури БиХ и Предлога закона о независним и надзорним тијелима
полицијске структуре БиХ. Потом је замолио присутне чланове Заједничке комисије да се
појединачно изјасне да ли пристају на наведени предлог Колегијума Представничког дома о
одржавању овакве сједнице, с обзиром на значај наведених закона у процесу потписивања
ССП-а.
Шефик Џаферовић нагласио је да не пристаје да се сједница одржи на овај начин, јер је за
њега она завршена, те стога он неће чинити кворум на евентуалној новој сједници.
Винко Зорић навео је да нигдје не пише да се сједница не може поновити и да је пракса
поновног одржавања сједница постојала и раније у ПСБиХ, те ће он гласати „за“ поновно
одржавање сједнице.
Јозо Крижановић рекао је да је он и на сједници Проширеног колегијума констатовао да је
усвајање наведених закона на овакав начин исхитрено, те да стога неће гласати „за“ предлог.
Иво Миро Јовић подржао је одржавање ове сједнице, истичући да му је жеља да БиХ остане
на европском путу.
Адем Хускић навео је да су посланици и делегати сада први пут у прилици да одлучују о
путу БиХ ка ЕУ, те је стога сагласан са предлогом да се сједница Комисије понови.
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Хазим Ранчић навео је да је према пословничким одредбама 15. сједница завршена, те да
мишљење Заједничке комисије са протекле сједнице треба прослиједити домовима ПСБиХ.
Упитао је све чланове Комисије ко гарантује да се опет неће одржати сједница неколико
пута у току дана ако се сада пристане на њено поновно одржавање.
Мирко Околић рекао је да је против предложених закона, али да неће заустављати процесе,
те да ће се изјаснити за одржавање сједнице.
Душанка Мајкић истакла је деликатност тренутка у којем се БиХ налази и стога ће гласати
„за“ одржавање сједнице.
Драго Калабић истакао је да нема процедуралних пропуста и да не постоји препрека у том
смислу за одржавање нове сједнице са истим дневним редом као што је био дневни ред 15.
сједнице, одржане током јутра .
Чланови Комисије потом су се, са седам гласова „за“ и три гласа „против“, уз другу потребну
већину, изјаснили за одржавање нове 16. сједнице.
Након изјашњавања, сједницу су напустили: Шефик Џаферовић, Хазим Ранчић и Јозо
Крижановић, тако да је у сали остало присутно седам чланова Заједничке комисије за
одбрану и безбједност.
Констатовано је потом да 16. сједница Заједничке комисије за одбрану и безбједност има
сљедећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Разматрање Предлога закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и
агенцијама за подршку полицијској структури БиХ - прва комисијска фаза (предлагач:
Савјет министара БиХ);
2. Разматрање Предлога закона о независним и надзорним тијелима полицијске
структуре БиХ - прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ)
Као и на претходној сједници, Бранко Зрно је предложио да се Комисија истовремено
изјасни о оба законска предлога, што су чланови Заједничке комисије и подржали.
О предлозима закона није поново вођена расправа, већ се одмах приступило гласању..
Одлучивање о принципима предлога закона
Са шест гласова „за“ и једним гласом „против“ Заједничка комисија је усвојила принципе
Предлога закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и агенцијама за подршку
полицијској структури БиХ и Предлога закона о независним и надзорним тијелима
полицијске структуре БиХ.
Комисија је усвојила и закључак да се у извјештају наведе ко је и из којих политичких
партија гласао „за“, а ко „против“ ових законских предлога.
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