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ZAPISNIK
4. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
održane 16. rujna 1997. godine u Lukavici
Sjednica je počela s radom u 11 sati.
Sjednicom je predsjedavao Slobodan Bijelić, predsjedatelj Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je preuzeo dužnost predsjedatelja
u sljedećih osam mjeseci.
Predsjedatelj je konstatirao da je na sjednici bilo nazočno 35 članova i da
Dom može raditi i punovaljano odlučivati. Tom prigodom zahvalio se gospodinu Ivi
Lozančiću, prethodnom predsjedatelju Doma, na dosadašnjem radu.
Nakon toga predsjedatelj je predložio sljedeći
D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.

Ratifikacija Ugovora između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke,
Prijedlog Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine,
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika komisija Zastupničkog doma,
Zastupnička pitanja.

Povodom predloženog dnevnog reda, Sejfudin Tokić je podsjetio na njegov
prijedlog s prethodne sjednice, da se u dnevni red uvrsti Prijedlog platforme za
vanjsku politiku Bosne i Hercegovine. Također je predložio da se u dnevni red uvrsti
formiranje parlamentarne komisije, koja bi ispitala pojave malverzacija u području
carina, donacija i prelaske međuentitetske granice, krijumičarenje robe i dr. Tom
prigodom je postavio pitanje zašto po zaključku s prošle sjednice nisu uvršteni u
dnevni red zakoni koje je predložio Zlatko Lagumdžija.
Zlatko Lagumdžija je zatražio da se sukladno s Privremenim poslovnikom
Doma pristupi usvajanju Zapisnika 3. sjednice Zastupničkog doma, potom da se u
dnevni red uvrste Zakon o uvjetima i načinu postupanja mjerodavnih državnih i
pravosudnih tijela u svezi s kažnjavanjem ratnih zločinaca i Zakon o uvjetima i
načinu ostvarivanja prava i dužnosti zastupnika u obavljanju njihovih dužnosti, jer je
na prethodnoj sjednici donesen zaključak po kome se oni trebaju uvrstiti u dnevni red
navedene sjednice. Ponovo je zatražio informaciju Vijeća ministara o planu
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ostvarivanja
Dogovora iz Sintre, kao i izvješće o Donatorskoj konferenciji.
Predložio je da izbor predsjednika i zamjenika predsjednika komisija Zastupničkog
doma razmotri prije ratifikacije Ugovora između Bosne i Hercegovine i Svjetske
banke kako bi se ove komisije uključile odmah u rad.
Jadranko Prlić podržao je prijedlog Sejfudina Tokića o platformi za vanjsku
politiku Bosne i Hercegovine i obavijestio da platformu prethodno treba razmotriti i
usvojiti Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.Također, smatra da je potrebno da se
Dom obavijesti o dosadašnjem radu Vijeća ministara.
Povodom prijedloga za dopunu dnevnog reda, predsjedatelj je objasnio da se,
na osnovi datog obrazloženja Jadranka Prlića, ne treba očitovati o prijedlogu
Sejfudina Tokića da se u dnevni red uvrsti razmatranje platforme za vanjsku politiku
BiH.
Povodom Tokićevog prijedloga da se u dnevni red uvrsti formiranje
parlamentarne komisije koja bi ispitala pojave malverzacija i kriminalnih radnji,
govorio je Branko Simić, koji je predložio da se na jednoj od sljedećih sjednica
Kolegija Zastupničkog doma razmotri Tokićev prijedlog. Njegov prijedlog podržao je
i Rijad Raščić.
Nakon glasovanja o Tokićevom prijedlogu, predsjedatelj je konstatirao da on
nije dobio potrebnu većinu glasova.
Nakon glasovanja o prijedlogu Branka Simića, predsjedatelj je ustanovio da je
usvojen većinom glasova (27 za).
O prijedlogu Zlatka Lagumdžije da se u dnevni red uvrste i dva zakona koja je
na početku sjednice naveo, obrazloženje je dao Ivo Lozančić, koji je rekao da su ovi
zakoni u proceduri u Vijeću ministara s obzirom na to da su predlagači ovih zakona
zastupnici.
Nakon toga, prešlo se na glasovanje o prijedlozima Zlatka Lagumdžije za
izmjene dnevnog reda:
- o prijedlogu da se u dnevni red uvrsti usvajanje zapisnika prethodnih sjednica
Zastupničkog doma, obrazloženje je dao Slobodan Bijelić i rekao da to sada nije
moguće iz tehničkih razloga. Usvojen je zaključak da se zapisnici prethodnih
sjednica razmatraju i usvajaju na sljedećem zasjedanju;
- o prijedlogu da se prvo izaberu predsjednici komisija i njihovi zamjenici, a
potom da se nastavi rad sjednice po predloženom dnevnom redu, zastupnici su
glasovali većinom glasova protiv.
Prema tome, za sjednicu je usvojen dnevni red kako ga je predsjedatelj
predložio.
1. Ratifikacija Ugovora između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke
Na temelju članka IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna
skupština Bosne i Hercegovine, odnosno oba njena doma, odlučuju o suglasnosti za
ratifikaciju međunarodnih ugovora.
Predsjedatelj je obavijestio Dom da je Svjetska banka odobrila dva kredita
Bosni i Hercegovini - jedan se odnosi na transport, a drugi na naobrazbu, u ukupnom
iznosu od 50 milijuna dolara.
U raspravi nije niko sudjelovao..
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Zastupnički dom se prvo očitovao o kreditu Svjetske banke koji se odnosi na
transport u iznosu od 39 milijuna dolara, a nakon toga o kreditu Svjetske banke koji
se odnosi na naobrazbu u iznosu od 11 milijuna dolara i prihvatio ih većinom glasova
uz jedan suzdržan glas.
Na temelju rezultata glasovanja predsjedatelj je konstatirao da je Zastupnički
dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dao suglasnost za ratifikaciju
ugovora između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke.
2.Prijedlog zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine
Prijedlog zakona utvrdilo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Ivo Lozančić upozorio je nazočne na alternativu članka 6. Prijedloga ovog
zakona po kojoj je predloženo da se o objavljivanju zakona stara služba Vijeća
ministara BiH, a da je predloženo da se ova alternativa briše.
Ovaj prijedlog jednoglasno je usvojen.
Na temelju rezultata glasovanja, predsjedatelj je konstatirao da je Zastupnički
dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno usvojio Prijedlog
zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine.
3.Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika komisija Zastupničkog doma
Predsjedatelj je obavijestio članove Doma da je na zajedničkoj sjednici
kolegija oba
doma dogovoreno da se izaberu samo predsjednici komisija
Zastupničkog doma, a da se zamjenici predsjednika izaberu na konstituirajućim
sjednicama komisija.
Nakon toga predsjedatelj je pročitao kandidate za predsjednike komisija, i to:
- u Komisiju o ustavnim i pravnim pitanjima, Slobodan Bijelić (SDS)
- u Komisiju o međunarodnim i vanjskim poslovima, Adnan Jahić (SDA)
- u Komisiju o vanjskoj trgovini i carinama, Jadranko Prlić (HDZ)
- u Komisiju o pitanjima financija i proračuna, Vitomir Čošković (HDZ)
- u Komisiju o pitanjima ljudskih prava, useljenja, izbjeglica i azila, Velibor
Ostojić (SDS)
- u Komisiju o prometu i komunikacijama, Nedžad Branković (SDA)
- u Komisiju o administrativnim pitanjima, Mustafa Pamuk ( Stranka za BiH)
U diskusiji su sudjelovali: Sejfudin Tokić, Ivan Bagarić i Slobodan Bijelić.
Nakon rezultata glasovanja, predsjedatelj je konstatirao da je Zastupnički dom
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, većinom glasova uz 1 glas protiv i 4
suzdržana glasa, usvojio prijedlog za izbor predsjednika komisija Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH u predloženom sastavu.
4. Zastupnička pitanja
- Nedžad Branković postavio je pitanje ispred Kluba SDA, zašto još nije
pripremljen Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i kada će to biti.
Odgovor na ovo pitanje dao je Haris Silajdžić, kopredsjedatelj Vijeća
ministara i tom prigodom obavijestio da će zakon biti pripremljen za sljedeću
sjednicu.
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- Ahmet Aličić je upitao kada će ustavi entiteta biti usklađeni sa Ustavom
Bosne i Hercegovine.
Sjednica je završena u 12,50.
Magnetofonski snimak sjednice čini sastavni dio Zapisnika.

PREDSJEDATELJ
Slobodan Bijelić

