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ЗАПИСНИК
30. сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 11. 12. 2008. године, у времену од 9.00 до 10.00 часова
Сједници су присуствовали чланови Заједничке комисије: Бранко Зрно, Шефик Џаферовић,
Слободан Шараба, Драго Калабић, Душанка Мајкић, Јозо Крижановић, Мирко Околић, Иво
Миро Јовић, Хазим Ранчић и Адем Хускић.
Одсуство са сједнице оправдали су Сулејман Тихић и Винко Зорић.
Сједници су присуствовали и гости, као и представници Секретаријата Парламентарне
скупштине БиХ:
- Марина Пендеш, замјеник министра одбране БиХ,
- Мидхат Изетбеговић, Министарство спољне трговине и економских односа БиХ,
- Ермин Пешто, Министарство безбједности БиХ,
- Зоран Јовановић, Кабинет предсједавајућег Савјета министара БиХ,
- Мирко Лујић, СИПА,
- Муџахид Хасанбеговић, ЕУСР,
- Јасна Драгичевић, Мисија ОЕБС-а у БиХ,
- Лејла Диздаревић и Лејла Хаџихасановић, Главни штаб НАТО-а,
- Кристијан Хаупт, Цивилно друштво,
- Зоран Бркић, Сектор за односе са јавношћу ПСБиХ,
- Драгица Хинић, секретар Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
Жељко Грубешић, стручни савјетник, и Јовица Катић, стручни сарадник у
Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ.
Сједници је предсједавао Бранко Зрно, предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ. Предложио је да се приликом разматрања текућих питања дневни ред
прошири Информацијом о посјети представника Заједничке комисије Уједињеном
Краљевству Велике Британије и Сјеверне Ирске, од 24. до 28. 11. 2008. године, што је
јдногласно прихваћено, те је констатовао да 30. сједница Заједничке комисије за одбрану и
безбједност има сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање Предлога закона о контроли кретања оружја и војне опреме - прва
комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
2. Разматрање Предлога закона о граничној контроли – прва комисијска фаза (предлагач:
Савјет министара БиХ);
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3. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о производњи
наоружања и војне опреме - друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара
БиХ);
4. Разматрање Извјештаја о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и
државних службеника БиХ у операцијама подршке миру у иностранству за период
01.03.2008-30.06.2008. године (подносилац: Министарство одбране БиХ);
5. Разматрање Информације о спроведеним активностима на припреми за извођење
вјежбе „Здружени напор 2009“ (подносилац: Министарство одбране БиХ);
6. Информација у вези са захтјевом посланика Шемсудина Мехмедовића за провјеру
законитости рада СИПА-е (подносилац: Државна агенција за истраге и заштиту СИПА);
7. Текућа питања:
a) Информација о посјети представника Заједничке комисије Чешкој Републици,
12-14.11.2008. године,
б) Информација о посјети представника Заједничке комисије Уједињеном
Краљевству Велике Британије и Сјеверне Ирске, 24-28. 11. 2008. године.
Ад. - 1. Разматрање Предлога закона о контроли кретања оружја и војне опреме –
прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ)
Бранко Зрно упознао је чланове Заједничке комисије да је представник Министарства
безбједности БиХ непосредно пред почетак ове сједнице доставио Изјашњење Министарства
безбједности БиХ о амандманима на Предлог закона, као и на Предлог закона о граничној
контроли, који ће бити разматран у оквиру наредне тачке дневног реда, а које је ово
министарство упутило и Савјету министара БиХ. Констатовао је да ово изјашњење није
достављено службеним путем. Такође је закључио да је се већ пети пут предлози ова два
закона враћају Комисији на поновно разматрање и достављање новог мишљења. Предложио
је да се обједини расправа о ова два закона, а потом је дао ријеч представнику Министарства
безбједности БиХ.
Ермин Пешто, представник Министарства безбједности БиХ, навео је да је ресорно
министарство у редовној процедури доставило своје изјашњење Генералном секретаријату
Савјета министара БиХ, које очигледно није даље прослијеђено Парламентарној скупштини
БиХ. Истакао је да се суштински ништа ново није десило у односу на посљедњу расправу
вођену о овим законима. Нагласио је да Министарство безбједности подржава усвајање
принципа закона, а да се потом по њиховом усвајању отвори расправа о амандманима на
текстове ових закона.. Закључио је да је посљедњи пут на сједници Представничког дома
ПСБиХ сугерисано Савјету министара БиХ да се одреди о тексту амандмана који су
усаглашени током претходних заједничких састанака са представницима међународних
организација, те да је Савјет министара на посљедњој сједници једногласно усвојио
мишљење о амандманима које му је доставило Министарство безбједности БиХ, а који се
налазе пред члановима Заједничке комисије.
Душанка Мајкић истакла је да је Комисија много времена изгубила на враћању и поновном
одбијању ова два закона и пуно боље рјешење би било да су до сада сачињени нови предлози
ових закона у којима би били уграђени и наведени амандмани. Такође, навела је да овај
материјал уопште није формално достављен у парламентарну процедуру и да он у суштини
ништа не мијења, те да се о наведеним законима треба коначно изјаснити.
Шефик Џаферовић нагласио је да се Заједничка комисија сада налази у једној практично
другачијој ситуацији, јер предлоге ових закона сада чине њихови првобитни текстови са
амандманима које је у међувремену прихватио Савјет министара БиХ. Оцјенио је да је Савјет
министара урадио свој дио посла и да Заједничка комисија томе треба дати подршку, те
закључио да је крајње вријеме да се приступи усвајању ових закона.
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Јозо Крижановић истакао је да је примјер одуговлачења усвајања ова два закона најбољи
показатељ неефикасног рада у случајевима када се не поштује за то предвиђена процедура.
Навео је да и он лично жели уложити амандмане на текст ових закона, али да се о њима
тренутно расправља у првом читању, те закључио да се према томе сви морају придржавати
предвиђене законске процедуре.
Одлучивање у првој комисијској фази
Након расправе чланови Заједничке комисије изјаснили су се о принципима Предлога
закона.
За Предлог закона гласало је пет чланова Комисије, четири су била против и није било
уздржаних. Констатовано је да Предлога закона о контроли кретања оружја и војне опреме
има просту већину, али да та већина не укључује и гласове „за“ представника српског
народа, због чега нису прихваћени његови принципи.
Разлог одбијања принципа Предлога закона исти је као и приликом претходних одлучивања
о њима.
Ад. - 2. Разматрање Предлога закона о граничној контроли – прва комисијска фаза
(предлагач: Савјет министара БиХ)
Бранко Зрно констатовао је да је током расправе о претходној тачки истовремено обављена
расправа и о овом закону, те предложио да се чланови Заједничке комисије изјасне о
његовим принципима.
Одлучивање у првој комисијској фази
За предлог закона гласала су четири члана Комисије, четири су била против, а један је био
уздржан.
Констатовано је да прнципи Предлога закона о граничној контроли нису прихваћени, са
образложењем разлога одбијања који су идентични као и приликом претходних одлучивања
о њима.
Ад. - 3. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о производњи
наоружања и војне опреме - друга комисијска фаза (предлагач: Савјет
министара БиХ)
Мидхат Изетбеговић, из Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, навео је
да је ово министарство доставило Савјету министара БиХ мишљење о амандманима које је
на овај закон поднијела Душанка Мајкић, али да се Савјет министара БиХ није о њему још
званично изјаснио.
Бранко Зрно констатовао је да Комисија, као и у случају претходних закона, није добила
мишљење. Стога је предложио да се чланови Комисије не изјашњавају о Предлогу закона на
овој сједници, већ да се ова тачка поновно разматра на наредној сједници, када Савјет
министара буде доставио тражено мишљење. Због наведеног, предложио је такође да се од
Колегијума Представничког дома ПСБиХ затражи ново продужење рока за достављање
извјештаја о овом закону за 30 дана.
Одлучивање у другој комисијској фази
Чланови Заједничке комисије су са пет гласова „за“, једним гласом „против“, те три гласа
„уздржан“ прихватили предлоге Бранка Зрне.
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Ад. - 4. Разматрање Извјештаја о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и
државних службеника БиХ у операцијама подршке миру у иностранству за
период 01. 03. 2008-30. 06. 2008 (подносилац: Министарство одбране БиХ)
Бранко Зрно, осврћући се на достављени извјештај, истакао је примједбу на дио Извјештаја
који се, у складу са чл. 16. и 17. Закона о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских
службеника, државних службеника и осталих запосленика у операцијама подршке миру и
другим активностима у иностранству, односи на обавезу његовог предлагача да, осим
предложених активности и других аспеката разматраних у Извјештају, предложи и ниво
учешћа припадника у операцијама подршке миру за наредну годину. Због тога је предложио
закључак којим се од подносиоца захтијева да, најкасније до расправе у домовима ПСБиХ,
Извјештај допуни предлогом нивоа учешћа у наведеним операцијама за 2009.
Слободан Шараба навео је да се његове примједбе односе на опште безбједносно стање у
Ираку, те на позитивне и негативне ефекте, који су наведени у овом извјештају, те закључио
да треба јасно дефинисати шта су у ствари позитивни, а шта негативни ефекти.
Заједничка комисија потом је једногласно, са десет гласова „за“, са предложеним закључком,
прихватила Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних
службеника БиХ у операцијама подршке миру у иностранству за период 01. 03. 2008 30.6.2008. и упутила га у даљу парламентарну процедуру.
Ад. - 5. Разматрање Информације о спроведеним активностима на припреми за
извођење вјежбе „Здружени напор 2009“ (подносилац: Министарство одбране
БиХ)
Након краће расправе Заједничка комисија за одбрану и безбједност примила је к знању
Информацију о спроведеним активностима на припреми за извођење вјежбе „Здружени
напор 2009“.
Након завршетка разматрања ове тачке, предсједавајући Бранко Зрно замолио је госте да
напусте сједницу будући да Заједничка комисија, у оквиру наредне тачке, треба да разматра
повјерљиве информације.
Ад. - 6. Информација у вези са захтјевом посланика Шемсудина Мехмедовића за
провјеру законитости рада СИПА-е (подносилац: Државна агенција за истраге
и заштиту - СИПА)
Мирко Лујић, директор Државне агенције за истраге и заштиту – СИПА, детаљно је
информисао чланове Заједничке комисије у вези са захтјевом посланика Шемсудина
Мехмедовића за провјеру законитости рада СИПА-е, и у оквиру ње појаснио све нејасноће
везане за ову информацију.
Након завршене расправе, чланови Заједничке комисије Информацију су примили к знању, с
констатацијом да није било незаконитог дјеловања СИПА-е у наведеном случају.
Ад. - 7. Текућа питања:
a) Информација о посјети представника Заједничке комисије Чешкој Републици,
12-14. 11. 2008. године
Чланови Заједничке комисије примили су к знању Информацију о посјети представника
Заједничке комисије Чешкој Републици, од 12. до 14. 11. 2008. године
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б) Информација о посјети представника Заједничке комисије Уједињеном
Краљевству Велике Британије и Сјеверне Ирске, 24-28. 11. 2008. године
Чланови Заједничке комисије примили су к знању Информацију о посјети представника
Заједничке комисије Уједињеном Краљевству Велике Британије и Сјеверне Ирске, 24-28. 11.
2008. године.

Записник сачинила
Драгица Хинић

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

