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ПИТАЊЕ:
Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесетој
сједници одржаној 18. јула 2017. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА
Моје питање, сад нека се договоре два министра: Чордаш и министар Тегелтија,
пошто су њих двојица били на последњем састанку СНСД-а и ХДЗ-а, који је изазвао велику
пажњу јавности, не само Републике Српске, него и БиХ, када је по ко зна који пут потврђена,
потврђено стратешко партнерство двије политичке странке у којем по први пут је
предсједник СНСД-а рекао да предаје Републику Српску на чување ХДЗ-у у БиХ, па моје
питање се тиче једне врло важне ствари или важног питања за Републику Српску:
Шта се дешава са Законом о Уставном суду БиХ који сте најављивали да ћете га предложити
у парламентарну процедуру још прије неколико мјесеци?
Тражим прецизан одговор о стратешком партнерству и какав је Ваш став по питању одлуке
директора из ХДЗ-а, господина Јукића, везано за објављивање пописа становништва у којем
није уважио став Републике Српске, везано за ставове министра из ХДЗ по питању Кривичног
закона БиХ, због чега смо имали велику полемику. Гласање судија из реда хрватског народа
последњи пут против апелације коју сте поднијели управо Ви, тј. Ваша Странка Уставном суду
БиХ и оно што је вјероватно интересантно и интересује велики број грађана, тиче се
стратешког партнерства и предаје Републике Српске на чување ХДЗ-у. Како ћете се односити
ви као стратешки партнер и према два болна догађаја који нам долазе у августу. Један дио
овог дијела регије славиће ''Олују'', ми ћемо да патимо и Маестрал акција у којој очекујем да
ће представници ХДЗ-а заједно са Вама се поклонити жртвама српског народа који су патили
кад је у питању акција Маестрал и акција Олуја.
ОДГОВОР:
Број: 06.07/012-1759-1/17
Датум: 22.09.2017. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бранислав Бореновић је на Двадесетој сједници Народне скупштине
Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:
„Моје питање, сад нека се договоре два министра: Чордаш и министар Тегелтија, пошто су
њих двојица били на последњем састанку СНСД-а и ХДЗ-а, који је изазвао велику пажњу
јавности, не само Републике Српске, него и БиХ, када је по ко зна који пут потврђена,
потврђено стратешко партнерсво двије политичке странке у којем по први пут је предсједник
СНСД-а рекао да предаје Републику Српску на чување ХДЗ-у у БиХ, па моје питање се тиче
једне врло важне ствари или важног питања за Републику Српску:
Шта се дешава да Законом о Уставном суду БиХ који сте најављивали да ћете га предложити
у парламентарну процедуру још прије неколико мјесеци?
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Тражим прецизан одговор о стратешком партнерству и какав је Ваш став по питању одлуке
директора из ХДЗ-а, господина Јукића, везано за објављивање пописа становништва у којем
није уважио став Републике Српске, везано за ставове министара из ХДЗ по питању
Кривичног закона БиХ, због чега смо имали велику полемику. Гласање судија из реда
хрватског народа посљедњи пут против апелације коју сте поднијели управо Ви, тј. Ваша
Странка Уставном суду БиХ и оно што је вјероватно интересантно и интересује велики број
грађана, тиче се стратешког партнерства и предаје Републике Српске на чување ХДЗ-у. Како
ћете се односити ви као стратешки партнер и према два болна догађаја који нам долазе у
августу. Један дио овог дијела регије славиће „Олују“, ми ћемо да патимо и Маестрал акција у
којој очекујем да ће представници ХДЗ-а заједно са Вама се поклонити жртвама српског
народа који су патили кад је у питању акција Маестрал и Олуја“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Поштовани, доношење Закона о Уставном суду БиХ није у надлежности Владе Републике
Српске нити Министарства финансија. Немамо одговор када ће се предметни закон наћи у
парламентарној процедуру ПС БиХ.
С поштовањем,

МИНИСТАР

др Зоран Тегелтија

18.07.2017
Сазив: 9

Република Српска
Босна и Херцеговина
Генерални секретар
Телефон: +387 51 338-104
Факс: +387 51 301-087

Народна скупштина
О Народној скупштини
Састав
Сједнице
Обиљежја РС
Сазиви
Кодекс
Пословник
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Посланичка питања и одговори
Служба НС РС
Акти
Устав
Усвојени закони
Закони у процедури
Одлуке
Закључци
Буџет
Остали акти
Законодавни поступак
Стручна расправа
Активности
Активности предсједника
ЕУ активности
Активности радних тијела
Активности службе
Међународна сарадња
Календар активности
Календар рада
Галерија
Архива аудио и видео записа
Фото галерија
360 Преглед
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