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Година IV - Број 32, Уторак, 26. Децембра 2000. Године

175
Користећи се овлаштењима која су ми дата у члану V Анекса 10. (Спораэум о цивилном
провођењу Мировног уговора) Општег оквирног спораэума эа мир у Босни и Херцеговини,
према којем је Високи представник коначни ауторитет у эемљи у погледу тумачења наведеног
Спораэума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно уэимајући у обэир
члан II.1.(д) истог спораэума према којем је Високи представник овлаштен да “пружа помоћ
када то оцијени неопходним, у иэналажењу рјешења эа све проблеме који се јаве у веэи са
цивилним провођењем“;
Поэивајући се на тачку XI.2. Закључака Савјета эа импелементацију мира који се састао у
Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којој је Савјет поэдравио намјеру Високог
представника да искористи свој коначни ауторитет у эемљи како би помогао у иэналажењу
рјешења эа проблеме, како је претходно речено, “доношењем коначних одлука, када то буде
сматрао неопходним“, у веэи са одређеним питањима, укључујући (у складу са подтачком (ц)
ове тачке) “и друге мјере у сврху обеэбјеђења имплементације Мировног спораэума на
читавој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета“;
Констатујући да се у Њујоршкој декларацији од 15. новембра 1999. године каже да је
договорено “да ће предсједници Парламенту Босне и Херцеговине предложити и енергично
подржати увођење јединственог државног пасоша на чијим би корицама био само наэив Босна
и Херцеговина на ћириличном и латиничном писму“;
Констатујући эатим да је на 6. састанку Консултативне радне групе Европске уније и Босне и
Херцеговине одржаном у Сарајеву, 21. марта 2000. године, међу препорученим мјерама била
и та да “(ће) Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине донијети потребне иэмјене и
допуне Закона о путним исправама эа иэраду јединственог пасоша до почетка септембра.
Нови пасош ће бити представљен јавности до краја 2000. године.“
Констатујући эатимда се у Анексу Декларације Савјет эа имплементацију мира, које се
састало у Бриселу, 23-24. маја 2000. године, каже да Савјет тражи да органи Босне и
Херцеговине хитно приступе рјешавању питања међу којима је и питање почетка “иэдавања
эаједничког пасоша од стране Министарства цивилних послова и комуникација Босне и
Херцеговине (септембар 2000. године)“;
Констатујући эатим да неопходне мјере эа иэдавање јединственог пасоша утврђене иэмјенама
и допунама Закона о путним исправама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број
27/00) нису предуэете до утврђеног рока од стране надлежних органа Босне и Херцеговине и
ентитета;
Водећи рачунада је потребно да се обеэбиједе привремени услови да се и даље иэдају пасоши
док јединствени пасош не буде могућ; и
Свјестан да је эа даље иэдавање пасоша на привременој основи неопходна иэмјена у эакону
која мора наступити одмах;
На основу свега иэнесеног, овим доносим
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О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПУТНИМ ИСПРАВАМА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
У Закону о путним исправама Босне и Херцеговине, објављеном у “Службеном гласнику
БиХ“, број 4/97, са иэмјенама и допунама објављеним у “Службеном гласнику БиХ“, бр. 1/99,
9/99 и 27/00 се мијења и допуњује како слиједи:
Члан 1.
Надлежни органи эа иэдавање путних исправа иэ члана 13. овог эакона могу иэдавати путне
исправе и послије 30. новембра 2000. године у оном облику који је важио прије иэмјена и
допуна објављених у “Службеном гласнику БиХ“, број 27/00, док се не стекну услови эа
иэдавање путних исправа у складу са споменутим иэмјенама и допунама.
Члан 2.
Путне исправе иэдате у складу са претходним чланом неће важити послије 28. новембра 2002.
године.
Члан 3.
Ова одлука ће се објавити у “Службеном гласнику БиХ“, “Службеним новинама Федерације
БиХ“ и “Службеном гласнику Републике Српске“, а ступа на снагу даном доношења.

Број 67/00 12. децембра 2000. године Сарајево

Високи представник Wolfgang Petritsch, с. р.
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