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С обзиром на то да је Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије 
разграничења у области Брчко (Арбитражни трибунал) успостављен у складу са Анексом 
2 Општег оквирног споразума за мир, као и то да су се све стране потписнице Општег 
оквирног споразума за мир сагласиле да ће исход арбитраже бити коначан и обавезујући 
за све стране, те да ће свако неприхватање арбитраже представљати кршење самог Општег 
оквирног споразума за мир;

С обзиром на то да је Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Брчко дистрикт) 
успостављен као резултат Коначне одлуке Арбитражног трибунала од марта 1999. године, 
те да је дијелом дефинисан као кондоминијум оба ентитета али са властитим 
мултиетничким институцијама самоуправе на које су ентитети, сматрало се, трајно 
пренијели надлежности управљања; 

С обзиром на то да се у Коначној одлуци експлицитно наводи да је статус Брчко 
дистрикта у складу са Уставом Босне и Херцеговине и оним што се њиме прописује – да 
се Босна и Херцеговина састоји од два, и не више од два, ентитета; 

С обзиром на то да је Арбитражни трибунал такође донио Прву и Допунску одлуку, као и 
Анекс Коначне одлуке, те Допуну Коначне одлуке, те да се заједно са Коначном одлуком, 
свим одлукама Арбитражног трибунала дефинише и успоставља Брчко дистрикт; 

С обзиром на то да Арбитражни трибунал и даље постоји како би измијенио Коначну 
одлуку сходно потреби у случају њеног значајног непоштовања од стране једног или 
другог ентитета, он мора наставити да постоји све дотле док његове одлуке не буду 
спроведене и док не буде постојао домаћи орган који би умјесто Трибунала рјешавао све 
спорове које Брчко дистрикт може имати са ентитетима и / или државом у вези са 
овлашћењима и статусом Брчко дистрикта; 

Имајући у виду да, иако је Брчко дистрикт дефинисан Коначном одлуком као 
«институција» Босне и Херцеговине, њему Уставом није гарантован директан приступ 
Уставном суду како би он служио као домаћи орган који би замијенио Арбитражни 
трибунал; 

Имајући надаље у виду да ниједан званичник или орган којем је Уставом гарантован 
директан приступ Уставном суду не може бити приморан да пред тим судом покрене 
поступак у име Брчко дистрикта нити на било који други начин обавезан да заступа 
интересе Брчко дистрикта мимо интереса оних институција које су таква лица или органи 
према Уставу у обавези да подржавају; 

Имајући надаље у виду да чак и у таквим случајевима у којима је Уставни суд разматрао 
питања која се односе на Брчко дистрикт он није на одговарајући начин узео у обзир 
одлуке Арбитражног трибунала; 



Увјерени, стога, да једини начин да Уставни суд Босне и Херцеговине служи као замјена 
за Арбитражни трибунал јесте путем додатака на Устав Босне и Херцеговине –   који је 
такође Анекс 4 Општег оквирног споразума за мир – који експлицитно укључују и одлуке 
Трибунала и механизам за директан приступ Уставном суду; 

Свјесни да неопходни додаци на Устав могу бити усвојени једино двотрећинском већином 
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и да све странке које имају представнике 
у Скупштини Брчко дистрикта имају представнике или у Парламентарној скупштини 
Босне и Херцеговине или су у позицији да утичу на оне које су на тај начин заступљене; 

У потпуности посвећени одлукама Арбитражног трибунала и Брчко дистрикту, што је 
потврђено нашом свечаном заклетвом на Устав, одлуке Трибунала, Статут и законе Брчко 
дистрикта, коју смо положили слободно, нашом вољом и без резерве или намјере да 
поступамо другачије; 

У потпуности подржавајући настојања супервизора за Брчко усмјерена на окончање 
надлежности Арбитражног трибунала; 

Уважавајући чињеницу да је окончање надлежности Арбитражног трибунала conditio sine 
qua non за окончање саме супервизије; 

Имајући у виду могућности које супервизор има, у складу са Коначном одлуком, да тражи 
одговарајућа рјешења од Арбитражног трибунала, за шта ова Скупштина даје своју пуну 
подршку, уколико ово питање не буде правовремено ријешено; 

На основу члана 22 (2) (d) Статута Брчко дистрикта БиХ и члана 64 (4) Пословника
Скупштине Брчко дистрикта БиХ, Скупштина Брчко дистрикта на својој 1. ванредној 
сједници одржаној  12.  фебруара  2009. године, једногласно усваја  

РЕЗОЛУЦИЈУ

КОЈОМ СЕ АПЕЛУЈЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНУ СКУПШТИНУ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ ДА ХИТНО УСВОЈИ ДОПУНЕ УСТАВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 

БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И НА СВЕ РЕЛЕВАНТНЕ ДРЖАВНЕ И 
ЕНТИТЕТСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ЗВАНИЧНИКЕ ДА ПОДРЖЕ И ОМОГУЋЕ ЊЕНО 

УСВАЈАЊЕ 

Скупштина Брчко дистрикта сматра да Брчко дистрикт мора да има Уставом гарантован 
механизам за директан приступ Уставном суду БиХ у вези са свим споровима које може 
имати са ентитетима и државом у погледу њихових обавеза у складу са одлукама 
Арбитражног трибунала и статусом и надлежностима Дистрикта. 

У вези са апелом који је Савјет за имплементацију мира на свом састанку у новембру 
2008. године упутио «политичким лидерима и члановима Парламентарне скупштине БиХ 
да хитно предузму све потребне кораке како би се успоставио тражени механизам 



(директног приступа Уставном суду Босне и Херцеговине) уз потребну двотрећинску 
већину у Представничком дому ПС БиХ која се, како се сугерише споразумом од 8. 
новембра, може осигурати» Скупштина Брчко дистрикта БиХ једногласно, без обзира на 
страначку припадност, позива своје колеге у Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине да хитно усвоје ове додатке на Устав Босне и Херцеговине, чиме би се Брчко 
дистрикту Босне и Херцеговине омогућио гарантовани директан приступ Уставном суду и 
на тај начин помогло стварању услова за окончање супервизије у Брчко дистрикту Босне и 
Херцеговине. 

У том погледу, Скупштина Брчко дистрикта позива све релевантне државне и ентитетске 
званичнике и институције да подрже и омогуће усвајање додатака на Устав Босне и 
Херцеговине. 

Сви чланови Скупштине Брчко дистрикта, имајући у виду заклетву коју су положили као 
посланици, овим се обавезују да ће подржати и омогућити усвајање додатака на Устав, без 
обзира на страначку припадност или функцију коју обављају. 

Број: 01-02-4/09     
Брчко, 12. фебруара 2009. године                  
                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                             СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА

                                                                                 Мирсад Ђапо, дипл. правник

ДОСТАВЉЕНО:    

                        

1. Градоначелнику;
2. Предсједнику Скупштине;
3. Потпредсједнику Скупштине;
4. ОХР-у;
5. Парламентарнoj скупштини БиХ;
6. Секретаријату Владе – Сектору за опште послове; 
7. Канцеларији Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара БиХ;
8. Архиви.
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