IZVJEŠĆE O RADU
ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2017. GODINU

Sarajevo, siječanj 2018. godine
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U skladu s člankom 56. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 79/14, 81/15 i 97/15) i člankom 46. Poslovnika Doma
naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 58/14, 88/15 i
96/15), te u skladu s čl. 9. i 10. Naputka o metodologiji izrade izvješća o radu povjerenstava
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Zajedničko povjerenstvo za europske integracije
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na 25. sjednici, održanoj 15.1.2018. godine, usvojilo

IZVJEŠĆE O RADU
Zajedničkog povjerenstva za europske integracije Parlamentarne skupštine
BiH za razdoblje od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.

POGLAVLJE I . UVOD
Zajedničko povjerenstvo za europske integracije stalno je radno tijelo Parlamentarne
skupštine BiH. Njegova nadležnost regulirana je odredbama članka 62. Poslovnika
Zastupničkog doma („Službeni glasnik BiH“, broj 79/14, 81/15 i 97/15) i članka 52.
Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik
BiH“, broj 58/14, 88/15 i 96/15).
Na 8. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 11. 3. 2015.,
izabrani su članovi Povjerenstva iz Zastupničkog doma: Nikola Lovrinović, Nermina
Kapetanović, Saša Magazinović, Fehim Škaljić, Aleksandra Pandurević i Milica Marković, a
na 3. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 17. 3. 2015., izabrani su
članovi Povjerenstva iz Doma naroda: Ognjen Tadić, Halid Genjac, Sifet Podžić, Ljilja
Zovko, Zdenka Džambas i Nebojša Radmanović.
Na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva, održanoj 8. 4. 2015., izabrano je rukovodstvo
Povjerenstva, i to: Nikola Lovrinović, predsjedatelj, Ognjen Tadić, prvi zamjenik
predsjedatelja, i Nermina Kapetanović, druga zamjenica predsjedatelja.
Povjerenstvo je od konstituiranja radilo na ispunjenju obveza utvrđenih poslovnicima, kao i
obveza koje su mu određene odlukama kolegija domova.
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POGLAVLJE II. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA POVJERENSTVA
Odjeljak A. Sjednice Povjerenstva u izvještajnom razdoblju
U izvještajnom razdoblju Zajedničko povjerenstvo održalo je 4 sjednice, i to u sljedećim
terminima:
21. sjednica – 1.2.2017.
22. sjednica – 3.5.2017.
23. sjednica – 3.7.2017.
24. sjednica – 25.7.2017.
Prosjek nazočnosti članova Zajedničkog povjerenstva sjednicama je 64,6 %. Sjednice su u
prosjeku trajale sat i 6 minuta.
Aktivnosti na sjednicama Povjerenstva zapisnički su praćene. Zapisnike sjednica vodi Ured
tajnice Povjerenstva prema usvojenim točkama dnevnog reda po utvrđenoj proceduri i
metodologiji. Zapisnik sjednice predlaže se na usvajanje na sljedećoj sjednici Povjerenstva.

Odjeljak B. Unutarnja organizacija i procedure
Prema planiranim aktivnostima domova iz nadležnosti Povjerenstva, koje određuju kolegiji
Zastupničkog doma i Doma naroda, predsjedatelj Povjerenstva, u suradnji s tajnicom,
organizira i zakazuje sjednicu s prijedlogom dnevnog reda. Kvorum za rad Povjerenstva čini
sedam njegovih članova, od čega je najmanje polovina članova Povjerenstva iz svakog doma.
Povjerenstvo odlučuje natpolovičnom većinom članova koji su nazočni i koji glasuju, uz
uvjet da ta većina obuhvaća najmanje jednu trećinu članova svakog doma koji su nazočni i
glasuju i jednog predstavnika konstitutivnih naroda, čiji je najmanje jedan predstavnik
nazočan i glasuje. Rezultati glasovanja, prijedlozi i zaključci koje Povjerenstvo usvoji
zapisnički se konstatiraju za svaku točku dnevnog reda.
Izvješća koja Povjerenstvo podnosi domovima priprema tajnica Povjerenstva u saradnji s
predsjedateljem, a prema potrebi, i s ostalim članovima Povjerenstva kada to nalažu određeni
razlozi.
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Odjeljak C. Zakonodavne aktivnosti
Zajedničkom povjerenstvu za europske integracije u izvještajnom razdoblju nije dostavljen
nijedan prijedlog zakona za koji je ono nadležno.

Odjeljak D. Aktivnosti vezane uz razmatranje i usvajanje ostalih akata
Na 4. sjednice Zajedničko povjerenstvo za europske integracije razmatralo je ukupno 16
točaka dnevnog reda.
U skladu s poslovnicima domova, Povjerenstvo je Kolegiju Zastupničkog doma i Kolegiju
Doma naroda dostavilo sljedeće:
1. Mišljenje o materijalima Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, br.:
01-06-940/17, od 3.4.2017.;
2. Mišljenje o Izvješću o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;
3. Mišljenje o zastupničkoj inicijativi Nikole Lovrinovića, broj: 01-50-1-1508/17, od
16.6.2017.

Razmatrani su i sljedeći dokumenti i informacije:
1. Izvješće o radu Zajedničkog povjerenstva za europske integracije za 2016. godinu;
2. Plan rada Zajedničkog povjerenstva za europske integracije za 2017. godinu;
3. Informacija s Okruglog stola – otvorena pitanja SSP-a o temi: „Mjere za unapređenje
poslovne klime, konkurentnosti i tržišta rada“, Tešanj, 12.4.2017.;
4. Razmatranje Plana rada za održavanje okruglih stolova u vezi s otvorenim pitanjima
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanje (SSP) Zajedničkog povjerenstva za europske
integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Odjeljak E. Ostale aktivnosti Povjerenstva
a) Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH Nikola
Lovrinović, zamjenica predsjedatelja Nermina Kapetanović i članovi povjerenstva
Aleksandra Pandurević, Ljilja Zovko, Zdenika Džambas i Halid Genjac razgovarali sa
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izvjestiteljem Europskog parlamenta za BiH Cristian Dan Preda, 26.1.2017. godine,
Sarajevo;
b) Sudjelovanje predsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH
Nikole Lovrinovića na sastanku predstavnika parlamentarnih povjerenstava/odbora za
europske integracije u parlamentima Bosne i Hercegovine, 20.2.2017. godine, Vlašić;
c) Sudjelovanje predsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za europske integracije
Parlamentarne skupštine BiH Nikole Lovrinovića na 8. sastanku Parlamentarnog
foruma za europske integracije BiH, 3.3.2017. godine, Brčko;
d) Izaslanstvo Zajedničkog povjerenstva za europske integracije Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine koje su činili predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva
Nikola Lovrinović i članovi Povjerenstva Fehim Škaljić, Ljilja Zovko i Sifet Podžić,
posjetila je općinu Tešanj, gdje su razgovarali s načelnikom Općine Suadom
Huskićem i predstavnicima Udruge privrednika „Biznis centar“ Jelah – Tešanj,
11.4.2017. godine, Tešanj;
e) Organiziranje i sudjelovanje na petom okruglom stolu o temi: „Mjere za unapređenje
poslovne klime, konkurentnosti i tržišta rada“, 12.4.2017.,Tešanj. Okruglom stolu
nazočili su: predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva Nikola Lovrinović, zamjenica
predsjedatelja Nermina Kapetanović, članovi Zajedničkog povjerenstva Ljilja Zovko,
Sifet Podžić i Fehim Škaljić;
f) Organiziranje i sudjelovanje na Konferenciji o temi „Dvije godine od stupanja na
snagu SSP-a“, koja se održala 7.6.2017. godine, Sarajevo. Konferenciji su nazočili:
predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva Nikola Lovrinović, zamjenica predsjedatelja
Nermina Kapetanović, članovi Zajedničkogke povjerenstva Ljilja Zovko, Zdenka
Džambas, Fehim Škaljić, Aleksandra Pandurević, Saša Magazinović;
g) Sudjelovanje na Seminaru o zakonodavnom procesu, koji se održao 19. i 20. 6.2017.
godine, Brisel. Izaslanstvo Zajedničkog povjerenstva za europske integracije činili su:
zamjenik predsjedatelja Ognjen Tadić i članovi povjerenstva Halid Genjac, Zdenka
Džambas i Saša Magazinović;
h) Organiziranje i sudjelovanje na 9. sastanku Parlamentarnog foruma za europske
integracije BiH, 29.6.2017. godine, Sarajevo. Sastanku su nazočili: Nikola
Lovrinović, predsjedatelj Povjerenstva i članovi Povjerenstva: Fehim Škaljić, Sifet
Podžić, Ljilja Zovko, Aleksandra Pandurević i Zdenka Džambas;
i) Sudjelovanje predsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH
Nikole Lovrinovića na Međuparlamentarnoj konferenciji o neovisnoj i modernoj
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javnoj upravi u EU i državama u procesu proširenja, 28. i 29.9.2017. godine,
Danilovgrad;
j) Organiziranje i sudjelovanje na šestom okruglom stolu o temi: „Informacijsko društvo
i mediji“, 11.10.2017., Neum. Okruglom stolu nazočili su: predsjedatelj Zajedničkog
povjerenstva Nikola Lovrinović i članovi Zajedničkog povjerenstva Aleksandra
Pandurević, Ljilja Zovko, Zdenka Džambas, Saša Magazinović, Sifet Podžić i Fehim
Škaljić.

Odjeljak F. Suradnja s drugim institucijama i organizacijama
U izvještajnom razdoblju Zajedničko povjerenstvo kontinuirano

je surađivalo s

ministarstvima i drugim tijelima Vijeća ministara BiH, naročito s Direkcijom za europske
integracije BiH. Održani su sastanci s predstavnicima DEI-a, kao stalnog partnera
Zajedničkog povjerenstva za europske integracije.
Zajedničko povjerenstvo posebno intenzivno surađuje s predstavnicima međunarodnih
organizacija u BiH, prije svega s Delegacijom Europske unije u BiH, OHR-om i OESS-om.
POGLAVLJE III. SAŽETAK
Na osnovi navedenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju, može se konstatirati da je
Zajedničko povjerenstvo realiziralo postavljene zadatke. U izvještajnom razdoblju
povjerenstvo se fokusiralo da kroz formu okruglih stolova provodi aktivnosti koje se odnose
na koordiniranje i informiranje svih razina vlasti i građana BiH o procesu europskog
integriranja BiH. Iz objektivnih razloga, a u svezi s člankom 62. stavak (1) točka g.
Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (''Službeni glasnik BiH'', br.
79/14, 81/15 i 97/15) i članka 52. stavak (1) točka g. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne
skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 58/14, 88/15 i 96/15), članovi povjerenstva su
konstatirali da u promatramo razdoblju nisu mogli u značajnijom mjeri izvršiti svoju funkciju
nadzora nad procesima usklađivanja zakona BiH s pravnom stečevinom EU.
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva
Nikola Lovrinović
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