Broj: 05/7-50-13-370-23/17
Sarajevo, 22. 2. 2017.

IZVJEŠĆE O RADU
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BIH
ZA 2016. GODINU

Parlamentarna skupština BiH je Odlukom o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bosne i
Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 38/06, 93/08, 53/09 i 60/14) osnovala Vijeće nacionalnih
manjina BiH kao posebno savjetodavno tijelo Parlamentarne skupštine BIH, te Odlukom o
imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.
15/08, 53/09 , 59/09, 60/13 i 41/16) imenovala članove Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Uvodne napomene
Na temelju članka 4. stavka (1) Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bosne i
Hercegovine, utvrđeno je da Vijeće nacionalnih manjina BiH (u daljnjem tekstu: Vijeće) daje
mišljenja, savjete i prijedloge Parlamentarnoj skupštini BiH o svim pitanjima koja se tiču prava,
položaja i interesa nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
Također, u skladu s člankom 4. stavak (2) navedene odluke, Vijeće može delegirati stručnjake u
radu ustavnopravnih povjerenstava obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, Zajedničkog
povjerenstva za ljudska prava i drugih povjerenstava i radnih tijela Parlamentarne skupštine BiH
kada raspravljaju o pravima, položaju i interesima nacionalnih manjina.
U Vijeće su imenovani:

1. HALIL BICAJ (Albanac)
2. DRAGAN MARKOVIĆ (Crnogorac) od 1. 2. 2014.

3. JOVANKA MANZALOVIĆ ŠALAKA (Čehinja),
4. JAKOB FINCI (Židov),
5. TIHOMIR KNEŽIČEK (Talijan),
6. EVA PAŠIĆ JUHAS (Mađarica),
7. VJEROČKA GAJIĆ (Slovakinja),
8. TODORKA JOVANOVIĆ (Makedonka),
9. VELIBOR KUVAČ (Nijemac),
10. DEJAN PIOTROVSKI (Poljak),
11. HAKAN VARAN (Turčin),
12. SILVIJA VUJOVIĆ (Rumunjka),
13. MARIJA GRBIĆ (Slovenka),
14. ANDRIJA SVATOK (Ukrajinac),
15. MLADEN RADMILOVIĆ (Rus),
16. TIJANA VUČUREVIĆ (Rusinka),
17. NEDŽAD JUSIĆ (Rom).
Odluka je stupila na snagu 30. srpnja 2013. objavom u "Službenom glasniku BiH" broj 60, a
Dopuna Odluke objavljena je u "Službenom glasniku BiH" broj 41/16, kojom je dodan jedan
član Vijeća
18. DAVOR EBNER (Austrijanac).
1. Sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH
U izvještajnom razdoblju tijekom 2016. godine Vijeće je održalo sedam redovitih sjednica,
koliko je i planirano:
16. sjednica održana je 21. 1. 2016.
17. sjednica održana je 1. 4. 2016.
18. sjednica održana je 26. 5. 2016.
19. sjednica održana je 22. 7. 2016.
20. sjednica održana je 19. 9. 2016.
21. sjednica održana je 11. 11. 2016.
22. sjednica održana je 23. 12. 2016.
Sve sjednice je sazvao i vodio predsjedatelj Vijeća nacionalnih manjina BiH Tihomir
Knežiček.
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Na sjednicama je raspravljano o točkama koje su bile predviđene Programom rada Vijeća za
2016. godinu, kao i o drugim tekućim pitanjima koja se tiču nacionalnih manjina u 2016.
godini, i to prvenstveno: utvrđivanje i prijedlog kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih
manjina BiH, aktivnosti na izradi izmjene Zakona o pravima pripadnika nacionalnih manjina,
izrada i predlaganje izmjene Izbornog zakona, praćenje objave rezultata popisa stanovništva
iz 2013. godine, izrada plana posjeta institucijama za zaštitu prava nacionalnih manjina izvan
BiH, financiranje rada Vijeća, rezultati suradnje s lokalnim i međunarodnim institucijama itd.
Sve sjednice održane su u planirano vrijeme i za svaku je bio osiguran potreban kvorum. Od
20. sjednice Vijeće je uvećalo članstvo sa 17 na 18 članova prijmom predstavnika austrijske
nacionalne manjine u Vijeće. Nazočnost članova Vijeća sjednicama iznosi 87,67 %. Sastanci
Vijeća organiziraju se uz značajnu stručnu i tehničku pomoć Ureda tajnice Zajedničkog
povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

2. Priprema i izrada dokumenata
U izvještajnom razdoblju pripremljeni su i izrađeni sljedeći dokumenti:


Plan rada Vijeća za 2016. godinu
Na osnovi iskustava u dosadašnjem radu Vijeća i procjene aktivnosti koje bi Vijeće
trebalo realizirati u idućem razdoblju, predsjedatelj je predložio Plan rada Vijeća za 2016.
godinu, koji je Vijeće usvojilo na 16. sjednici, održanoj 21. 1. 2016.



Izvješće o radu Vijeća nacionalnih manjina za 2015. godinu
Izvješće o radu Vijeća nacionalnih manjina za 2015. godinu usvojeno je na 16. sjednici
Vijeća, kao i na 18. sjednici Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, te na 27. sjednici
Zastupničkog doma i na 18. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.



Izvješće o mjerama iz Europske povelje o manjinskim jezicima
Predsjedatelj Vijeća je, na zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, dana
25. 1. 2016. pripremio i dostavio informacije tražene upitnikom za Bosnu i Hercegovinu,
koji je uputilo Vijeće Europe - Tajništvo za regionalne i manjinske jezike. Cilj upitnika je
pripremiti

monitoring

DRUGOG

IZVJEŠĆA BOSNE

I

HERCEGOVINE

O

PROVOĐENJU MJERA I NAČELA UTVRĐENIH EUROPSKOM POVELJOM O
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REGIONALNIM ILI MANJINSKIM JEZICIMA. Drugo izvješće usvojilo je Vijeće
ministara BiH 25. 8. 2015. i upućeno je Vijeću Europe. Standardna procedura Vijeća
Europe je provesti monitoring i ocijeniti realizaciju predloženih mjera. Monitoring
(sastanak s Vijećem nacionalnih manjina BiH) obavljen je 4. 4. 2016., a izaslanstvo
Vijeća Europe činili su: Aleksandra Oszmiańska-Pagett, profesor Stefan Oeter i Hedina
Sijerčić.


Državno izvješće BiH o provedbi Konvencije o zaštiti nacionalnih manjina
Na zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, članovi Vijeća dostavili su
24. 5. 2016. podatke za pripremu 4. državnog izvješća BiH O ZAKONODAVNIM I
DRUGIM MJERAMA NA PROVOĐENJU NAČELA UTVRĐENIH U OKVIRNOJ
KONVENCIJI ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA, koje je u nacrtu završeno u
lipnju 2016. godine. Zbog nesustavnosti dokumenta i neujednačene metodologije u
pogledu broja i vrste podataka koji trebaju biti uvršteni u izvješće, Vijeće je ukazalo
Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH na potrebu rješavanja ovog problema do
izrade sljedećeg državnog izvješća.



Kriteriji za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH
U cilju prevladavanja problema nedostatka pisanih kriterija za izbor predstavnika
nacionalnih manjina u Vijeće, Vijeće je nakon višemjesečnog rada, u suradnji s udrugama
nacionalnih manjina u BiH, na 17. sjednici prihvatilo prijedlog kriterija i uputilo ga
Zajedničkom povjerenstvu za ljudska prava, koje je nadležno za imenovanje članova
Vijeća nacionalnih manjina BiH. Zajedničko povjerenstvo je na 30. sjednici, održanoj
17. 10. 2016., razmatralo prijedlog kriterija i nije ga prihvatilo, bez navođenja
obrazloženja za razloge neprihvaćanja ponuđenih kriterija. Vijeće je ponovno, na 22.
sjednici održanoj 23. 12. 2016., usvojilo zaključak prema kojem će u idućem razdoblju
uputiti Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina koje će
se odnositi na kriterije prema kojima se provodi izbor članova Vijeća nacionalnih manjina
BiH.

3. Priprema i izrada inicijativa
U izvještajnom razdoblju razmatrane su i upućene u proceduru sljedeće inicijative:
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Inicijativa za izradu prijedloga izmjene Izbornog zakona

Vijeće je pokrenulo Inicijativu za izradu prijedloga izmjene Izbornog zakona, a na 16.
sjednici, održanoj 21. 1. 2016., razmatran je Prijedlog izmjene Zakona koji je u radnoj verziji
dostavljen Uredu tajnice Zajedničkog povjerenstva i Interresornoj radnoj skupini za izmjenu
Zakona. Vijeće je u 2015. godini predložilo Interresornoj radnoj skupini da jedan predstavnik
Vijeća bude član te radne skupine, što je i prihvaćeno, s tim što predstavnik Vijeća nema
pravo glasa pri odlučivanju o izmjenama Izbornog zakona. Vijeće je dostavilo Interresornoj
radnoj skupini prijedlog izmjena Zakona koji se oslanjao na ranije dostavljeni prijedlog
koalicije KOMA, uz dodatak koji je Vijeće definiralo kao potrebu za popravkom Zakona.
Interresorna radna skupina nije razmatrala prijedlog Vijeća, čime je Zakon praktično zadržan
u obliku koji je izuzetno diskriminirajući po pitanju izbornih prava pripadnika nacionalnih
manjina.


Inicijativa za održavanje konferencije s ciljem određivanja uvjeta za pripadnost
pojedinaca skupini nacionalnih manjina

Još je 2015. godine pokrenuta Inicijativa za održavanje konferencije s ciljem određivanja
uvjeta za pripadnost pojedinaca skupini nacionalnih manjina. Planirano je da konferencija
bude održana najkasnije do svibnja 2016. godine te je formiran tim za pripremu konferencije.
Inicijativa je obustavljena zbog prijedloga Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da
ova konferencija bude inkorporirana u konferenciju na kojoj će se razmatrati potreba za
promjenom Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH. Umjesto
konferencije, održan je okrugli stol o temi: „Analiza i potreba izrade Izmjena i dopuna
Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina iz 2003. godine“, koji je održan
18. 10. 2016. na Vlašiću, a na kojem je sudjelovalo 11 članova Vijeća. Budući da okrugli stol
nije rezultirao utvrđenim uvjetima za pripadnost pojedinca skupini nacionalnih manjina,
planirano je održavanje konferencije u 2017. godini koja bi rezultirala odgovorom na pitanje
koji se građani smatraju pripadnicima nacionalnih manjina u BiH.


Inicijativa za suradnju s međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima
nacionalnih manjina

Shodno planu aktivnosti Vijeća za 2016. godinu, obavljene su pripreme za službeni posjet
Vladinom vijeću za nacionalne manjine Češke Republike. Uspostavljen je kontakt s Vladinim
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vijećem u Pragu i kontaktiran je OESS u Sarajevu, kojemu je upućen zahtjev za logističku
podršku posjeta Češkoj Republici. Nadležnom Kolegiju Tajništva PSBiH dana 4. 10. 2016.
upućena je inicijativa s obrazloženjem, financijskom projekcijom i svim traženim podacima.
Za ovu su namjenu bila osigurana sredstva u proračunu Vijeća za 2016. godinu. Do
31. 12. 2016. nije stigao nikakav odgovor na ovu inicijativu, čime nije ispunjen dio plana
aktivnosti Vijeća koji se odnosi na suradnju s domaćim i međunarodnim organizacijama koje
se bave pitanjima nacionalnih manjina.


Inicijativa za poštivanje Odluke o utvrđivanju troškova rada Vijeća

Vijeće je podnijelo Inicijativu za poštivanje Odluke o utvrđivanju troškova rada Vijeća, broj:
03/5-50-14-11-11,8/16 od 14. 6. 2016., koju je donijelo Zajedničko povjerenstvo za
administrativne poslove PSBiH. Navedenom je odlukom jasno precizirano na koji se način
određuju naknada za rad članova Vijeća, ali Zajednička služba nadležna za isplate naknada
nije ispoštovala Odluku. Vijeću su uskraćene isplate naknada za rad članovima za ukupno pet
mjeseci. Vijeće nije zaprimilo pisani odgovor na podnesene inicijative za rješavanje problema
(upućene 28. 11. 2016. i 15. 12. 2016.) do 31. 12. 2016. godine.


Inicijativa za raspodjelu troškova rada Vijeća za 2017. godinu

Na zahtjev Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove PSBiH, Vijeće je pripremilo
prijedlog raspodjele troškova za 2017. godinu, koji je utemeljen na instrukciji Zajedničkog
povjerenstva za administrativne poslove, a prema kojoj Vijeće ima na raspolaganju 28.000,00
KM za aktivnosti u 2017. godini. Prijedlog je prihvaćen.
Na osnovi rezultata realizacije predloženih inicijativa parlamentarnim tijelima BiH,
zaključuje se da, od pet inicijativa u 2016. godini, četiri nisu prihvatile nadležne
institucije, a prihvaćena peta inicijativa bila je formalne prirode. Ovakav odnos
institucija BiH prema Vijeću potvrđuje zaključke iz Izvješća Europske komisije o napretku
BiH za 2015. godinu, u poglavlju 2.4. koje se odnosi na zaštitu manjina i nepovoljan položaj
Vijeća (str. 26).
Vijeće u 2017. godini očekuje promjenu stanja i kvalitetnije uvažavanje prijedloga koje daje
kao savjetodavno tijelo pri Parlamentarnoj skupštini BiH.
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Inicijativa za dostavu podataka o broju pripadnika nacionalnih manjina u BiH

Vijeće je uputilo zahtjev Agenciji za statistiku BiH za dostavu podataka o broju pripadnika
nacionalnih manjina u BiH na osnovi popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine, što se
odnosi

na

podatke

u

Dijelu

3.3.

(STANOVNIŠTVO

PREMA

ETNIČKOM/

NACIONALNOM IZJAŠNJAVANJU I SPOLU, razina općine u BiH) svrstane u stupac
Ostali. Agencija je dostavila odgovor da nema razvrstanu skupinu građana koji su u popisu
stanovništva evidentirani kao „ostali“, te da će ova vrsta informacija biti objavljena na
službenoj internetskoj stranici Agencije za statistiku BiH do 31. 12. 2016. Navedeni podaci
nisu objavljeni do 31. 12. 2016. godine.


Inicijativa za donošenje zakona o Vijeću nacionalnih manjina u BiH

Vijeće nacionalnih manjina je na 22. sjednici, održanoj 23. 12. 2016., razmatralo i nije
podržalo Inicijativu za donošenje zakona o Vijeću nacionalnih manjina u BiH, koju je
predložio Nedžad Jusić, a zaključeno je da se slabosti u pogledu načina izbora članova Vijeća
mogu popraviti dopunom Odluke o osnivanju Vijeća.

4. Sastanci


Tihomir Knežiček je, uime Vijeća, bio nazočan sastanku Izvršnog odbora projekta Vijeća
Europe pod nazivom „Zaštita prava nacionalnih manjina Jugoistočne Europe“ održanom
11. 1. 2016. u Sarajevu, a Jovanka Manzalović Šalaka 6. 4. 2016. u Podgorici, 11. i
12. 10. 2016. u Strasbourgu i 16. i 17. 11. 2016 u Tirani.



Dana 9. 2. 2016. u Sarajevu je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha
Borovac održala sastanak s predstavnicima Vijeća nacionalnih manjina BiH (sedam
predstavnika), Savjeta nacionalnih manjina Narodne skupštine Republike Srpske (pet
predstavnika) i Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske (pet predstavnika). Tema
sastanka bila je nastavak suradnje Ministarstva s tijelima nacionalnih manjina i
mogućnosti financiranja projekata koje bi realizirale udruge nacionalnih manjina u BiH.
Upornim zalaganjem Vijeća, raspravama na sjednicama i sastancima te temeljem
prijedloga udruga nacionalnih manjina, u proračunu Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice BiH promijenjena je proračunska stavka vezana za grantove za udruge
nacionalnih manjina u iznosu od 70.000,00 KM namijenjenih za druge nacionalne
manjine osim romske. Objavljen je javni poziv za prijave projekata i dana 30. 12. 2016.
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potpisani su ugovori s uspješnim udrugama i savezima nacionalnih manjina u BiH za
realizaciju predloženih aktivnosti.


Članovi Vijeća, Dejan Pijetrovski i Jovanka Manzalović Šalaka, sudjelovali su na
sastanku s predstavnicima ECRI-ja, koji je održan 13. 3. 2016. u zgradi PSBiH.



Članica Vijeća Jovanka Manzalović Šalaka je, uime Vijeća, sudjelovala na sastanku s
Astrid Thors, visokom povjerenicom OESS-a za nacionalne manjine, održanom
21. 3. 2016. u Sarajevu. Tema sastanka bila je opći položaj nacionalnih manjina u BiH i
način funkcioniranja Vijeća. Dana 9. 5. 2016. Jovanka Manzalović Šalaka je, uime Vijeća,
primila zahvalnicu Astrid Thors za uspjeh u prikupljanju informacija za vrijeme posjeta
visoke povjerenice za nacionalne manjine OESS-a Bosni i Hercegovini.



Dana 20. 4. 2016. predsjedatelj Vijeća Tihomira Knežiček održao je sastanak posvećen
utvrđivanju

troškova

rada

Vijeća

s

članovima

Zajedničkog

povjerenstva

za

administrativne poslove i tajnicama Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove
i Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava (Ured tajnice Zajedničkog povjerenstva za
ljudska prava pruža stručnu i tehničku podršku radu Vijeću). Na sastanku je usuglašen
način obračuna troškova rada Vijeća, što je 14. 6. 2016. formalizirano Odlukom o
utvrđivanju troškova rada Vijeća, kojom je utvrđen način obračuna naknada za rad u
Vijeću, ali se utvrđeni način obračuna ne poštiva pa je, nakon bezuspješnog upućivanja
više pisanih zahtjeva i usmenih razgovora, Vijeće 28. 12. 2016. službeno podnijelo
Inicijativu za poštivanje Odluke o utvrđivanju troškova rada Vijeća.


U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, dana 18. 5. 2016. održan je
sastanak na temu izrade Četvrtog izvješća Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim
mjerama na provođenju načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih
manjina Vijeća Europe, na kojem su sudjelovali predstavnici Vijeća nacionalnih manjina
BiH.



U 2016. godini održana su četiri sastanka s osobljem Ureda tajnice Zajedničkog
povjerenstva za ljudska prava i izbjeglice na kojima je razgovarano o pripremama
sjednica Vijeća, realizaciji aktivnosti u nadležnosti Ureda, izradi dokumenata i realizaciji
logističkih pitanja (službena putovanja, priprema formulara za naplatu troškova, slanje
poziva za sjednice, slanje materijala i dopisa i slično).



Član Vijeća Jakob Finci je, uime Vijeća u Sarajevu, sudjelovao na sastanku s visokim
povjerenikom OESS-a za nacionalne manjine. Sastanku su bili nazočni i dr. Romana
Schweiger, Senior Legal Adviser te osoblje Misije OESS-a u BiH.
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4. Rad s medijima
U izvještajnom razdoblju aktivnosti Vijeća dokumentirane su u pisanim i elektroničkim
medijima, a najviše na internetskim portalima:


Tihomir Knežiček je 12. 1. 2016. sudjelovao u snimanju TV emisije RTVTK „Hod
vjekova“, posvećene kulturi i tradiciji nacionalnih manjina na području Tuzlanskog
kantona. Emisija je emitirana u veljači 2016. godine.



Tihomir Knežiček bio je gost TV emisije RTRS-a „U fokusu“, koja je emitirana
15. 1. 2016. godine.



Portali M12.BA, Bljesak.info i drugi su 21. 1. 2016. godine objavili da je Vijeće
nacionalnih manjina BiH usvojilo Izvješće o radu za 2015. godinu i Prijedlog
orijentacijskog radnog plana Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2016. godinu.



Portal Sarajevo-RS je 21. 1. 2016. objavio da će Vijeće nacionalnih manjina BiH
dostaviti prijedlog za izmjenu Izbornog zakona BiH Interresornoj radnoj skupini za
izmjenu izbornog zakonodavstva i Središnjem izbornom povjerenstvu BiH.



Večernji list je 9. 2. 2016. objavio članak o prvom sastanku ministrice Borovac s
predstavnicima Vijećima nacionalnih manjina BiH.



FENA je 26. 5. 2016. objavila članak koji su preuzeli brojni medijski servisi, a u
kojem se navodi da je Vijeće nacionalnih manjina BiH odlučilo u parlamentarnu
proceduru uputiti Inicijativu za izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, u dijelu koji
se odnosi na sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u izborima za općinsku
razinu.
Zbog

nedovoljne

vidljivosti

Vijeća

nacionalnih

manjina

kao

značajnog

parlamentarnog tijela u BiH, još je 2015. godine traženo od Sektora za odnose s
javnošću Tajništva PSBiH poboljšanje dizajna internetske stranice Parlamentarne
skupštine BiH. Vijeće je ponudilo konkretna rješenja, a promjena stranice nije
poboljšala vidljivost Vijeća jer je ostalo na drugoj razini izbornika (u skupini Druga
parlamentarna tijela).
5. Ostale aktivnosti Vijeća nacionalnih manjina BiH
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Nije bilo aktivnosti u vezi s usvajanjem Strateške platforme za rješavanje pitanja
nacionalnih manjina u BiH. Dokument je finaliziran, ali ga nisu usvojile nadležne
institucije u Republici Srpskoj, pa tako nije bio predmetom razmatranja Vijeća
ministara BiH koje je nadležno za njezino usvajanje. Strategija je godinama rađena, a
Vijeće je sve vrijeme bilo uključeno u njezinu izradu putem radnih skupina i rasprava
na sjednicama Vijeća.



Članovi Vijeća sudjelovali su u obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve
holokausta 27. 1. 2016. u Sarajevu.



Članovi Vijeća sudjelovali su na konferenciji: “IMAMO I MI PRAVO NA IZBOR –
Izmjene i dopune Izbornog zakona BiH – ljudska prava nacionalnih manjina i
ostalih”. Konferencija je jedna od aktivnosti zagovaračke kampanje pod nazivom
„Donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona u domeni izbornih prava nacionalnih
manjina“, koju vode Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i
Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) u sklopu Projekta održivosti civilnog
društva. Konferencija je održana u Sarajevu 15. 3. 2016. godine.



Predsjedatelj Vijeća pripremio je anketu o temi: „Prava pripadnika nacionalnih
manjina u Bosni i Hercegovini - normativno i stvarno“, koju je proveo Bojan Vlaški,
viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 25. 3. 2016. godine.



Vijeće je na 17. sjednici, održanoj 1. 4. 2016., analiziralo informaciju o tome da nisu
imenovani članovi Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine. Iako
je Vijeće nacionalnih manjina Federacije BiH konstituirano 18. 3. 2016., njegova
službena verifikacija nije objavljena u „Službenim novinama FBiH“. Članovi Vijeća
nacionalnih manjina BiH iskazali su nezadovoljstvo postupkom izbora članova Vijeća
Federacije BiH jer u proceduri izbora nije bilo javnog poziva za kandidiranje u
članstvo Vijeća.



Član Vijeća Nedžad Jusić je, uime romske nacionalne manjine, sudjelovao na
svečanosti obilježavanja Svjetskog dana Roma (8. travnja) 2016. godine, koja je tim
povodom održana u Domu kulture u Živinicama, u organizaciji Ministarstva
obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Druge osnovne škole
Živinice.



Na poziv načelnika Općine Prnjavor, predsjedatelj Vijeća Tihomir Knežiček
sudjelovao je kao gost na VII. festivalu nacionalnih manjina općine Prnjavor, koji je
održan 30. 7. 2016. godine.
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Predsjedatelj Vijeća je, na poziv Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske,
sudjelovao na manifestaciji „Trinaesta smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih
manjina“, koja je održana 24. 9. 2016. u Banjoj Luci.



Predsjedatelj Vijeća je, na poziv Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske,
sudjelovao na manifestaciji „Smotra nacionalnih manjina u Šibovskoj“, koja je
održana 30. 9. 2016. u Šibovskoj kod Prnjavora.



Članovi Vijeća sudjelovali su u obilježavanju 20 godina rada udruge „Češka beseda“
Sarajevo. Skup je održan 5. 10. 2016. u EU Info Centru, u Sarajevu.



Jedanaest članova Vijeća sudjelovalo je na okruglom stolu o temi: „Analiza i potreba
izrade Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti prava pripadnika nacioanalnih manjina iz
2004. godine“. Skup je održan 11. 10. 2016. na Vlašiću, u organizaciji Ministarstva za
ljudska prava i izbjeglice BiH, a u sklopu planiranih aktivnosti Vijeća ministara BiH
za 2016. godinu. Predsjedatelj Vijeća je za potrebe realizacije okruglog stola
pripremio i predstavio analizu zakonskih propisa u zemljama Europe koji se odnose
na zaštitu prava nacionalnih manjina.



Predsjedatelj Vijeća je, uime Vijeća, radio na popuni upitnika za izvješće „Promicanje
regionalnih i manjinskih jezika u Europi“ za potrebe Parlamentarne skupštine Vijeća
Europe – izvjestitelj Rozsa Hoffmann. Upitnik je završen i poslan u predviđenom
roku 26. 10. 2016. godine.



Član Vijeća Dragan Marković sudjelovao je u pripremi i realizaciji Festivala
tolerancije, koji je održan 16. 11. 2016. u Doboju.



Vijeće je razmatralo obavijest Povjerenstv za odlučivanje o sukobu interesa PSBiH od
16. 11. 2016., kojom se traži od članova Vijeća dostava financijskog izvješća za 2016.
godinu. Kako se prvi puta traži od Vijeća da članovi podnesu financijsko izvješće,
Vijeća je uputilo Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zahtijev za tumačenje
radi pojašnjenja spadaju li članovi Vijeća u kategoriju dužnosnika koji podnose
izvješće. Dana 9. 12. 2016. odgovoreno je da članovi Vijeća imaju status izabranog
dužnosnika, te time imaju obvezu izvješćivanja.



Uime Vijeća pripremljene su zahvalnice za doprinos radu Vijeća nacionalnih manjina
BiH za Vijeće Europe, UNDP i OESS. Vijeću Europe dodijeljena je zahvalnica
17. 11. 2016. u Tirani, a organizacijama UNDP i OESS zahvalnice će biti uručene
početkom 2017. godine.
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Članovi Vijeća sudjelovali su na manifestaciji 4. Dan nacionalnih manjina u Gradu
Sarajevu, koja je održana od 29. studenoga do 3. proinca 2016. u sklopu manifestacije
Minority Fest, koju organizira Vijeće nacionalnih manjina Kantona Sarajevo u
suradnji s Gradom Sarajevom, Federalnim ministarstvom kulture i športa i
Europskom unijom.



Predsjedatelj Vijeća Tihomir Knežiček sudjelovao je na konferenciji u povodu
Međunarodnog dana ljudskih prava, održanoj 9. 12. 2016 u Sarajevu. Konferenciju
pod nazivom „Obrazovanje kao mjera prevencije protiv radikalizacije i ka izgradnji
inkluzivnog društva“ organiziralo je Ministarstvo civilnih poslova BiH u suradnji s
Vijećem Europe.



Članovi Vijeća sudjelovali su na javnoj raspravi „ManjiNE“ održanoj 12. 12. 2016. u
Sarajevu, u sklopu Projekta održivosti civilnog društva, a u realizaciji Fondacije za
socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) i IBHI (Inicijativa za bolju
i humaniju inkluziju).



Predsjedatelj Vijeća je 22. 12. 2016. izradio analizu prijava na javni poziv za projekte
koji je raspisalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH za udruge nacionalnih
manjina u BiH. Analiza je predstavljena na 22. sjednici Vijeća, sa zaključkom da je
projekte prijavio mali broj udruga, a podijeljeno je mišljenje da razlog tako malog
odziva leži u složenoj prijavnoj proceduri. Drugi razlozi koji se navode za mali odaziv
na poziv su nedovoljan broj ljudi u udrugama i kratak rok za prijavu projekta.



Vijeće je na 22. sjednici, održanoj 23. 12. 2016., razmatralo Informaciju o
aktivnostima vezanim uz Inicijativu za izmjenu Zakona o zaštiti prava pripadnika
nacionalnih manjina BiH, te je primilo k znanju informaciju da neće biti mijenjan
Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH koji je trenutačno na snazi.



Predstavnici Vijeća nacionalnih manjina, kao i svih proteklih godina, nisu
pozivani na obilježavanje državnih i vjerskih blagdana koje su organizirali
državni, politički i vjerski dužnosnici u Bosni i Hercegovini tijekom 2016. godine.



Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava nije konzultiralo Vijeće u postupku
odlučivanja o prijemu u Vijeće novog člana, te je donijelo Odluku o prijemu
predstavnika austrijske nacionalne manjine kao 18 člana Vijeća.
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Vijeće nacionalnih manjina BiH realiziralo je sve aktivnosti koje su bile u njegovoj izravnoj
nadležnosti i koje su predviđene Planom rada Vijeća za 2016. godinu. Također je realiziralo i
niz aktivnosti koje nisu bile predviđene Planom rada.
Predsjedatelj Vijeća nacionalnih manjina BiH
Prof. dr. Tihomir Knežiček
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