Број/Broj: 03/6-50-1-12-9/12
Сарајево/Sarajevo, 15. 02. 2012.
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЉУДСКА ПРАВА,
ПРАВА ДЈЕТЕТА, МЛАДЕ, ИМИГРАЦИЈУ, ИЗБЈЕГЛИЦЕ, АЗИЛ И ЕТИКУ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ
1. Уводне напомене
Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију,
избјеглице, азил и етику Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Заједничка комисија) стално је радно тијело. Њена надлежност
регулисана је одредбама члана 59. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07 и
87/09) и члана 53. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
(„Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06, 91/06 и 91/07).
Заједничка комисија разматра питања која се односе на:


Остваривање људских права и основних слобода загарантованих Уставом БиХ и
законодавством БиХ, од државних органа, јавних институција и организација које
примјењују јавна овлашћења, у случајевима које изнесе омбудсмен, грађани и
ентитети, те о томе обавјештавама домове;



Држављанство;



Имиграцију, избјеглице и азил;



Спровођење анекса 6. и 7. Општег оквирног споразума за мир у БиХ;



Развој и проблеме у реализацији и заштити људских права и слобода, те мјере за
њихову ефикаснију заштиту. Комисија неће разматрати питања која су у току
рјешавања на судовима и друге спорове, осим ако се ради о неприхватљивом

кашњењу у поступку или евидентној злоупотреби власти и самовољи на коју укаже
омбудсмен;


Предлоге које доставе грађани, уз обавјештење подносиоцу о исходу;



Петиције у вези са повредама људских права и основних слобода, усвајајући
одговарајуће мјере и обавјештавајући подносиоца и домове о усвојеним одлокума;



Сарадњу са Комисијом за људска права (предвиђену Анексом 6) и Комисијом за
расељена лица и избјеглице (предвиђену Анексом 7. Општег оквирног споразума за
мир), као и комисијама за људска права у Парламенту Федерације БиХ и Народној
скупштини Републике Српске;



Разматрање питања у вези са остваривањем права дјетета у Босни и Херцеговини;



Подстицање активности у институцијама БиХ на примјени Конвенције о правима
дјетета, као и подстицање и остваривање сарадње са комисијама ентитетских
парламената на побољшању статуса дјетета и примјену Конвенције о правима
дјетета;



Разматрање предложених закона и других прописа са становишта права дјетета и
спречавање дискриминације права дјетета;



Разматрање питања у вези са остваривањем права младих у Босни и Херцеговини;



Подстицање активности у институцијама БиХ на усвајању и спровођењу
најзначајнијих међународних докумената о питању младих;



Разматрање предлога докумената и извјештаја институција БиХ који се односе на
права дјетета и питања младих, те разматрање припрема за учешће делегација Босне
и Херцеговине на међународним скуповима када се разматрају питања права дјетета
и питања младих;



Анализирање извјештаја о примјени Закона о сукобу интереса у институцијама
власти БиХ које врши Изборна комисија БиХ;



Упозоравање изабраних званичника ПСБиХ и Савјета министара БиХ на одредбе
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ ради њихове досљедне
примјене;



Разматрање са Изборном комисијом БиХ могућих случајева кршења Закона о сукобу
интереса у институцијама власти БиХ од изабраних званичника ПСБиХ и Савјета
министара БиХ;



Припремање и утврђивање предлога кодекса понашања за посланике и делегате у
ПСБиХ.
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Заједничка комисија разматра и друга питања из области људских права, права дјетета,
младих, имиграције, избјеглица, азила и етике.
С обзиром да су оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине конституисана
тек почетком јуна 2011, те да је конститутивна сједница Заједничке комисије одржана 07. 07.
2011. године, највећи обим активности Канцеларије секретара Заједничке комисије у првих
шест мјесеци извјештајног периода односио се на припрему материјала који су достављани
Заједничкој комисији ради разматрања, што подразумијева њихову обраду и анализу,
посебно предлога закона, извјештаја, информација и представки грађана у вези са повредама
људских права и основних слобода.
Заједничка комисија је у 2011. години одржала одржала 7 сједница, како слиједи:
1. сједница - 07. 07. 2011. - присуствовало 9 чланова; 1 тачка дневног реда
2. сједница - 25. 07. 2011. - присуствовало 7 чланова; 15 тачака дневног реда
3. сједница – 24. 08. 2011. - присуствовало 9 чланова; 8 тачака дневног реда
4. сједница - 29. 11. 2011. - присуствовало 9 чланова; 10 тачака дневног реда
5. сједница - 20. 10. 2011. - присуствовало 7 чланова; 5 тачака дневног реда
6. сједница - 18. 11. 2011. - присуствовало 7 чланова; 4 тачке дневног реда
7. сједница - 07. 12. 2011. - присуствовало 8 чланова; 6 тачака дневног реда.
Заједничка комисија организовала је и одржала двије конференције, и то:
1. 17. 10. 2011. године -

Конференцију поводом обиљежавања 17. октобра -

Међународног дана борбе против сиромаштва;
2. 18. 10. 2011. године – Конференцију “Борба против трговине људима у Босни и

Херцеговини“, поводом обиљежавања Европског дана борбе против трговине
људима, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у БиХ.

I Конститутивна сједница Заједничке комисије, одржана 07. 07. 2011.
На конститутивној сједници Заједничке комисије изабрано је њено руководство.
Између чланова предложени су и изабрани:
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1. Александра Пандуревић, предсједавајућа Заједничке комисије
2. Нермина Капетановић, прва замјеница предсједавајуће Заједничке комисије
3. Нико Лозанчић, други замјеник предсједавајуће Заједничке комисије.
Чланови Заједничке комисије су: Халид Гењац, Јосип Мерџо, Славко Јовичић, Драган
Човић, Сенад Шепић, Нермина Чемаловић, Младен Иванковић Лијановић, Младен
Иванић и Драгутин Родић.
Члан Заједничке комисије Сенад Шепић, због обављања дужности замјеника
министра цивилних послова БиХ, не учествује у раду Заједничке комисије до
окончања мандата у Савјету министара БиХ.

2. Законодавне активности Заједничке комисије у периоду јануар-децембар 2011.

Заједничка комисија је у извјештајном периоду разматрала три предлога закона,
Предлог правилника о примјени Кодекса понашања посланика и делегата у Парламентарној
скупштини БиХ, предлагача Заједничке комисије, и једну иницијативу, и то:
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о држављанству БиХ, веза акт

број: 01,02-02-7-59/10 од 19. 10. 2010, предлагач: Савјет министара БиХ;
2. Предлог закона о спречавању допинга у спорту БиХ, веза акт број: 01,02-02-9-

65/10 од 02. 12. 2010. (прво и друго читање), предлагач: Савјет министара
БиХ;
3. Предлог закона о забрани негирања, минимизирања, оправдавања или

одобравања холокауста, злочина геноцида и злочина против човјечности, веза
акт број: 01,02-50-12-18-4,2/11 од 03. 10. 2011. (прво читање), предлагачи:
посланици Азра Хаџиахметовић и Бериз Белкић;
4. Предлог правилника о примјени Кодекса понашања посланика и делегата у

Парламентарној скупштини БиХ, предлагач: Заједничка комисија;
5. Иницијатива Александре Пандуревић са 12. сједнице Представничког дома, одржане

27. 10. 2011, која гласи: „Иницијатива за уврштавање у дневни ред сједнице
Представничког дома тачке: Извјештај Савјета министара БиХ о спровођењу мјера и
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активности за рјешавање проблема грађана БиХ који су били запослени и настањени
у Републици Хрватској, а у периоду од 1991. године до 1995. године отпуштени са
посла“.
3. Активности везане за разматрање и усвајање осталих аката
Разматрани акти
У периоду јануар-децембар 2011. године Заједничка комисија разматрала је одређене
акте који нису законодавног карактера. Заједничка комисија разматрала је, усвојила и
примила к знању сљедеће акте:
1. Разматрање информације Канцеларије агента Савјета министара БиХ пред
Европским судом за људска права о 1115. ДХ састанку Комитета замјеника
министара Савјета Европе, одржаном од 7. до 9. јуна 2011. године, и о одлукама
Комитета замјеника министара Савјета Европе донесеним на овом састанку које
се односе на Босну и Херцеговину;
2. Информација о процедури за именовање новог сазива Савјета националних
мањина БиХ;
3. Захтјев породице Аговић у вези са кршењем људских права од управних и
судских органа у Федерацији БиХ, у складу са Одлуком Колегијума
Представничког дома са наставка 4. сједнице, одржане 17. 06. 2011. године;
4. Разматрање заједничке изјаве начелника општина Унско-санског кантона о
пружању подршке и помоћи обесправљеним радницима из Словеније, суоченим
са масовном незапосленошћу, негирањем основних права из радних односа и
депортацијама - у складу са Одлуком Колегијума Представничког дома са
наставка 4. сједнице, одржане 17. 06. 2011. године;
5. Разматрање дописа девизних штедиша у вези са исплатом старе девизне штедње
- у складу са Одлуком Колегијума Представничког дома са наставка 4. сједнице,
одржане 17. 06. 2011. године;
6. Отворено писмо Удружења протјераних Дрварчана јавности и институцијама
БиХ у вези са угрожавањем основних људских права Срба на подручју Кантона
10, у складу са Одлуком Колегијума Представничког дома са 9. сједнице,
одржане 06. 07. 2011. године;
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7. Предлог за именовање члана Управног одбора Меморијалног центра
Сребреница/Поточари спомен-обиљежје и мезарје за жртве геноцида из
1995. године;
8. Разматрање Предлога јавног позива за избор чланова новог сазива Савјета
националних мањина;
9. Представка Форума родитеља - Бања Лука
10. Разматрање дописа Министарства спољних послова БиХ у вези са
саслушањем о тренутној ситуацији у Босни и Херцеговини пред
Хелсиншком комисијом за безбједност и сарадњу у Европи у Конгресу
Сједињених Америчких Држава;
11. Разматрање захтјева Културног форума за хитно рјешавање проблема
културних институција;
12. Разматрање дописа Хелсиншког комитета за људска права у Босни и
Херцеговини у вези са Извјештајем о случају Мехмеда Аговића, генералног
директора БХРТ-а (акт број: 01-29-1006/11, од 03. 10. 2011) и одговора Управног
одбора БХРТ-а на наведени извјештај.
Извјештаји о раду
1. Заједничка комисија разматрала је Извјештај о раду Свајета министара БиХ за 2010.

годину. Након обављене расправе, сви чланови Заједничке комисије су током
гласања били уздржани у вези са дијелом који се односи на рад Министарства за
људска права и избјеглице БиХ, Министарства безбједности БиХ, Министарства
цивилних послова БиХ, Службе за послове са странцима, Фонда за повратак,
Институције омбудсмена за заштиту потрошача у БиХ и Агенције за антидопиншку
контролу, тако да Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2010, није усвојен.
2. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Заједничке комисије за људска права,

права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику за 2010. годину;
3. Разматрање и усвајање Оријентационог радног плана Заједничке комисије за

период септембар-децембар 2011. године;
4. Заједничка комисија разматрала је и једногласно усвојила Годишњи извјештај о

резултатима активности Институције омбудсмена за људска права Босне и
Херцеговине за 2010. годину, са закључком да Заједничка комисија одржи
тематску сједницу везано за рад и проблеме са којима се сусреће Институција
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омбудсмена за људска права БиХ (финансијска независност, питање простора и др.),
а на коју ће бити позвани сви представници ентитетских одбора за људска права и
социјалну политику.
5. Заједничка комисија разматрала је и једногласно усвојила Специјални извјештај

омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине о правима лица са
инвалидитетом.
Заједничка комисија је у извјештајном периоду разматрала 9 представки грађана, те
обавијестила подносиоце о исходу.
Остале активности Заједничке комисије
Заједничка комисија одржала је неколико састанака са представницима различитих
организација и институцијама из области заштите људских права ради сагледавања
питања људских права, побољшања заштите људских права, начина за превазилажење
одређених кршења људских права и размјене искустава са организацијама и
институцијама које се баве овим питањем.
Реализовани су сљедећи састанци и посјете:
Канцеларија секретара Заједничке комисије одржала је више састанака са различитим
организацијама и институцијама из области заштите људских права ради сагледавања
питања

људских

права,

побољшања

заштите

људских

права,

начина

за

превазилажење одређених кршења људских права и размјене искустава са
организацијама и институцијама које се баве овим питањем.
С тим у вези релизовани су сљедећи састанци и посјете:


10. 02. 2011. - састанак са Мисијом ОЕБС-а у БиХ - договор о раду за 2011. годину;



15. 02. 2011. - припрема Оријентационих семинара за комисије ПСБиХ;



17. 02. и 18. 02. 2011. - Регионална конференција ''Заштита људских права и слобода
припадника оружаних снага'';



07. 03. 2011. – Конференција „Како унаприједити економски и друштвено-политички
положај жена у Босни и Херцеговини“;



17. 03. 2011. – Јавна расправа „Закон о бесплатној правној помоћи“ –Мостар;
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01. 04. 2011. - Предавање г. Јосипа Јуратовића, посланика у Парламенту Савезне
Републике Њемачке, у организацији ПСБиХ, УСАИД и Фондације ''Фридрих Еберт'';



19. 04. 2011. – Конференција „Економска и правна питања у контексту интеграције
БиХ у ЕУ“;



26. 04. 2011. – Презентација прелиминарног извјештаја Атлантске иницијативе о
родној равноправности;



16. 05. 2011. - Обука: Примјена процјене могућих утицаја (ИА) у контексту ЕУ, у
организацији Дирекције за европске интеграције;



25. 05. 2011. – Прелиминарни састанак Радне групе за припрему трећег извјештаја
БиХ – Оквирна коннвенција за заштиту националних мањина;



07. 06. 2011. – Разговор са делегацијом Секретаријата Државног збора Републике
Словеније и презентација о теми: Кодекс понашања посланика и делегата и
државних службеника у Парламентарној скупштини БиХ;



16. 06. 2011. – Семинар о примјени Оквирне конвенције за заштиту националних
мањина;



17. 06. 2011. – Конференција „Анализа правних прописа који се односе на борбу
против трговине људима у БиХ;



21. 06. 2011. – Семинар/радионица: Преглед интеграционог процеса ЕУ и улоге
националних парламентата у сарадњи са владом;



01. 07. 2011. - Састанак са Transparency International и секретаром Комисије за
равноправност полова Представничког дома;



05.09.2011.- Састанак са Ричардом Wилиамсом, директором Одјела за људска права
Мисије ОЕБС-а у БиХ;



26. 09. 2011. - састанак са представницима Мисије ОЕБС-а у БиХ;



06. 10. 2011. - састанак са Рут Фридом Појман, замјеницом специјалне представнице
за борбу против трговине људима ОЕБС-а;



13. 10. 2011. - Конференција „Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине и
спровођење пресуде Европског суда за људска права у предмету Сејдић и Финци
против Босне и Херцеговине;



24. и 25. новембар 2011. године - Конференција о кодексу понашања и етици за
парламентарце, Скупштина Србије, Београд, 24. и 25. новембар 2011. године.
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Резиме
На основу наведених активности, може се закључити да је Заједничка комисија
успјешно реализовала све постављене задатке у периоду јануар-децембар 2011.
године.

Предсједавајућа Заједничке комисије
Александра Пандуревић
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