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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ЗА 2015. ГОДИНУ

Сарајево, јануар 2016. године
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На основу члана 56. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15 и 97/15) и члана 46.
Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“,
бр. 58/14, 88/15 и 96/15), Заједничка комисија за људска права Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине је на 16. сједници, одржаној 28. 01. 2016, усвојила
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ЗА 2015. ГОДИНУ
Уводне напомене
Ступањем на снагу и почетком примјене Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, број 79/14) и Пословника Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, број 58/14), досадашњи назив:
Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и
етику Парламентарне скупштине БиХ промијењен је и сада гласи: Заједничка комисија за
људска права Парламентарне скупштине БиХ (у даљем тексту: Заједничка комисија).
Заједничка комисија је стално радно тијело Парламентарне скупштине БиХ. Њена
надлежност регулисана је одредбама члана 64. Пословника Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 79/14, 81/15 и 97/15) и
члана 54. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ („Службени
гласник БиХ“, бр. 58/14, 88/15 и 96/15).
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 која изнесе омбудсмен, грађани и
ентитети, те о томе обавјештава домове;



држављанство;



емиграцију, имиграцију, избјеглице и азил;



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



кретање и боравак странаца;
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остваривање и заштиту 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 Институција омбудсмена
за људска права БиХ;



заштиту личних података и сарадњу са Агенцијом за заштиту личних података у
БиХ;



права националних мањина у Босни и Херцеговини;



приједлоге 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 одлукама;



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;



остваривање права дјетета, посебно побољшање статуса дјетета у Босни и
Херцеговини;



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



разматрање предложених закона и других прописа са становишта права дјетета и
спречавање дискриминације 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 приједлога 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 спровођењу Закона о сукобу интереса у институцијама
власти БиХ;
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упозоравање изабраних званичника ПСБиХ и Савјета министара БиХ на одредбе
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ ради њихове досљедне
примјене;



разматрање са Комисијом за одлучивање о сукобу интереса могућих случајева
кршења Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ изабраних
функционера ПСБиХ и Савјета министара БиХ;



припрема и утврђивање Приједлога кодекса, те најмање једном годишње
достављање Парламентарној скупштини БиХ на разматрање и оцјењивање извјештај
Заједничке комисије о питањима спровођења Кодекса;



спровођење поступка утврђивања повреде Кодекса, те донођење одлуке у складу са
одредбама Кодекса.

Конститутивна сједница Заједничке комисије одржана је 08.04.2015, тако да извјештај
обухвата период од априла до децембра 2015. године.
Предсједавајући Заједничке комисије у извјештајном периоду је посланик Борислав Бојић,
први замјенк предсједавајућег делегат Халид Гењац, а други замјеник предсједавајућег
делегат Марио Караматић. Остали чланови Заједничке комисије су: Нермина Капетановић,
Лазар Продановић, Дамир Арнаут, Небојша Радмановић, Мартин Рагуж, Драгутин Родић,
Сеад Кадић и Денис Бећировић, који је на 17. сједници Представничког дома Парламентране
скупштине БиХ, која је одржана 16. 09. 2015, поднио оставку на чланство у Заједничкој
комисији, тако да је Заједничка комисија до краја 2015. године имала 11 чланова. С обзиром
на то да до сада Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ није именовао новог
члана Заједничке комисије, а како би се омогућило да она несметано ради, предсједавајући
Борислав Бојић упутио је допис Колегијуму Представничког дома да што прије, на основу
чл.ана 30. став (1) и члана 57. став (1) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине („ Службени гласник БиХ “, бр. 58/14, 81/15 и 97/15),
Представнички дом именује члана Заједничке комисије.
Секретарка Заједничке комисије је Емина Јахић.
Заједничка комисија је активности засновала на Оријентационом плану рада Заједничке
комисије за 2015, те обављала послове из своје надлежности у складу са процедурама
утврђеним пословницима оба дома Парламентарне скупштине БиХ.
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Канцеларија секретара Заједничке комисије пружала је стручну, техничку и
административну помоћ раду Савјета националних мањина БиХ.
ГЛАВА I - СЈЕДНИЦЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ
Одјељак А. Статистички подаци о сједницама
У извјештајном периоду Заједничка комисија одржала је 15 сједница, са укупно 70
тачака дневног реда, и то:
-

конституирајућа сједница 08. 04. 2015. 1 тачка дневног реда 15. мин. трајање
сједнице

-

2. сједница

22. 04. 2015.

9 тачака дневног реда 1.30 трајање сједнице

-

3. тематска сједница

19. 05. 2015.

1 тачка дневног реда

1.40 трајање сједнице

-

4. сједница

19. 05. 2015.

4 тачака дневног реда

1.00 трајање сједнице

-

5. сједница

27. 05. 2015.

4 тачака дневног реда

1.10 трајање сједнице

-

6. сједница

09. 06. 2015.

5 тачака дневног реда

1.50 трајање сједнице

-

7. тематска сједница

26. 06. 2015.

1 тачка дневног реда

1.15 трајање сједнице

-

8. сједница

21. 07. 2015.

6 тачака дневног реда 1.55 трајање сједнице

-

9. тематска сједница

01. 09 .2015.

1 тачка дневног реда

-

10. сједница

15. 09. 2015.

9 тачака дневног реда 2.15 трајање сједнице

-

11. сједница

05. 10. 2015.

8 тачака дневног реда 3.05 трајање сједнице

-

12. сједница

26. 10. 2015. 13 тачака дневног реда 4.30 трајање сједнице

-

13. сједница

29. 10. 2015.

1 тачка дневног реда

-

14. сједница

03. 12. 2015.

6 тачака дневног реда 1.50 трајање сједнице

-

15. тематска сједница

03. 12. 2015. 1 тачка дневног реда

3.10 трајање сједнице

1.00 трајање сједнице

2.00 трајање сједнице

Просјек присуства чланова Заједничке комисије њеним сједницама је 70 %.

Одјељак Б. Законодавне активности
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Заједничка комисија је у извјештајном периоду, у складу са пословницима оба дома,
разматрала три приједлога закона, и то:

1. Приједлог закона о азилу, предлагач: Савјет министара БиХ;
2. Приједлог закона о странцима, предлагач: Савјет министара БиХ;
3. Приједлог закона о допунама Закона о заштити потрошача, предлагач: Савјет
министара БиХ.
У извјештајном периоду Заједничка комисија разматрала је:
1. Приједлог кодекса понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини
Босне и Херцеговине, предлагач: Заједничка комисија за људска права;
2. Приједлог измјена и допуна Пословника Представничког дома Парламенатарне
скупштине Босне и Херцеговине, предлагач: Заједничка комисија за људска
права;
3. Приједлог измјена и допуна Пословника Дома народа Парламенатарне
скупштине Босне и Херцеговине, предлагач: Заједничка комисија за људска
права.

ОДЈЕЉАК Ц. Извјештаји о раду
У извјештајном периоду на сједницама Заједничке комисије разматрани су сљедећи
извјештаји о активностима институција Босне и Херцеговине које спадају у
надлежност Заједничке комисије, и то:
1.

Извјештај о раду Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе,
имиграцију, избјеглице, азил и етику за 2014. годину;

2. Оријентациони радни план Заједничке комисије за 2015. годину;
3. Извјештај о раду Савјета националних мањина БиХ за 2014. годину;
4. Извјештај о раду Независне комисије за праћење услова боравка у заводима,

поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне
санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд БиХ, страни
судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или
међународним уговором чији је потписник Босна и Херцеговина или други суд у
складу са законом Босне и Херцеговине за 2014. годину;
5. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2014. у дијелу надлежности

Заједничке комисије, и то за сљедеће институције: Министарство цивилних
послова БиХ, Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Министарство
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безбједности БиХ, Службу за послове са странцима, Институцију омбудсмена за
заштиту потрошача у БиХ, Агенцију за предшколско, основно и средње
образовање, Агенцију за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета,
Агенцију за заштиту личних података у БиХ и Фонд за повратак;
6. Извјештај о раду парламентарног војног повјереника БиХ за 2014. годину.

ОДЈЕЉАК Д. Активности везане за разматрање и усвајање осталих аката
У извјештајном периоду Заједничка комисија разматрала је одређене акте који нису
законодавног карактера. Заједничка комисија разматрала је, усвојила и упутила у
даљу процедуру сљедеће акте:
1. Иницијативу за проглашење 30. августа, Међународног дана несталих,
званичним даном свих несталих особа у БиХ;
2. Информацију у вези са рјешавањем проблема држављана Босне и Херцеговине,
који су били запослени и настањени у Републици Хрватској, а у периоду 19911995. су отпуштени с посла;
3. Извјештај о заштити личних података у БиХ за 2014. годину, материјал Агенције
за заштиту личних података у БиХ;
4. Годишњи извјештај о резултатима активности Инситуције омбудсмена за људска
права БиХ и Годишњи извјештај о појавама дискриминације у БиХ за 2014.
годину;
5. Иницијативу посланика Дениса Бећировића, поднесену на 11. сједници
Представничког дома, одржаној 13.05.2015, која гласи: „На основу члана 8.
Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, подносим
посланичку иницијативу којом се задужује Савјет министара БиХ да у 2015.
години припреми и у парламентарну процедуру достави Приједлог закона о
дијаспори Босне и Херцеговине“;
6. Иницијативу Институције омбудсмена за људска права БиХ за доношење Закона
о измјенама и допунама Закона о основама саобраћаја на путевима у Босни и
Херцеговини;
7. Приједлог стратегије Босне и Херцеговине за прихват и интеграцију бх.
држављана који се враћају у БиХ по основу споразума о реадмисији и Приједлог
акционог плана за период 2010 – 2015., предлагач: Министарство за људска права
и избјеглице БиХ;
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8. Обавјештење о усвајању Информације Босне и Херцеговине Комитету УН-а за
елиминацију свих облика дискриминације жена;
9. Информацију о процјенама и могућностима Босне и Херцеговине по питању
избјегличке кризе у региону и Европској унији;
10. Информацију о иницијативи за доношење закона о дијаспори, материјал
Министарства за људска права и избјеглице БиХ;
11. Специјални извјештај Институције омбудсмена за људска права БиХ о стању
заштите мајке и материнства за подручје Федерације БиХ;
12. Захтјев Савјета националних мањина БиХ за уврштавање тачке у дневни ред
сједница Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине
БиХ, која би гласила: Спровођење пресуде Европског суда за људска права у
Стразбуру у предмету Сејдић и Финци против БиХ“;
13. Преднацрт закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцговине,
материјал Министарства за људска права и избјегице БиХ.

ОДЈЕЉАК Е. Представке
Заједничка комисија у извјештајном периоду разматрала је 37 представки грађана, те
обавијестила подносиоце о исходу.
ПОГЛАВЉЕ ИИ. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ
Међународна сарадња, семинари, конференције и радни састанци
Заједничка комисија 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, те учествовала на семинарима и конференцијама.
Заједничка комисија је у извјештајном периоду организовала четири конференције, и
то:
1. Конференцију „ Остваривање и заштита људских права и слобода кроз
законодавни оквир, тренутно стање и планове институција БиХ, у области
људских права“, која је одржана 22. и 23. 06. 2015, у Етно селу „Станишићи“ код
Бијељине.
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2. Конференцију поводом 20. новембра, Међународног дана дјечјих права, под
називом: „Јер и ја постојим“;
3. Трећу регионалну конференцију парламентарних тијела надлежних за
људска права, одржану у Сарајеву 23. и 24. 11. 2015;
4. Конференцију поводом 10. децембра, Међународног дана људских права.
Заједничка комисија је у извјештајном периоду организовала и четири тематске
сједнице, и то:
1. Тематску сједницу поводом 17. маја, Међународног дана борбе против хомофобије
и трансфобије;
2. Тематску сједницу поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртавама

тортуре;
3. Тематску сједницу поводом 30. аугуста, Међународног дана несталих;
4. Тематску сједницу поводом 3. децембра, Међународног дана инвалида.

С тим у вези реализирани су сљедећи састанци и посјете:






08.04.2015- Предсједавајући Борислав Бојић и други замјеник предсједавајућег
Марио Караматић су поводом 8. априла, Међународног дана Рома, одржали састанак
са представницима ромске националне мањине у БиХ;
27.04.2015 - Предсједавајући Борислав Бојић одржао је састанак са представницима
„Сарајевског отвореног центра“;
27.04.2015 - Предсједавајући Борислав Бојић одржао је састанак са представницима
УНДП-а у БиХ, везано за пројекат „Дијалог за будућност“;
05.05.2015 - Чланови Заједничке комисије Маја Гасал-Вражалица и Дамир
Арнаут, те руководеће и стручно особље Комисије учествовало је на
тродневном семинару о правима ЛГБТ особа у контексту европских
интеграција, који је од 6. до 8. маја 2015. године одржан на Јахорини;








11.05.2015 - Предсједавајући Борислав Бојић одржао је састанак са представницима
ICMP-а у БиХ;
13.05.2015 - Предсједавајући Борислав Бојић, његов замјеник Марио Караматић
и чланови Заједничке комисије Лазар Продановић и Драгутин Родић
разговарали су у Сарајеву са посланицом Европског парламента Terry
Reintake;
18.05.2015 - Предсједавајући Борислав Бојић одржао је састанак са представницима
Мисије ОЕБС-а у БиХ;
18.05.2015 - Предсједавајући Борислав Бојић одржао је састанак са представницима
„Права за све“;
18.05.2015 - Предсједавајући Борислав Бојић одржао је састанак са представницима
Делегације Европске комисије у БиХ;
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27.05.2015 - Члановима Заједничке комисије презентиран је Извјештај
Међународне комисије за нестале особе (ICMP) под називом: „БиХ, особе
нестале усљед оружаних сукоба током 1990-их: преглед стања“;
02.06.2015 - Чланови Заједничке комисије: Нермина Капетановић, Лазар Продановић
и секретарка Заједничке комисије Емина Јахић одржали су састанак с
представницима ГРЕКО-а;
09.06.2015 - Чланови Заједничке комисије: Борислав Бојић, Нермина Капетановић,
Маја Гасал-Вражалица, Марио Караматић, Дамир Арнаут, Лазар Продановић и Сеад
Кадић одржали су састанак са Семихом Боровац, министарком за људска права БиХ,
и Јасминком Џумхур, Нивес Јукић и Љубомиром Сандићем, омбудсменима БиХ;
13.07.2015. - Марио Караматић, други замјеник предсједавајућег Заједничке
комисије, и чланови Заједничке комисије: Лазар Продановић, Маја ГасалВржалица, Дамир Арнаут и Мартин Рагуж одржали су састанак са послаником
у Парламенту Аустралије Michaelom Danbyem;
21.07.2015. - Халид Гењац, први замјеник предсједавајућег Заједничке комисије, и
Маја Гасал-Вражалица, чланица Заједничке комисије, одржали су састанак с
представницима Савјета националних мањина у БиХ;
29.07.2015. - Маја Гасал-Вражалица, чланица Заједничке комисије, и Емина Јахић,
секретарка Заједничке комисије, учествовале су у раду Конференције министара
образовања у Сарајеву, у организацији Министарства цивилних послова БиХ;
10.09.2015. - Чланови Заједничке комисије: Борислав Бојић, Халид Гењац,
Марио Караматић, Нермина Капетановић, Лазар Продановић, Дамир Арнаут,
Маја Гасал-Вражалица и Мартин Рагуж одржали су састанак у Сарајеву са
представницима Европске комисије за демократију путем права (Венецијанска
комисија) о стању људских права у нашој земљи, као и о функционисању
Институције омбудсмена БиХ;
16.09.2015 - Борислав Бојић, предсједавајући Заједничке комисије, одржао је
састанак са представницима Амбасаде САД-а у БиХ;
21.09.2015 - Маја Гасал-Вражалица, чланица Заједничке комисије, Емина Јахић,
секретарка Заједничке комисије, и Бранислава Вигњевић, стручна савјетница у
Канцеларији секретара, учествовале су на Другој конференцији Платформе
дијалога о теми: „Млади. Култура. Образовање“, одржаној у Мостару;
08.10.2015 - Борислав Бојић, предсједавајући Заједничке комисије, разговарао је
спосебном савјетницом Стате департмента за међународна права особа са
инвалидитетом Judithom Heumann о поштивању људских права особа са
инвалидитетом у БиХ;
14.10.2015 - Борислав Бојић, предсједавајући Заједничке комисије, одржао је
састанак са Семихом Боровац, министарком за људска права и избјеглице у
БиХ;
22.10.2015 - Маја Гасал-Вражалица, чланица Заједничке комисије, одржала је
састанак са шефом УНИЦЕФ-а у БиХ др Аyманом Абулабаном;
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23.10.2015 - Борислав Бојић, предсједавајући Заједничке комисије, на позив
директора Венецијанске комисије Томаса Маркерта, присуствовао је у својству
специјалног госта на 104. пленарној сједници Венецијанске комисије;
03.11.2015 - Борислав Бојић, предсједавајући Заједничке комисије, одржао је
састанак са амбасадором Швајцарске у БиХ Heinrichom Maurerom;
09.11.2015 - Борислав Бојић, предсједавајући Заједничке комисије, одржао је
састанак са посебним изаслаником Стејт департмента за људска права ЛГБТ
особа Randyem Berryem;
18. и 19. 11. 2015 - Први и други замјеник предсједавајућег Заједничке комисије
за људска права Халид Гењац и Марио Караматић, члан Заједничке комисије
Лазар Продановић и секретарка Заједеничке комисие Емина Јахић учествовали
су на Интерпарламентарном семинару о улози омбудсмена у савременој
парламентарној демократији у Бриселу;
16.12.2015 - Замјеник предсједавајућег Заједничке комисије Марио Караматић,
чланица Заједничке комисије Маја Гасал-Вражалица и секретарка Заједеничке
комисие Емина Јахић учествовали су на парламентарној конференцији о теми:
„Свеобухватни хуманитарни и политички одговор на миграције и избјегличку
кризу у Европи“ у Паризу.
Општа процјена

На основу наведених активности, може се закључити да је Заједничка комисија
радила успјешно и да су сви материјали из њене надлежности благовремено
разматрани.

ПРИЛОГ:
- Табела 1. Преглед сједница Заједничке комисије са тачкама дневног реда
-

Табела 2. Подаци о присуству/одсуству чланова сједницама Заједничке
комисије

Предсједавајући Заједничке комисије
Борислав Бојић
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Табела 1. Преглед сједница Заједничке комисије за људска права

Број и датум одржавања
сједнице

Број разматраних тачака
дневног реда на сједници

Присуство чланова
сједницама Комисије (%)

Конститутивна сједницa
08. 04. 2015.

Једна

75

2. сједницa 22. 04. 2015.

Девет

92

Једна

50

4. сједницa 19. 05. 2015.

Четири

67

5. сједницa 27. 05. 2015.

Четири

92

6. сједницa 09.06.2015.

Пет

75

Једна

25

Шест

83

Једна

50

10. сједницa 15.09.2015.

Девет

92

11. сједницa 05.10.2015.

Осам

82

12. сједницa. 26.10.2015.

Тринаест

82

3. тематска сједницa
19.05.2015.

7. тематска
сједницa 26.06.2015.
8. сједницa 21. 07. 2015.
9. тематска сједницa
01.09.2015.

13. сједницa 29.10.2015.

Једна

82

14. сједницa 03.12.2015.

Шест

73

Једна

36

15. тематска сједницa
03.12.2015.
Укупан број сједница: 15

Укупан број разматраних
тачака: 70

Просјечно присуство
сједницама (%): 70

Табела 2. Подаци о присуству/одсуству чланова сједницама Заједничке комисије
I – дио

Име и
презиме
члана
Заједничке
комисијемис
иј

Конституирајућа

08. 04.2015.

2.
22. 04. 2015.

Борислав
Бојић

+

+

Халид Гењац

+

+

Маријо
Караматић
Дамир
Арнаут
Нермина
Капетановић
Менсура
Бегановић

+
Оправдано
одсутан

+

+

Број и датум одржавања сједнице
3.
4.
5.
19.05.2015.
19. 05. 2015.
27. 05. 2015.

+
Оправдано
одсутан

+

+

+

+

6.
09.06.2015.

7.
26.06.2015.

+

+

Оправдано
одсутан

+

+

+

+

+

+

Оправдано
одсутан

+

+

+

+

+

Оправдано
одсутан

+

+

Оправдано
одсутна

Оправдано
одсутна

+

Оправдано
одсутна

Оправдано
одсутна

Маја Гасал
Вражалица
Денис
Бећировић
Лазар
Продановић
Мартин
Рагуж

+

+
+
Оправдано
одсутан

+

+

Оправдано
одсутан
Оправдано
одсутан

Оправдано
одсутан
Оправдано
одсутан

+

Оправдано
одсутан

Оправдано
одсутан

+

+

+
Оправдано
одсутан

+

Сеад Кадић

+

+

+

+

+

Драгутин
Родић

+

+

+

+

+

+

+

Небојша
Радмановић

Оправдано
одсутан

+

Оправдано
одсутан

+

+
+
Оправдано
одсутан

+
Оправдано
одсутан

+

+
Оправдано
одсутан
Оправдано
одсутан
Оправдано
одсутан
Оправдано
одсутан
Оправдано
одсутан
Оправдано
одсутан

Табела 2. Подаци о присуству/одсуству чланова сједницама Заједничке комисије
II- дио

Име и
презиме
члана
Заједничке
комисијемис

Борислав
Бојић

8.
08.04.20
15.

9.
01.09.2015.

Оправдано
одсутан

10.
15.09.2015.

+

Број и датум одржавања сједнице
11.
12.
05.10.2015.
26.10.2015.

+

+

13.
29.10.2015.

14.
03.12.2015.

+

+

15.
03.12.2015.

+

+

Халид Гењац

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оправдано
одсутан

+
Маријо
Караматић

+

Дамир
Арнаут

+

Нермина
Капетановић
Менсура
Бегановић

+

Оправдано
одсутан

+
Оправдано
одсутна

+

Оправдано
одсутна

Оправдано
одсутна

Оправдано
одсутна

Оправдано
одсутан

+

+

Оправдано
одсутан

+
Оправдано
одсутна

Маја Гасал
Вражалица

+

+

+

Денис
Бећировић

+

Оправдано
одсутан

+

Лазар
Продановић
Мартин
Рагуж
Сеад Кадић
Драгутин
Родић
Небојша
Радмановић

+
Оправдано
одсутан

+

+
Оправдано
одсутан

+

+

+

+
Оправдано
одсутан

+

+
Оправдано
одсутан

+

+
Оправдано
одсутан

+

+

+

оправдано
одсуство

оправдано
одсуство

+

Оправдано
одсутан

Оправдано
одсутан

+

+

+

+

+

Оправдано
одсутан

+

+

+

+

+

Оправдано
одсутан

+

+

+

+

Оправдано
одсутан

+

Оправдано
одсутан

+
Оправдано
одсутан

