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У складу са чланом 56. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 79/14, 81/15, 97/15 и 78/19) и чланом 46.
Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 58/14, 88/15, 96/15 и 53/16), те у складу са чл. 9. и 10. Упутства о методологији израде
извјештаја о раду комисија Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Заједничка
комисија за европске интеграције Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је на 2.
сједници, одржаној 06.02.2020. године, усвојила

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне скупштине
БиХ за период од 01. 01. 2018. до 31. 12. 2018. године

ПОГЛАВЉЕ I - УВОД
Заједничка комисија за европске интеграције је стално радно тијело Парламентарне
скупштине БиХ. Њена надлежност регулисана је одредбама члана 62. Пословника
Представничког дома („Службени гласник БиХ“, број 79/14, 81/15 и 97/15) и члана 52.
Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 58/14, 88/15 и 96/15).

На 8. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 11. 03.
2015. године, изабрани су чланови Комисије из Представничког дома: Никола
Ловриновић, Нермина Капетановић, Саша Магазиновић, Фехим Шкаљић, Александра
Пандуревић и Милица Марковић, а на 3. сједници Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ, одржаној 17. 03. 2015. године, изабрани су чланови Комисије из Дома
народа: Огњен Тадић, Халид Гењац, Сифет Поџић, Љиља Зовко, Зденка Џамбас и
Небојша Радмановић.

На конститутивној сједници Комисије, одржаној 08. 04. 2015. године, изабрано је
руководство Комисије, и то: Никола Ловриновић, предсједавајући, Огњен Тадић, први
замјеник предсједавајућег, и Нермина Капетановић, друга замјеница предсједавајућег.
Комисија је од конституисања радила на испуњењу обавеза утврђених пословницима,
као и обавеза које су јој одређене одлукама колегијума домова.
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ПОГЛАВЉЕ II - ИЗВЈЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА КОМИСИЈЕ
Одјељак А. Сједнице Комисије у извјештајном периоду
У извјештајном периоду Заједничка комисија одржала је 1 сједницу, и то у сљедећем
термину
25. сједница – 15. 01. 2018.
На једној одржаној сједници, Заједничка комисија је разматрала укупно 6 тачака дневног
реда, те усвајала одговарајуће закључке по разматраним тачкама дневног реда. Просјек
присуства чланова Заједничке комисије је 58%. Сједница је трајала 45 минута.

Активности на сједници Комисије праћене су записнички. Записнике са сједница води
Канцеларија секретара Комисије према усвојеним тачкама дневног реда, по утврђеној
процедури и методологији. Записник са сједнице предлаже се на усвајање на наредној
сједници Комисије.

Одјељак Б. Интерна организација и процедуре

Према планираним активностима домова из надлежности Комисије, које одређују
колегијуми Представничког дома и Дома народа, предсједавајући Комисије, у сарадњи
са секретаром, организује и заказује сједницу са приједлогом дневног реда. Кворум за
рад Комисије чини седам њених чланова, од чега је најмање половина чланова Комисије
из сваког дома. Комисија одлучује простом већином чланова који су присутни и који
гласају, уз услов да та већина обухвата најмање једну трећину чланова сваког дома који
су присутни и гласају и једног представника из конститутивних народа, чији је најмање
један представник присутан и гласа. Резултати гласања, приједлози и закључци које
Комисија усвоји записнички се констатују за сваку тачку дневног реда.

Извјештаје које Комисија подноси домовима припрема секретар Комисије у сарадњи са
предсједавајућим, а према потреби, и са осталим члановима Комисије, када то налажу
одређени разлози.
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Одјељак Ц. Законодавне активности
Заједничкој комисији за европске интеграције у извјештајном периоду није достављен
ниједан приједлог закона за који је она надлежна.

Одјељак Д. Активности везане за разматрање и усвајање осталих аката

На 1. сједници Заједничка комисија за европске интеграције разматрала је укупно 6
тачака дневног реда.
У складу са пословницима домова, Комисија је Колегијуму Представничког дома и
Колегијуму Дома народа доставила сљедеће:
1. Информација о напретку у процесу испуњавања услова Босне и Херцеговине на
европском путу, број: 01-06-940-9/17 од 15. 12. 2017. године.

Разматрани су и сљедећи документи и информације:
1. Извјештај о раду Заједничке комисије за европске интеграције за 2017. годину;
2. План рада Заједничке комисије за европске интеграције за 2018. годину;
3. Информација са Округлог стола – отворена питања ССП-а о теми:
„Информационо друштво и медији“, Неум, 11. 10. 2017. године.

Одјељак Е. Остале активности Комисије
a) Учешће предсједавајућег Заједничке комисије за европске интеграције ПСБиХ
Николе Ловриновића на округлом столу о перспективама БиХ у процесу
проширења Европске уније, 19. 02. 2018. године, Сарајево;
b) Предсједавајући Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне
скупштине ПСБиХ Никола Ловриновић учествовао је на 13. конференцији
парламентарних комисија за европске интеграције држава обухваћених
Процесом стабилизације и придруживања Југоисточне Европе (КОСАП), 26. 02.
2018. године, Скопље;
c) Предсједавајући Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине Никола Ловриновић, његова замјеница Нермина
Капетановић и чланови Заједничке комисије Фехим Шкаљић, Зденка Џамбас и
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Сифет Поџић учествовали су на састанку са помоћником генералног секретара
Уједињених народа (УН) за политичка питања Мирославом Јенчом, 08. 03. 2018.
године, Сарајево;
d) Предсједавајући Заједничке комисије за европске интеграције ПСБиХ Никола
Ловриновић учествовао је на међународној парламентарној конференцији на
тему: „Идејом ЕУ до мира и развоја“, 11. 05. 2018. године, Београд;
e) Делегација Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине коју су чинили предсједавајући Заједничке
комисије Никола Ловриновић и члан Комисије Халид Гењац учествовала је на 59.
пленарном засједању КОСАП-а, од 17. до 19. 06 .2018. године, Софија;
f) Учешће предсједавајућег Заједничке комисије за европске интеграције
Парламентарне скупштине БиХ Николе Ловриновића и чланова Заједничке
комисије Зденке Џамбас и Фехима Шкаљић на састанку са чланицом Европског
парламента Тањом Фајон, 26. 06. 2018. године, Сарајево;
g) Радионица Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ „Израда програма
припремног (оријентационог) семинара за нових сазив ПСБиХ, 22. и 23. 10. 2018.
године, Јахорина – учествовала Влатка Дангубић, секретaр Комисије;
h) Учешће члана Заједничке комисије за европске интеграције ПСБиХ Сифета
Поџића на састанку Интерпарламентарног комитета Европског парламента о
европској културној баштини, 19. и 20. 11. 2018. године, Брисел;
i) Предсједавајући Заједничке комисије за европске интеграције ПСБиХ Никола
Ловриновић учествовао je на округлом столу на високом нивоу о процесу
европских интеграција Западног Балкана, 27. 11. 2018. године, Брисел;
j) Учешће чланова Заједничке комисије за европске интеграције ПСБиХ
Александре Пандуревић и Фехима Шкаљић на 14. састанку KОСАП-а, 04. 12.
2018. године, Подгорица.

Одјељак Ф. Сарадња са другим институцијама и организацијама
У извјештајном периоду Заједничка комисија је континуирано сарађивала са
министарствима и другим тијелима Савјета министара БиХ, нарочито са Дирекцијом за
европске интеграције БиХ. Одржани су састанци са представницима ДЕИ-jа, као сталног
партнера Заједничке комисије за европске интеграције.
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Заједничка комисија посебно интензивно сарађује са представницима међународних
организација у БиХ, прије свега Делегације Европске уније у БиХ, ОХР-а, те ОЕБС-а.

ПОГЛАВЉЕ III - РЕЗИМЕ
На основу наведених активности, може се констатовати да је Заједничка комисија у
извјештајном периоду одржала само једну сједницу и заказала сљедећу која, ради
непостојања кворума, није одржана. Потребно је нагласити да су чланови Комисије, у
извјештајном периоду, били фокусирани на предизборну кампању. Из објективних
разлога, а у вези сa чланом 62. став (1) тачка г) Пословника Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ (''Службени гласник БиХ'', бр. 79/14, 81/15 и 97/15) и
члана 52. став (1) тачка г) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
(„Службени гласник БиХ“, бр. 58/14, 88/15 и 96/15), чланови Комисије су констатовали
да у извјештајном периоду, као ни у претходним годинама, нису могли у значајнијоj
мјери извршити своју функцију надзора над процесима усклађивања закона БиХ сa
правном тековином ЕУ.
Предсједавајући Заједничке комисије
Никола Ловриновић
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ПОГЛАВЉЕ IV – ПРИЛОЗИ

Табела број 1.

Број и датум одржавања
сједнице
25. sjednica – 15.1.2018.

Број разматраних тачака
дневнога реда
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Присутност чланова
сједницама Комисије (%)
7 članova ili 60 %

Табела број 2.

Број и датум одржавања сједнице
Име и презиме члана Комисије

25. сједница
15.1.2018.

1. Никола Ловрионовић

+

2. Огњен Тадић

-

3. Нермина Капетановић

+

4. Саша Магазиновић
+
5. Фехим Шкаљић
6. Александра Пандуревић

+
-

7. Милица Марковић
8. Халид Гењац
9. Сифет Поџић

+

10. Љиља Зовко
11. Зденка Џамбас

+
+

12. Небојша Радмановић

-

