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IZVJEŠĆE O RADU
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BIH
ZA 2014. 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, a Odlukom o
imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.
15/08, 53/09 , 59/09 i 60/13) imenovala članove Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Uvodne napomene
Na temelju članka 4. stavak (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 oni raspravljaju o pravima, položaju i inetresima 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).

1. Sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH
U izvještajnom razdoblju Vijeće je održalo pet redovitih sjednica:
- 5. sjednica održana je 27. 2. 2014.
- 6. sjednica održana je 15. 4. 2014.
- 7. sjednica održana je 8. 7. 2014.
- 8. sjednica održana je 5. 9. 2014.
- 9. sjednica održana je 27. 10. 2014.
Na sjednicama je raspravljano o aktualnoj problematici rada Vijeća, prvenstveno o:
izvješćima o radu Vijeća za 2013. godinu, izboru zamjenika predsjedatelja Vijeća, analizi
podjele sredstava u projektima iz područja kulture za 2013. godinu, praćenju realizacije
dostavljenog Prijedloga izmjene i dopune Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina i
Prijedloga izmjene Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina, obilježavanju
8. Travnja - Svjetskog dana Roma, razmatranju žalbi pripadnika nacionalnih manjina,
informiranju o pristiglim odgovorima na zahtjeve koje je upućivalo Vijeće, pripremi i

realizaciji priopćenja za javnost, informaciji o statusu Strateške platforme za rješavanje
pitanja nacionalnih manjina u BiH, realizaciji izrade Izvješća o ocjeni položaja nacionalnih
manjina u BiH i financijskm aspektima rada Vijeća.
Sve sjednice održane su u planirano vrijeme, uz veliku nazočnost članova Vijeća (u prosjeku
77,67% članova) i uz značajnu pomoć stručnih suradnica u Zajedničkom povjerenstvu za
ljudska prava PSBiH. Pozivi i zapisnici sjednica redovito su objavljivani na internetskoj
stranici Parlamentarne skupštine BiH.
2. Aktivnosti Vijeća nacionalnih manjina BiH

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


planovi rada Vijeća za 2013. i 2014. godinu

Na osnovi iskustava u dosadašnjem radu Vijeća i procjene aktivnosti koje bi Vijeće trebalo
realizirati u idućem razdoblju, predsjedatelj je predložio planove rada Vijeća za 2013. i 2014.
godinu, koje su članovi Vijeća usvojili na 2. sjednici, održanoj 21. 10. 2013.


Izvješće o radu Vijeća nacionalnih manjina

Izvješće o radu Vijeća nacionalnih manjina za 2013. godinu usvojeno je na 5. sjednici Vijeća,
a nakon toga u Zastupničkom domu 14. 5. 2014. i Domu naroda 6. 6. 2014. Parlamentarne
skupštine BiH.

2.2. Priprema i izrada inicijativa
U izvještajnom razdoblju pripremljene su i upućene u daljnju proceduru sljedeće inicijative:



Prijedlog izmjene i dopune Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 38/06, 93/08 i 53/09) - Prijedlog su
prihvatili Zastupnički dom i Dom naroda 25. 7. 2014.;



članovi Vijeća radili su na pripremi izvješća o trenutačnom stanju i položaju
nacionalne manjine koju svaki član Vijeća predstavlja. Predsjedatelj Vijeća pripremio
je metodologiju rada, koju su članovi prihvatili i po metodologiji radili izvješća za
nacionalne manjine koje predstavljaju. Rok za predaju pojedinačnih izvješća bio je do
održavanja 10. sjednice Vijeća, planirane za siječanj 2015. godine. Do kraja 2014.
godine izvješća su predali predstavnici: Slovaka, Talijana, Turaka, Čeha, Poljaka,
Crnogoraca, Rumunja, Rusa, Nijemaca i Roma;



Vijeće je na 7. sjednici, održanoj 8. 7. 2014., usvojilo zaključak kojim se od
Federalnog ministarstva pravde traži dostava informacije o statusu Vijeća nacionalnih
manjina Federacije BiH. Odgovor Ministarstva nije zaprimljen u 2014. godini.

3. Sastanci


Dana 15. 4. 2014. održan je sastanak s gđom Veronikom Kristkovom, sudskom
savjetnicom u Uredu visokog povjerenika za nacionalne manjine;



Dana 18. 9. 2014. u Banjoj Luci je održan sastanak Izvršnog odbora za izradu
Strateške platforme za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u BiH na kojemu je
analizirana verzija strategije koja će biti upućena na javnu raspravu;



Dana 29. i 30. 9. 2014. održan je 27. sastanak Međunarodnog odbora Dekade Roma u
Sarajevu, kojemu su bili nazočni članovi Vijeća;



Dana 7. 11. 2014. u Sarajevu i 17. 11. 2014. u Tuzli članovi Vijeća sudjelovali su u
javnim raspravama o Strateškoj platformi.

4. Rad s medijima
U izvještajnom razdoblju predsjedatelj i članovi Vijeća imali su nekoliko individualnih izjava
za medije:
- bilo je nekoliko medijskih izvještaja o aktivnostima Vijeća, uglavnom putem
parlamentarnog internetskog portala, poput izvještaja o sjednici Vijeća na kojoj je
vođena rasprava o raspodjeli sredstava Ministarstva civilnih poslova BiH za područje

kulture, jer je od ukupno 2,7 milijuna KM nacionalnim manjinama dodijeljeno samo
3.000 KM (www.vijesti.ba od 27. 2. 2014. godine);
- Vijeće je od Radio-televizije Federacije BiH tražilo poštivanje dogovora postignutog
prije početka snimanja emisija o nacionalnim manjinama u BiH, koje je FTV emitirala
tijekom 2014. godine. Dogovor je bio da FTV dostavi jednu kopiju snimljenih emisija o
nacionalnim manjinama u BiH., Na zahtjev Vijeća da se ispoštuje navedeni dogovor, nije
dostavljen službeni odgovor FTV-a.
5. Ostale aktivnosti Vijeća nacionalnih manjina BiH


Članovi Vijeća sudjelovali sui na manifestaciji „Veče crnogorskog filma u Sarajevu“
18. 2. 2014.;



Upućen je zahtjev Središnjem izbornom povjerenstvu BiH u vezi s brojem i
strukturom izabranih pripadnika nacionalnih manjina na lokalnim izborima 2012.
godine. Središnmje izborno povjerenstvo BiH dostavilo je odgovor 20. 2. 2014.;



Na jednom od sastanaka Vijeća analizirana je odluka Odbora ministara Vijeća Europe
u vezi s provođenjem presude Sejdić i Finci protiv BiH, Sarajevo, 11. 3. 2014.;



Obilježen je 8. travnja - Svjetski dan Roma - kada je član Vijeća Nedžad Jusić
upoznao Vijeće o trenutačnom stanju i položaju pripadnika romske nacionalne
manjine u BiH, kao i o provedenim programima u sklopu Dekade Roma;



Vijeću je 2013. godine upućena žalba pripadnika crnogorske nacionalne manjine iz
Breze u kojoj se navode različiti oblici diskriminacije koji se provode nad obitelji
Dijaković iz Breze. Vijeća proslijedilo je žalbu na razmatranje Zajedničkom
povjerenstvu za ljudska prava, koje je uputilo požurnicu Ministarstvu unutarnjih
poslova ZDK-a. Iz Zenice je dostavljen odgovor 20. 5. 2014.;



Vijeću je 2014. godine upućena žalba pripadnika slovenske i talijanske nacionalne
manjine iz Banje Luke u kojoj se navodi diskriminacija po osnovi imovinskih prava.
Vijeće je proslijedilo žalbu na razmatranje Zajedničkom povjerenstvu za ljudska
prava. Zajedničko povjerenstvo je 29. 5. 2014. dostavilo odgovor da nije nadležno za
razmatranje navedene predstavke, te sugerira stranci da se obrati nadležnom sudu u
vezi sa žalbom upućenom Zajedničkom povjerenstvu;



Upućen je zahtjev školama u Bosni i Hercegovini da izvijeste Vijeće o primjeni
OESS-ovih priručnika: Priručnika za učenike o kulturi, baštini i tradiciji nacionalnih

manjina u BiH i Metodičkog priručnik za nastavnike. Pristigli odgovori ukazuju na
različit stupanj korištenja priručnika: od vrlo rijetko do odgovora da se sustavno
koriste;


Članovi Vijeća sudjelovali su u radu okruglog stola „Civilni monitoring regionalnog
stambenog programa, s posebnim osvrtom na stambeno zbrinjavanje Roma“,
održanom 8. 7. 2014. u Sarajevu;



Vijeće je na 9. sjednici, održanoj 27. 10. 2014., analiziralo i prihvatilo inicijativu
udruge Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle za utvrđivanje procedure izbora članova
u vijeća nacionalnih manjina na svim razinama vlasti na kojima su osnovana;



Članovi Vijeća sudjelovali su na prezentaciji dokumenta „Vodič za izradu lokalnih
akcijskih planova za rješavanje problematike romske populacije“, održanoj
31. 10. 2014. u Tuzli;



Predsjedatelj Vijeća je, u svojstvu člana Izvršnog odbora za projekt Vijeća Europe
„Zaštita ljudskih i manjinskih prava jugoistočne Europe“, izvještavao o stanju
projekta, objavi poziva za prijavu za projekte, izboru općina u BiH koje su podržane
ovim projektom te je sudjelovao na prvoj regionalnoj konferenciji „Zaštita manjinskih
prava u jugoistočnoj Europi“, održanoj 26. i 27. 11. 2014. u Skopju;



Obilježen je Dan ljudskih prava sudjelovanjem članova Vijeća na prezentaciji Izvješća
o realizaciji preporuka ombudsmana BIH vezano uz ostvarivanje prava Roma u BiH,
održanoj 10. 12. 2014. u Sarajevu;



Članovi Vijeća organizirali su pružanje pomoći jednom članu Vijeća koji je pretrpio
materijalnu štete ta vrijeme svibanjskih poplava u Doboju.

Predsjedatelj Vijeća nacionalnih manjina BiH
Prof. dr. Tihomir Knežiček

