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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 и 97/15) и чланом 46. Пословника
Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број
58/14, 88/15 и 96/15), 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 25. сједници,
одржаној 15.01.2018. године, усвојила

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне скупштине
БиХ за период од 01. 01. 2017. до 31. 12. 2017. 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 4 сједницe, и то у сљедећим
терминима:
21. сједница – 1.2.2017.
22. сједница – 3.5.2017.
23. сједница – 3.7.2017.
24. сједница – 25.7.2017.
Просјек присуства чланова Заједничке комисије сједницама је 64,6%. Сједнице су у
просјеку трајале сат и 6 минута.
Активности на сједницама 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 4. сједницe Заједничка комисија за европске интеграције разматрала је укупно 51
тачку дневног реда.
У складу са пословницима домова, Комисија је Колегијуму Представничког дома и
Колегијуму Дома народа доставила сљедеће:
1. Мишљење о материјалима Дирекције за европске интеграције Босне и
Херцеговине, бр.: 01-06-940/17, од 3.4.2017. године;
2. Мишљење о Извјештају о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2016.
годину;
3. Мишљење о посланичкој иницијативи Николе Ловриновића, број: 01-50-11508/17, од 16.6.2017.

Разматрани су и сљедећи документи и информације:
1. Извјештај о раду Заједничке комисије за европске интеграције за 2016. годину;
2. План рада Заједничке комисије за европске интеграције за 2017. годину;
3. Информација с Округлог стола – отворена питања ССП-а о теми: „Мјере за
унапређење пословне климе, конкурентности и тржишта рада“, Тешањ,
12.4.2017.;
4. Разматрање Плана рада за одржавање округлих столова у вези с отвореним
питањима Споразума о стабилизацији и придруживање (ССП) Заједничке
комисије за европске интеграције Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине за 2017. годину.

Одјељак Е. Остале активности Комисије
a) Предсједавајући Заједничке комисије за европске интеграције ПСБиХ Никола
Ловриновић, замјеница предсједавајућег Нермина Капетановић и чланови овог
тијела Александра Пандуревић, Љиља Зовко, Зденика Џамбас и Халид Гењац
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разговарали са извјестиоцем Европског парламента за БиХ Цристиан Дан
Преда, 26.1.2017. године, Сарајево;
b) Учешће предсједавајућег Заједничке комисије за европске интеграције ПСБиХ
Николе

Ловриновића

на

састанку

представника

парламентарних

комисија/одбора за европске интеграције у парламентима Босне и Херцеговине,
20.2.2017. године, Влашић;
c) Учешће предсједавајућег Заједничке комисије за европске интеграције
Парламентарне

скупштине

БиХ

Николе

Ловриновића

на

8.

састанку

Парламентарног форума за европске интеграције БиХ, 3.3.2017. године, Брчко;
d) Делегација Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине коју су чинили предсједавајући Заједничке
комисије Никола Ловриновић и чланови Комисије Фехим Шкаљић, Љиља Зовко
и Сифет Поџић, посјетила је опћину Тешањ, гдје су разговарали с начелником
Опћине Суадом Хускићем и представницима Удружења привредника „Бизнис
центар“ Јелах – Тешањ, 11.4.2017. године, Тешањ;
e) Организација и учешће на петом округлом столу о теми: „Мјере за унапређење
пословне климе, конкурентности и тржишта рада“, 12.4.2017.,Тешањ. Округлом
столу

присуствовали

су:

предсједавајући

Заједничке

комисије

Никола

Ловриновић, замјеница предсједавајућег Нермина Капетановић, чланови
Заједничке комисије Љиља Зовко, Сифет Поџић и Фехим Шкаљић;
f) Организација и учешће на Конференцији о теми „Двије године од ступања на
снагу ССП-а“, која се одржала 7.6.2017. године, Сарајево. Конференцији су
присуствовали: предсједавајући Заједничке комисије Никола Ловриновић,
замјеница предсједавајућег Нермина Капетановић, чланови Заједничке комисије
Љиља Зовко, Зденка Џамбас, Фехим Шкаљић, Александра Пандуревић, Саша
Магазиновић;
g) Учешће на Семинару о законодавном процесу, који се одржао 19. и 20. 6.2017.
године, Брисел. Делегацију Заједничке комисије за европске интеграције
чинили су: замјеник предсједавајућег Огњен Тадић и чланови комисије Халид
Гењац, Зденка Џамбас и Саша Магазиновић;
h) Организација и учешће на 9. састанку Парламентарног форума за европске
интеграције БиХ, 29.6.2017. године, Сарајево. Састанку су присуствовали:
Никола Ловриновић, предсједавајући Комисије и чланови Комисије: Фехим
Шкаљић, Сифет Поџић, Љиља Зовко, Александра Пандуревић и Зденка Џамбас;
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i) Учешће предсједавајућег Заједничке комисије за европске интеграције ПСБиХ
Николе Ловриновића на Интерпарламентарној конференцији о независној и
модерној јавној управи у ЕУ и државама у процесу проширења, 28. и 29.9.2017.
године, Даниловград;
j) Организација и учешће на шестом округлом столу о теми: „Информационо
друштво и медији“, 11.10.2017., Неум. Округлом столу присуствовали су:
предсједавајући Заједничке комисије Никола Ловриновић и чланови Заједничке
комисије Александра Пандуревић, Љиља Зовко, Зденка Џамбас, Саша
Магазиновић, Сифет Поџић и Фехим Шкаљић.
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-а, као
сталног партнера Заједничке комисије за европске интеграције.
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 реализовала постављене задатке. У извјештајном периоду
комисија се фокусирала да кроз форму округлих столова проводи активности које се
односе на координисање и информисање свих нивоа власти и грађана БиХ о процесу
европског интегрисања БиХ. Из објективних разлога, а у вези с 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 нису могли у
значајнијом мјери извршити своју функцију надзора над процесима усклађивања
закона БиХ с правном стечевином ЕУ.
Предсједавајући Заједничке комисије
Никола Ловриновић
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