Број: 03/6-50-14-12-50/18
Сарајево, 19.03.2018. године
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
- КОЛЕГИЈУМУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
- КОЛЕГИЈУМУ ДОМА НАРОДА
На основу члана 65. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15 и 97/15) и
члана 55. став (2) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 58/14, 88/15 и 96/15), Заједничка комисија
за људска права Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је на 50. сједници,
одржаној 19.03.2018. године, усвојила сљедећи

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЉУДСКА
ПРАВА ЗА 2018. ГОДИНУ
Заједничка комисија за људска права Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Заједничка комисија) стално је радно тијело. Њена
надлежност прописана 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

1

примјењују јавна овлашћења у случајевима које изнесу 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;



развој и проблеме у остваривању и заштити људских права и слобода, те мјере за
њихову ефикаснију заштиту. Комисија неће разматрати питања чије је рјешавање у
току 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 с Агенцијом за заштиту личних података у БиХ;



права националних мањина у БиХ;



приједлоге које доставе грађани, уз обавјештавање подносиоца о исходу;



петиције у вези с повредама људских права и основних слобода, усвајањем
одговарајућих мјера и обавјештавањем подносиоца и домова 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 у БиХ), као и комисијама за људска права у Парламенту Федерације БиХ и
Народној скупштини Републике Српске;



разматрање питања у вези са остваривањем права дјетета у БиХ;



подстицање активности у институцијама БиХ у погледу примјене Конвенције о
правима дјетета, као и подстицању и остваривању сарадње са комисијама ентитетских
парламената на побољшању статуса дјетета и примјени 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 БиХ;



подстицање активности у институцијама БиХ на усвајању и примјени 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;



упозоравање изабраних званичника у ПСБиХ и Савјету министара БиХ на одредбе
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ ради њиховог досљедног
примјењивања;



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



припремање и утврђивање приједлога кодекса понашања за посланике и делегате у
ПСБиХ.

Заједничка комисија разматра и друга питања из области људских права, права дјетета,
младих, имиграције, избјеглица, азила и етике.
Предвиђене активности Заједничке комисије у 2018. години заснивају се на реализовању
услова произашлих из пријема Босне и Херцеговине у Савјет Европе, примјени
међународних докумената којима је обавезана Парламентарна скупштина БиХ, те на
специфичним активностима Заједничке комисије које произлазе из њене надлежности
утврђене пословницима Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине
БиХ. У реализовању Оријентационог плана рада, Заједничка комисија користиће
мишљења и сугестије владиних и невладиних, домаћих и међународних организација,
које се баве питањима људских права, права дјетата, младих, имиграције, азила и етике.
У складу са својим надлежностима и Програмом рада Савјета министара БиХ за 2018.
годину, Заједничка комисија планира да разматра приједлоге закона и других аката, те
друге активности како слиједи:
ЈАНУАР


Разматрање закона и других аката упућених од овлашћених предлагача и
достављање мишљења и извјештаја Представничком дому и Дому народа
Парламентарне скупштине БиХ;



Посјета Агенцији за заштиту личних података у Босни и Херцеговини, поводом
28. јануара, Европског дана заштите личних података;



Обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



Разматрање и других питања из области људских права.
ФЕБРАУАР



Разматрање закона и других аката упућених од овлашћених предлагача и
достављање мишљења и извјештаја Представничком дому и Дому народа
Парламентарне скупштине БиХ;



Обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



Разматрање и других питања из области људских права.
МАРТ



Разматрање закона и других аката упућених од овлашћених предлагача и
достављање мишљења и извјештаја Представничком дому и Дому народа
Парламентарне скупштине БиХ;



Тематска сједница: „Слобода изражавања и слобода медија“;



Обиљежавање 21. марта, Међународног дана борбе против свих облика
дискриминације;



Обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



Разматрање и других питања из области људских права.
АПРИЛ



Разматрање закона и других аката упућених од овлашћених предлагача и
достављање мишњења и извјештаја Представничком дому и Дому народа
Парламентарне скупштине БиХ;



Обиљежавање 8. априла, Међународног дана Рома;



Четврта годишња конференција о стању људских права и слобода у Босни и
Херцеговини;



Заједничка сједница са комисијама за људска права Парламента Федерације
БиХ, Народне скупштине Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ;



Радна посјета подручним школама општине Маглај: Лијешница, Тујница, Брадићи и
Бочиња;



Обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



Разматрање и других питања из области људских права.

МАЈ


Разматрање закона и других аката упућених од овлашћених предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



Обиљежавање 9. маја, Дана побједе над фашизмом у Европи;



Обиљежавање 15. маја, Међународног дана породице;



Обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



Разматрање и других питања из области људских права.
ЈУНИ



Разматрање закона и других аката упућених од овлашћених предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



Обиљежавање 20. јуна, Свјетског дана избјеглица;



Тематска сједница „Сарадња цивилног друштва и владиних институција у
унапређењу образовања“



Обиљежавање 26. јуна, Свјетског дана УН-а за подршку жртвама тортуре;



Дводневна радна посјета повратничким и интерно расељеним лицима у Босни и
Херцеговини, затворима у БиХ, психијатријским установама и домовима за
социјалну заштиту:
-

Дом за стара и изнемогла лица Дољанка, Јабланица

-

Дјечији дом, Мостар

-

Дом за стара и изнемогла лица, Мостар

-

Дјечији дом ''Мајчино село'' Бијаковићи, Међугорје

-

Обитељски центар ''Папа Иван Павао'' Вионица, Читлук

-

Дом за старе особе, Томиславград

-

“Св. Јосип Радник”, Љубушки

-

Дом за стара и изнемогла лица Домановићи, Столац

-

Дом за стара и изнемогла лица “Мирна лука”, Неум



Обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



Разматрање и других питања из области људских права.

ЈУЛИ


Разматрање закона и других аката упућених од овлашћених предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



Обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



Разматрање и других питања из области људских права.
АВГУСТ



Обиљежавање 30. августа, Међународног дана несталих.
СЕПТЕМБАР



Разматрање закона и других аката упућених од овлашћених предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



Радна посјета повратничким и интерно расељеним лицима у Босни и
Херцеговини, затворима у БиХ, психијатријским установама и домовима за
социјалну заштиту:
-

Дом за дјецу без родитељског старања, Тузла

-

Центар за дјецу и младеж са вишеструким сметњама “Кораци наде”, Тузла

-

Дом пензионера, Тузла

-

Фондација ''Рудолф Валтер'' село мира Турије, Лукавац

-

Kinderdorf internacional SOS дјечије село, Грачаница



Обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



Разматрање и других питања из области људских права.
ОКТОБАР



Разматрање закона и других аката упућених од овлашћених предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



Обиљежавање 1. октобра, Међународног дана старијих особа;



Обиљежавање 15. октобра, Свјетског дана бијелог штапа;



Обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



Разматрање и других питања из области људских права.

НОВЕМБАР


Разматрање закона и других аката упућених од овлашћених предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



Обиљежавање 9. новембра, Међународног дана борбе против фашизма и
антисемитизма;



Обиљежавање 16. новембра, Међународног дана толеранције;



Тематска сједница поводом обиљежавања 19. новембра, Међународног дана
борбе против злоупотребе дјеце, и 20. новембра, Међународног дана права
дјетета;



Обиљежавање 25. новембра, Међународног дана борбе против насиља над
женама;



Обавјештавање грађана о исходу поднесених представки;



Разматрање и других питања из области људских права.
ДЕЦЕМБАР



Разматрање закона и других аката упућених од овлашћених предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;



Обиљежавање 3. децембра, Међународног дана особа с инвалидитетом;



Конференција посвећена Међународном дану људских права (10. децембар),
међународни и домаћи инструменти за заштиту људских права и слобода;



Обавјештавање грађана о исходу поднесених приједлога;



Разматрање и других питања из области људских права.

План активности у оквиру сарадње са Мисијом ОЕБС-а у Босни и Херцеговини –
Одсјек за парламентарну подршку и мониторинг.

Предсједавајући Заједничке комисије
Борислав Бојић

