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Zakonodavna aktivnost Predstavničkog doma
u oktobru, novembru i decembru 2017. godine

U periodu od 1.10. do 31.12.2017. Predstavnički dom Parlamentarne
skupštine BiH održao je dvije sjednice i prvi dio 55. sjednice.
Razmatrao je 42 tačke dnevnog reda u ukupnom trajanju od 42
sata i 31 minutu. Najviše tačaka dnevnog reda razmatrano je na 53.
sjednici (21 tačka), a najmanje na prvom dijelu 55. sjednice (1 tačka).
Najduže je trajala 53. sjednica - 18 sati i 20 minuta, a najkraće prvi
dio 55. sjednice - 6 sati i 4 minute.

U parlamentarnoj proceduri bilo je 29 prijedloga zakona

Pregled održanih sjednica Predstavničkog doma
u periodu od 1.10. do 31.12.2017.

Usvojeno je pet prijedloga zakona

REDNI BROJ
SJEDNICE

DATUM
ODRŽAVANJA

PRISUSTVO NA
SJEDNICAMA

53. (prvi dio)

25.10.2017.

42-100%

53. (prvi nastavak)

29.11.2017.

40-95,23%

53. (drugi nastavak)

14.12.2017.

42-100%

54. (prvi dio)

14.12.2017.

42-100%

54. (nastavak)

15.12.2017.

38-90,47%

55. (prvi dio)

21.12.2017.

41-97,61%

U parlamentarnoj proceduri bilo je 29 prijedloga zakona i Prijedlog amandmana II. na Ustav BiH. Od 29 prijedloga zakona koji su bili u proceduri, usvojeno
je pet zakona, tri su na usaglašavanju u Zajedničkoj komisiji oba doma za
postizanje identičnog teksta zakona, a jedan prijedlog zakona je povučen. Na
dan 31.12.2017. procedura nije okončana za 20 prijedloga zakona kao ni za
Prijedlog amandmana II. na Ustav BiH. Od 29 prijedloga zakona koji su bili u
parlamentarnoj proceduri, poslanici su predložili 13, jedan prijedlog zakona
predložila je Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu i upućivanje u parlamentarnu
proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, četiri Dom naroda
PSBiH, jedan Predsjedništvo BiH, dok je Vijeće ministara BiH predložilo
deset prijedloga zakona, kao i Prijedlog amandmana II. na Ustav BiH, koji je,
također, u parlamentarnoj proceduri.
U proceduri su Prečišćeni tekst Zakona o državnoj službi u institucijama
Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-1-2133/17, od 31.8.2017., kao i Prečišćeni
tekst Zakona o upravnom postupku, broj: 01,02-02-1-2486/17, od 23.10.2017.,
koje je dostavilo Ministarstvo pravde BiH. Na pokretanje parlamentarne
procedure čekaju tri prijedloga zakona, od kojih su dva predložili poslanici i
jedan Vijeće ministara BiH.

Tri prijedloga zakona su na usaglašavanju u
Zajedničkoj komisiji oba doma za postizanje
identičnog teksta zakona
Povučen je jedan prijedlog zakona

Na dan 31.12.2017. procedura nije okončana za
20 prijedloga zakona

Poslanička pitanja i odgovori – inicijative u okviru poslaničkih pitanja
Poslanici su postavili 125 pitanja i za navedeni period dobili 84 odgovora, s tim da je u ovom periodu poslanicima dostavljen i 51 odgovor na
pitanja postavljena u prethodnom periodu.
Poslanici su podnijeli šest inicijativa. Od tog broja četiri inicijative su u parlamentarnoj proceduri, a na dvije inicijative nije odgovoreno. U
parlamentarnoj proceduri bila je i jedna inicijativa iz prethodnog perioda. Na nastavku 53. sjednice PDPSBiH, održanom 14.12.2017., nije usvojena
inicijativa poslanika Denisa Bećirovića podnesena u pisanoj formi 7.9.2017.

Pregled zakona/prijedloga zakona u Predstavničkom domu PSBiH prema statusu
Naziv zakona/prijedloga zakona
STATUS: DONESEN/USVOJEN
Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona
Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-1830/17, od 25.7.2017.

Sjednica PDPSBiH

Objava

prvo čitanje

drugo čitanje

52.,
20.9.2017.
Ad.7.

53.,
25.10., 29.11. i
14.12.2017.
Ad.5.

Predlagač

Postupak

Poslanica
Aleksandra
Pandurević

osnovni

“Sl. glasnik
BiH”, br.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
o akcizama u Bosni i Hercegovini
Broj: 01,02-02-1-2808/17, od 11.12.2017.

54.,
14. i 15.12.2017.
Ad.3.

Dom naroda PSBiH

hitni

91/17

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama
na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda
Broj: 01,02-02-1-2809/17, od 11.12.2017.

54.,
14. i 15.12.2017.
Ad.4.

Dom naroda PSBiH

hitni

91/17

a
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Zakon o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini
Broj: 01,02-02-1-2810/17, od 11.12.2017.
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o
plaćama i naknadama u institucijama
Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-2015/17, od 9.8.2017.
Naziv prijedloga zakona
STATUS: USAGLAŠAVANJE U ZAJEDNIČKOJ
KOMISIJI ZA POSTIZANJE SAGLASNOSTI O
IDENTIČNOM TEKSTU

54.,
14. i 15.12.2017.
Ad.5.
54.,
14. i 15.12.2017.
Ad.6.

54.,
14. i 15.12.2017.
Ad.6.

5

Dom naroda PSBiH

hitni

Vijeće ministara BiH

skraćeni

91/17

Predlagač

Postupak

Posljednji status

Zakon o izmjenama Zakona o osnovama
sigurnosti saobraćaja na putevima u
Bosni i Hercegovini
Broj: 01-02-1-1374/17, od 30.5.2017.

Poslanik
Momčilo
Novaković

osnovni

Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje
identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i
Hercegovini dostavljen je 21.12.2017. Domu naroda i
Predstavničkom domu PSBiH.

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i
dobrobiti životinja
Broj: 01-02-1-814/17, od 23.3.2017.

Poslanik
Predrag Kožul

hitni

Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje
identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja dostavljen je 21.12.2017.
Domu naroda i Predstavničkom domu PSBiH.

Zakon o parlamentarnom nadzoru
Broj: 01,02-02-1-1348/17, od 26.5.2017.

Privremena
osnovni
zajednička
komisija oba doma
Parlamentarne
skupštine BiH
za pripremu i
upućivanje u
parlamentarnu
proceduru
Prijedloga zakona
o parlamentarnom
nadzoru

Naziv prijedloga zakona
STATUS: POVUČEN

Na 53. sjednici PDPSBiH, održanoj 25.10., 29.11. i
14.12.2017., Prijedlog zakona usvojen je u drugom
čitanju. Čeka se imenovanje poslanika u Zajedničku
komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta
Zakona.

Predlagač

Postupak

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Obavještenje predlagača zakona o povlačenju Prijedloga zakona iz parlamentarne procedure dostavljeno
je 30.10.2017.

Predlagač

Postupak

Posljednji status

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti tajnih Vijeće
ministara BiH
podataka
Broj: 01,02-02-1-48/13, od 28.10.2013.

osnovni

Na 58. sjednici PDPSBiH, održanoj 5.12.2013., Prijedlog
zakona usvojen je u prvom čitanju.
Kolegij PDPSBiH je na 16. sjednici, održanoj 21.7.2015.,
razmatrao Prijedlog zakona i odlučio da se čeka stav
nadležne Zajedničke komisije za nadzor nad radom
Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.

Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme
vjerskih praznika u Bosni i Hercegovini
Broj: 01,02-02-1-21/15, od 28.10. i 10.12.2015.

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Na 23. sjednici PDPSBiH, održanoj 12.1.2016., ministar
civilnih poslova BiH Adil Osmanović povukao je Prijedlog zakona s dnevnog reda.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o plaćama i naknadama u
institucijama Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-93/16, od 5.1. i 17.2.2016.

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Na 40. sjednici, održanoj 30.11.2016., Kolegij PDPSBiH
razmatrao je Zahtjev Komisije za finansije i budžet
PDPSBiH za produženje roka za dostavljanje mišljenja
o Prijedlogu zakona. Kolegij je odlučio obavijestiti Komisiju da je na 39. sjednici, održanoj 8.11.2016.,
u skladu sa zaključkom Ustavnopravne komisije
PDPSBiH i članom 105. stav (6) Poslovnika PDPSBiH,
zatraženo od predlagača Zakona da u roku od sedam
dana ispravi uočeni nedostatak naveden u mišljenjima
Zakonodavno-pravnog sektora.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o
plaćama i naknadama u institucijama
Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-2209/17, od 13.9.2017.

Poslanik
Borislav Bojić

osnovni

Na 53. sjednici PDPSBiH, održanoj 25.10., 29.11. i
14.12.2017., Prijedlog zakona usvojen je u prvom
čitanju.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama
Zakona o ombudsmenu za ljudska prava
Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-2539/17, od 26.10.2017.
Naziv prijedloga zakona
STATUS: PRIJEDLOZI ZAKONA U PROCEDURI

a
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Naziv prijedloga zakona
Predlagač
STATUS: PRIJEDLOZI ZAKONA U PROCEDURI

Postupak

Posljednji status

PREDSTAVNIČKI DOM

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o
plaćama i drugim naknadama u sudskim
i tužilačkim institucijama na nivou
Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-2338/17, od 29.9.2017.

Vijeće ministara BiH

osnovni

Komisija za finansije i budžet PDPSBiH je na 58. sjednici,
održanoj 21.12.2017., ponovo razmatrala Prijedlog zakona
u prvoj fazi i nije prihvatila principe, te je, u skladu s odredbama Poslovnika PDPSBiH, 22.12.2017. Predstavničkom
domu PSBiH dostavila novo mišljenje o Prijedlogu zakona.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-2400/17, od 9.10.2017.

Poslanici:
Senad Šepić,
Salko Sokolović i
Sadik Ahmetović

osnovni

Na 54. sjednici PDPSBiH, održanoj 14. i 15.12.2017., Prijedlog zakona usvojen je u prvom čitanju.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-2397/17, od 9.10.2017.

Poslanica
Aleksandra
Pandurević

osnovni

Na 54. sjednici PDPSBiH, održanoj 14. i 15.12.2017., Prijedlog zakona usvojen je u prvom čitanju.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o
akcizama u Bosni i Hercegovini
Broj: 01-02-1-2340/17, od 29.9.2017.

Poslanici:
Salko Sokolović,
Senad Šepić i
Sadik Ahmetović

osnovni

Ustavnopravna komisija PDPSBiH na 54. sjednici, održanoj 14.11.2017., nije utvrdila da je Prijedlog zakona usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, te je, u
skladu s odredbama Poslovnika PDPSBiH, 15.11.2017.
predsjedavajućoj Predstavničkog doma PSBiH dostavila
Mišljenje o Prijedlogu zakona.
Komisija za finansije i budžet PDPSBiH je na 57. sjednici,
održanoj 14.12.2017., razmatrala Prijedlog zakona u prvoj
fazi i prihvatila principe, te je, u skladu s odredbama Poslovnika PDPSBiH, 14.12.2017. Predstavničkom domu PSBiH
dostavila Mišljenje o Prijedlogu zakona.

Prijedlog zakona o dopunama Okvirnog
zakona o visokom obrazovanju u
Bosni i Hercegovini
Broj: 01-02-1-2528/17, od 25.10.2017.

Poslanik
Mirsad Đonlagić

osnovni

Ustavnopravna komisija PDPSBiH je na prvom dijelu 55.
sjednice, održanom 14.12.2017., utvrdila da je Prijedlog zakona usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i
prihvatila principe, te je, u skladu s odredbama Poslovnika
PDPSBiH, 14.12.2017. predsjedavajućoj Predstavničkog
doma PSBiH dostavila Mišljenje o Prijedlogu zakona.

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o
sportu u Bosni i Hercegovini
Broj: 01-02-1-2529/17, od 25.10.2017.

Poslanik
Mirsad Đonlagić

osnovni

Ustavnopravna komisija PDPSBiH je na prvom dijelu 55.
sjednice, održanom 14.12.2017., utvrdila da je Prijedlog
zakona usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom
BiH i prihvatila principe, te je, u skladu s odredbama
Poslovnika PDPSBiH, 14.12.2017. predsjedavajućoj Predstavničkog doma PSBiH dostavila Mišljenje o Prijedlogu
zakona.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama
Vijeće ministara BiH osnovni
Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima
policijske strukture Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-1752/17, od 18.7., 22.8., 22.9.,
10.11. i 14.11.2017.

Kolegij PDPSBiH je na 59. sjednici, održanoj 13.12.2017., u
skladu s članom 110. stav (2) Poslovnika PDPSBiH, odobrio
zahtjev Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za
produženje roka za dostavljanje mišljenja o Prijedlogu zakona za 30 dana.
Ustavnopravna komisija PDPSBiH je na nastavku 55. sjednice, održanom 21.12.2017., utvrdila da je Prijedlog zakona
usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, te je,
u skladu s odredbama Poslovnika PDPSBiH, 21.12.2017.
predsjedavajućoj Predstavničkog doma PSBiH dostavila
Mišljenje o Prijedlogu zakona.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama
Zakona o ombudsmenu za ljudska prava
Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-2568/17, od 30.10.2017.

Vijeće ministara BiH osnovni

Ustavnopravna komisija PDPSBiH je na prvom dijelu 55.
sjednice, održanom 14.12.2017., utvrdila da je Prijedlog
zakona usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom
BiH, te je, u skladu s odredbama Poslovnika PDPSBiH,
14.12.2017. predsjedavajućoj Predstavničkog doma PSBiH
dostavila Mišljenje o Prijedlogu zakona.
Zajednička komisija za ljudska prava je na 48. sjednici,
održanoj 21.12.2017., prihvatila principe Prijedloga zakona,
te je, u skladu s odredbama poslovnika Predstavničkog
doma i Doma naroda PSBiH, 21.12.2017. dostavila
Mišljenje o Prijedlogu zakona.

Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba
interesa u institucijama Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-2573/17, od 31.10.2017.

Poslanici:
Borislav Bojić,
Hazim Rančić,
Jasmin Emrić,
Diana Zelenika,
Damir Arnaut,
Saša Magazinović,
Senad Šepić i
Maja Gasal-Vražalica

Kolegij PDPSBiH je na 60. sjednici, održanoj 21.12.2017., u
skladu s članom 110. stav (2) Poslovnika PDPSBiH, odobrio
zahtjev Ustavnopravne komisije PDPSBiH za produženje
roka za dostavljanje mišljenja o Prijedlogu zakona za 30
dana.

osnovni

PREDSTAVNIČKI DOM
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Naziv prijedloga zakona
Predlagač
STATUS: PRIJEDLOZI ZAKONA U PROCEDURI
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Postupak

Posljednji status

Prijedlog zakona o osiguranju depozita
u bankama Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-2713/17, od 17.11. i
24.11.2017.

Vijeće ministara BiH

skraćeni

Komisija za finansije i budžet PDPSBiH je na 57. sjednici,
održanoj 14.12.2017., razmatrala Prijedlog zakona u prvoj
fazi i nije prihvatila principe, te je, u skladu s odredbama
Poslovnika PDPSBiH, 14.12.2017. Predstavničkom domu
PSBiH dostavila Mišljenje o Prijedlogu zakona.
Ustavnopravna komisija PDPSBiH je na nastavku 55. sjednice, održanom 21.12.2017., utvrdila da je Prijedlog zakona
usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, te je,
u skladu s odredbama Poslovnika PDPSBiH 21.12.2017.
predsjedavajućoj Predstavničkog doma PSBiH dostavila
Mišljenje o Prijedlogu zakona.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju
u institucijama Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-2687/17, od 15.11.2017.

Poslanici:
Aleksandra
Pandurević,
Borjana Krišto i
Mirsad Isaković

osnovni

Ustavnopravna komisija PDPSBiH je na nastavku 55. sjednice, održanom 21.12.2017., utvrdila da je Prijedlog zakona
usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i prihvatila principe, te je, u skladu s odredbama Poslovnika PDPSBiH,
21.12.2017. predsjedavajućoj Predstavničkog doma PSBiH
dostavila Mišljenje o Prijedlogu zakona.

Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-2686/17, od 15.11.2017.

Poslanici:
Amir Fazlić,
Nermina
Kapetanović,
Šefik Džaferović,
Safer Demirović,
Hazim Rančić,
Asim Sarajlić
i Šemsudin
Mehmedović

osnovni

Ustavnopravna komisija PDPSBiH je na nastavku 55. sjednice, održanom 21.12.2017., utvrdila da je Prijedlog zakona
usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i prihvatila principe, te je, u skladu s odredbama Poslovnika PDPSBiH,
21.12.2017. predsjedavajućoj Predstavničkog doma PSBiH
dostavila Mišljenje o Prijedlogu zakona.

Prijedlog zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih
obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
Broj: 01,02-02-1-2882/17, od 14.12. i
21.12.2017.

Predsjedništvo BiH

osnovni

Ustavnopravna komisija PDPSBiH je na 56. sjednici, održanoj
21.12.2017., utvrdila da je Prijedlog zakona usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, te je, u skladu s odredbama Poslovnika PDPSBiH, 21.12.2017. predsjedavajućoj
Predstavničkog doma PSBiH dostavila Mišljenje o Prijedlogu
zakona.
Komisija za finansije i budžet PDPSBiH je na 58. sjednici,
održanoj 21.12.2017., razmatrala Prijedlog zakona u prvoj fazi
i prihvatila principe, te je, u skladu s odredbama Poslovnika
PDPSBiH 21.12.2017. Predstavničkom domu PSBiH dostavila
Mišljenje o Prijedlogu zakona.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona
o državnoj službi u institucijama
Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-2884/17, od 14.12.2017.

Poslanici:
Salko Sokolović,
Senad Šepić i
Sadik Ahmetović

osnovni

Kolegij PDPSBiH je na 60. sjednici, održanoj 21.12.2017.,
odredio Ustavnopravnu komisiju PDPSBiH kao nadležnu
za Prijedlog zakona, te je, u skladu s odredbama Poslovnika PDPSBiH, Prijedlog zakona uputio Ustavnopravnoj
komisiji PDPSBiH, kao i Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH i Direkciji za evropske integracije BiH, koja je
27.12.2017. dostavila Mišljenje o usklađenosti Prijedloga
zakona s acquisem.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-1133/17, od 25.7.2017.

Dom naroda PSBiH

hitni

Na prvom dijelu 55. sjednice PDPSBiH, održanom 21.12.2017.,
usvojen je zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona po hitnom postupku.

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o
komunikacijama
Broj: 01,02-02-1-2759/17, od 24.11. i
22.12.2017.

Vijeće ministara BiH

skraćeni

Kolegij Predstavničkog doma PSBiH odredio je Komisiju
za saobraćaj i komunikacije PDPSBiH kao nadležnu za
Prijedlog zakona, te ga dostavio Ustavnopravnoj komisiji i
Komisiji za saobraćaj i komunikacije, kao i Predsjedništvu
BiH.

Predlagač

Postupak

Posljednji status

osnovni

Kolegij PDPSBiH na 43. i 44. sjednici, održanim 17.1. i
15.2.2017., nije postigao saglasnost o tome koja je komisija
nadležna za razmatranje Prijedloga zakona, kao ni za njegovo uvrštavanje u dnevni red sjednice Doma u slučaju kada
nije postignut konsenzus u Kolegiju (u skladu s članom 21.
stav (3) Poslovnika). Na 45. sjednici, održanoj 6.3.2017., Kolegij je zaključio da predlagača obavijesti o navedenom, te je
6.3.2017. informaciju uputio predlagaču.

Naziv prijedloga zakona
STATUS: PRIJEDLOZI ZAKONA KOJI ČEKAJU
POKRETANJE PROCEDURE

Prijedlog zakona o proglašenju 9. januara Poslanik
Danom sjećanja na žrtve ratnih zločina i geno- Denis Bećirović
cida koje su počinili organi samoproglašene i
nelegalne tzv. Srpske republike Bosne i
Hercegovine/Republike Srpske
Broj: 01-02-1-1/17, od 6.1.2017.
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Naziv prijedloga zakona
STATUS: PRIJEDLOZI ZAKONA KOJI ČEKAJU
POKRETANJE PROCEDURE

PREDSTAVNIČKI DOM

Predlagač

Postupak

Posljednji status

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o polaganju
pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini
Broj: 01-02-1-2950/17, od 22.12.2017.

Poslanici
Salko Sokolović,
Senad Šepić i
Sadik Ahmetović

osnovni

U skladu s članom 106. stav (1) Poslovnika PDPSBiH,
Prijedlog zakona dostavljen je Zakonodavno-pravnom
sektoru PSBiH 26.12.2017.

Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za istrage
i zaštitu
Broj: 01,02-02-1-3010/17, od 28.12.2017.

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Dostavljen 28.12.2017.

Predlagač

Postupak

Posljednji status

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Ustavnopravna komisija je na 37. sjednici, održanoj
12.2.2013., utvrdila da je Prijedlog amandmana II. na Ustav
BiH usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH,
te je kao nadležna komisija prihvatila principe Prijedloga
amandmana II. na Ustav BiH i, u skladu s odredbama Poslovnika PDPSBiH, 13.2.2013. dostavila Mišljenje u daljnju
zakonodavnu proceduru. Komisija je na istoj sjednici konstatirala da je amandman sa istim sadržajem usvojen
na 64. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 31.8.2005.,
te da Predstavnički dom treba razriješiti ovo pitanje prije
odlučivanja o ovom Prijedlogu amandmana II. na Ustav
Bosne i Hercegovine koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine
STATUS: PROCEDURA
Prijedlog amandmana II. na
Ustav Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-01-53/12, od 13.12.2012.

Ostali dokumenti – period od 1.10. do 31.12.2017.
Međunarodni dokumenti
Na sjednicama Predstavničkog doma PSBiH data je saglasnost za ratifikaciju
15 međunarodnih dokumenata. Na dan 31.12.2017. u Predstavničkom domu
PSBiH u parlamentarnoj proceduri bilo je 16 međunarodnih dokumenata.

Izvještaji i informacije

U parlamentarnoj proceduri bilo je 85 izvještaja. Na nastavku 53. sjednice
PDPSBiH, održanom 14.12.2017., nije primljen k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2016. Na dan 31.12.2017. u parlamentarnoj proceduri su: Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Izvještaj o radu
Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Specijalni
izvještaj o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini,
Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u
Bosni i Hercegovini za 2016., Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne
i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma
za 2016. godinu, 73 izvještaja o finansijskoj reviziji institucija BiH, Izvještaj o
finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2016.
godinu, Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2016.
godinu, Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Elektronsko poslovanje u
institucijama BiH – uspostava i primjena”, Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka
o temi: “Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatskokonzularnim predstavništvima BiH”, Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2015., Izvještaj o slobodi govora i stanju
medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o
temi: “Blagovremenost postupaka javnih nabavki u institucijama BiH”.
U parlamentarnoj proceduri bilo je pet informacija. Na nastavku 53. sjednice
PDPSBiH, održanom 14.12.2017., primljena je k znanju Informacija o stanju
sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2016. godini, a razmatrana je Informacija
o vrsti, broju, intenzitetu i troškovima posjeta ministra vanjskih poslova BiH
drugim državama, te njihova svrha po interese Bosne i Hercegovine i njenih
građana, nakon čega su u vezi s njom usvojeni zaključci. Na nastavku 54.
sjednice PDPSBiH, održanom 15.12.2017., primljena je k znanju Informacija
o rezultatima usklađivanja cijena i usluga i tehničkom kvalitetu usluga
mobilne telefonije u BiH s cijenama u regionu i Evropi. Na dan 31.12.2017. u
parlamentarnoj proceduri su Informacija u oblasti direktnih stranih investicija
u Bosni i Hercegovini i Informacija o napretku u ispunjavanju uslova Bosne i
Hercegovine na evropskom putu.

Odluke
Imenovanja - izbori
Na 54. sjednici, održanoj 14.12. i 15.12.2017., Predstavnički dom imenovao
je Šejlu Mirković-Omanović za članicu Ureda za razmatranje žalbi BiH
u Filijali Banja Luka, kao priznatog stručnjaka upravnog prava i/ili
upravnog postupka iz Federacije Bosne i Hercegovine, do isteka aktuelnog
petogodišnjeg mandata razriješenog člana, odnosno do 19.10.2020., akt

broj: 01,02-34-1-2683/17, od 14.11.2017.
Odluka o imenovanju člana Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine
objavljena je u “Službenom glasniku BiH“, broj 93/17.

Zaključak o osnivanju privremene zajedničke
komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH
Na 54. sjednici, održanoj 14.12. i 15.12.2017., Predstavnički dom usvojio je
Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za izbor
jednog člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i
osiguranje kvaliteta iz srpskog naroda, akt broj: 01,02-34-1-2474/17, od
25.10.2017., te u Privremenu zajedničku komisiju oba doma imenovao
poslanike: Mirsada Đonlagića, Nenada Lalića i Dianu Zeleniku.
Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za izbor
jednog člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i
osiguranje kvaliteta iz srpskog naroda objavljen je u “Službenom glasniku
BiH”, broj 91/17.

Deklaracija
Na 53. sjednici, održanoj 25.10., 29.11. i 14.12.2017., Predstavnički dom usvojio
je Deklaraciju o kriterijima za definiranje trase budućeg autoputa između
Beograda i Sarajeva, predlagač: poslanik Mladen Bosić, akt broj: 01-02-22524/17, od 25.10.2017.

Ostalo
Na 54. sjednici, održanoj 14.12. i 15.12.2017., povodom rasprave o tački 15.
Razmatranje materijala Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i
Hercegovini, akt broj: 01-50-17-2410/17, od 28.11.2017., s Obavještenjem
Komisije za finansije i budžet, akt broj: 01/4-50-3-4-2410,56/17, od 29.11.2017.,
Predstavnički dom je na prijedlog Komisije za finansije i budžet usvojio sljedeći
zaključak: “Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
insistira na tome da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u najkraćem
roku realizira zaključke s 49. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne
skupštine BiH, održane 5.7.2017., koji se odnose na Informaciju o zaštiti
imovine vlasnika stare devizne štednje položene u slovenskim i srbijanskim
bankama, u skladu s presudom Evropskog suda u Strazburu u predmetu
60642/08 Ališić i drugi, a uzimajući u obzir decembarsko zasjedanje Komiteta
ministara Vijeća Evrope, kada će biti razmatran i nadzor nad izvršenjem
presude Evropskog suda u predmetu Ališić i drugi.”
Na prijedlog poslanika Damira Bećirovića, Dom je usvojio sljedeći zaključak:
“Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Federalnog
ministarstva finansija da dostavi informaciju o iskorištenosti devizne štednje
u Ljubljanskoj banci, a u skladu s presudom, tj. u skladu sa Zakonom o
utvrđivanju i realizaciji potraživanja i postupka privatizacije i presudom
Ustavnog suda Federacije BiH od 8.1.2008.”

DOM NARODA
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Zakonodavna aktivnost Doma naroda
u oktobru, novembru i decembru 2017. godine
U periodu od 1.10. do 31.12.2017. Dom naroda PSBiH održao je dvije sjednice i razmatrao 20 tačaka dnevnog reda u ukupnom trajanju od 3 sata i 5 minuta. Na 33. sjednici
razmatrano je deset tačaka dnevnog reda, a sjednica je trajala 1 sat i 35 minuta. Na
34. sjednici razmatrano je, također, deset tačaka, a sjednica je trajala 1 sat i 30 minuta.
Dom naroda PSBiH održao je i jednu hitnu sjednicu i razmatrao 116 tačaka dnevnog
reda u ukupnom trajanju od 2 sata i 25 minuta.
U parlamentarnoj proceduri bio je 21 prijedlog zakona i Prijedlog amandmana II. na
Ustav BiH. Od 21 prijedloga zakona koji su bili u proceduri, usvojeno je devet, Zakon
o parlamentarnom nadzoru je na usaglašavanju u Zajedničkoj komisiji oba doma
za postizanje identičnog teksta Zakona, a jedan prijedlog zakona je povučen. Na dan
31.12.2017. procedura nije okončana za deset prijedloga zakona kao ni za Prijedlog
amandmana II. na Ustav BiH. Od 21 prijedloga zakona koji su bili u parlamentarnoj
proceduri, delegati su predložili jedan, jedan prijedlog zakona predložila je Privremena
zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za
pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, šest Predstavnički dom PSBiH, Vijeće ministara BiH predložilo je 13
prijedloga zakona, kao i Prijedlog amandmana II. na Ustav BiH, koji je, također, u parlamentarnoj proceduri.
U proceduri su Prečišćeni tekst Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i
Hercegovine, broj: 01,02-02-1-2133/17, od 31.8.2017., kao i Prečišćeni tekst Zakona o
upravnom postupku, broj: 01,02-02-1-2486/17, od 23.10.2017., koje je dostavilo Ministarstvo pravde BiH.
Na pokretanje parlamentarne procedure čeka pet prijedloga zakona, od kojih su jedan
predložili delegati, jedan Predstavnički dom PSBiH, jedan Predsjedništvo BiH, a dva
prijedloga zakona predložilo je Vijeće ministara BiH.

Ognjen Tadić predsjedava narednih
osam mjeseci Domom naroda
U okviru redovne rotacije, od 17. oktobra 2017., predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je
Ognjen Tadić, koji će tu dužnost obavljati narednih osam
mjeseci. Prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda
PSBiH u istom periodu bit će Safet Softić, dok će drugi
zamjenik predsjedavajućeg biti Bariša Čolak.

Pregled održanih sjednica Doma naroda u
periodu od 1.10. do 31.12.2017.

U parlamentarnoj proceduri biо је 21 prijedlog zakona
Usvojeno je devet prijedloga zakona

Jedan prijedlog zakona je na
usaglašavanju u Zajedničkoj komisiji
oba doma za postizanje identičnog
teksta zakona

REDNI BROJ
SJEDNICE

DATUM
ODRŽAVANJA

PRISUSTVO NA
SJEDNICAMA

33.

8.11.2017.

12-80%

34.

7.12.2017.

12-80%

5. hitna sjednica

22.12.2017.

14-93,33%

Delegatska pitanja i odgovori – inicijative
u okviru delegatskih pitanja

Povučen je jedan prijedlog zakona

Delegati su postavili deset pitanja i dobili osam odgovora, te
jedan odgovor na pitanje postavljeno u prethodnom periodu.
Podnesena je jedna delegatska inicijativa, čiji su podnosioci
delegati iz Kluba hrvatskog naroda. Inicijativa je usvojena na
34. sjednici DNPSBiH, održanoj 7.12.2017.

Na dan 31.12.2017. procedura nije
okončana za 10 prijedloga zakona

Pregled zakona/prijedloga zakona u Domu naroda PSBiH prema statusu
Objava

Sjednica DNPSBiH
Naziv zakona/prijedloga zakona
STATUS: DONESEN/USVOJEN

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima
i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-1610/17, od 4.7.2017.

prvo čitanje

drugo čitanje

32.,
28.9.2017.
Ad.5.

33.,
8.11.2017.
Ad.2.

Izvještaj
Zajedničke
komisije
oba doma o
postizanju
identičnog
teksta zakona

/

Predlagač

Postupak “Sl.
glasnik
BiH”, br.

Vijeće
ministara BiH

skraćeni

83/17
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Objava

Sjednica DNPSBiH

Naziv zakona/prijedloga zakona
STATUS: DONESEN/USVOJEN

Izvještaj
Zajedničke
komisije
oba doma o
postizanju
identičnog
teksta zakona

Predlagač

Postupak “Sl.
glasnik
BiH”, br.

/

Predstavnički
dom PSBiH

osnovni

89/17

34.,
7.12.2017.
Ad.5.

/

Vijeće
ministara BiH

skraćeni

91/17

34.,
7.12.2017.
Ad.6.

34.,
7.12.2017.
Ad.6.

/

Vijeće
ministara BiH

skraćeni

91/17

Zakon o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini
Broj: 01,02-02-1-2810/17, od 5.12.2017.

34.,
7.12.2017.
Ad.7.

34.,
7.12.2017.
Ad.7.

/

Vijeće
ministara BiH

skraćeni

91/17

Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi
u institucijama Bosne i Hercegovine
Broj: 02-02-1-1377/17, od 19.9.2017.

34.,
7.12.2017.
Ad.4.

5. hitna,
22.12.2017.
Ad.3.

/

Predstavnički
dom PSBiH

osnovni

93/17

Zakon o izmjenama Zakona o radu u institucijama
Bosne i Hercegovine
Broj: 02-02-1-1378/17, od 28.7.2017.

5. hitna,
22.12.2017.
Ad.4.

5. hitna,
22.12.2017.
Ad.4.

/

Predstavnički
dom PSBiH

osnovni

93/17

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti
i dobrobiti životinja
Broj: 02-02-1-814/17, od 25.4.2017.

30.,
30.6.2017.
Ad.6.

33.,
8.11.2017.
Ad.6.

5. hitna,
22.12.2017.
Ad.6.

Predstavnički
dom PSBiH

osnovni

Zakon o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti
saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini
Broj: 02-02-1-1374/17, od 28.7.2017.

32.,
28.9.2017.
Ad.6.

33.,
8.11.2017.
Ad.3.

5. hitna,
22.12.2017.
Ad.7.

Predstavnički
dom PSBiH

osnovni

prvo čitanje

drugo čitanje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima
u Bosni i Hercegovine
Broj: 02-02-1-687/17, od 28.7.2017.

33.,
8.11.2017.
Ad.4.

34.,
7.12.2017.
Ad.2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
akcizama u Bosni i Hercegovini
Broj: 01,02-02-1-2808/17, od 5.12.2017.

34.,
7.12.2017.
Ad.5.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama
na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda
Broj: 01,02-02-1-2809/17, od 5.12.2017.

Naziv prijedloga zakona
STATUS: USAGLAŠAVANJE U ZAJEDNIČKOJ
KOMISIJI ZA POSTIZANJE SAGLASNOSTI O
IDENTIČNOM TEKSTU
Zakon o parlamentarnom nadzoru
Broj: 01,02-02-1-1348/17, od 26.5.2017.

Naziv prijedloga zakona
STATUS: POVUČEN
Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama
Zakona o ombudsmenu za ljudska prava
Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-2539/17, od 26.10.2017.

Predlagač

Postupak

Posljednji status

Privremena
zajednička
komisija
oba doma
Parlamentarne
skupštine Bosne
i Hercegovine
za pripremu i
upućivanje u
parlamentarnu
proceduru
Prijedloga
zakona o
parlamentarnom
nadzoru

osnovni

Na 5. hitnoj sjednici DNPSBiH, održanoj 22.12.2017., Prijedlog zakona usvojen je u drugom čitanju. Budući da je
usvojen u različitom tekstu u odnosu na Predstavnički dom
PSBiH, Dom naroda je u Zajedničku komisiju oba doma za
postizanje identičnog teksta Zakona imenovao delegate:
Seada Kadića, Ljilju Zovko i Darka Babalja.

Predlagač

Postupak

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Obavještenje predlagača zakona o povlačenju Prijedloga zakona iz parlamentarne procedure dostavljeno je
30.10.2017.

DOM NARODA
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Naziv prijedloga zakona
STATUS: PRIJEDLOZI ZAKONA U PROCEDURI
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Predlagač

Postupak

Posljednji status

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti
tajnih podataka
Broj: 01,02-02-1-48/13, od 28.10.2013.

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Na 2. sjednici DNPSBiH, održanoj 5.3.2015., Prijedlog zakona
usvojen je u prvom čitanju, u drugom krugu glasanja.

Prijedlog zakona o utvrđivanju visine plaće
zaposlenih u institucijama B osne i Hercegovine
Broj: 02-02-1-7/14, od 20.5.2014.

Predstavnički
dom PSBiH

osnovni

Na 10. sjednici Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH, održanoj
29.10.2015., kao tačka 7.1.) razmatrano je proceduralno pitanje u
vezi s Prijedlogom zakona o utvrđivanju visine plaće zaposlenih
u institucijama Bosne i Hercegovine. Ministar finansija i trezora
BiH Vjekoslav Bevanda informirao je članove Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH da je Ministarstvo finansija i trezora BiH
pripremilo sveobuhvatan novi Prijedlog zakona o plaćama i
naknadama u institucijama BiH, koji će veoma brzo biti razmatran na sjednici Vijeća ministara BiH. Zajednički kolegij oba
doma PSBiH primio je k znanju navedenu informaciju.

Prijedlog zakona o konverziji kredita u švicarskim
francima u konvertibilne marke
Broj: 02-02-1-18-1/15, od 16.9.2015.

Delegat
Mario Karamatić

skraćeni

Na 12. sjednici DNPSBiH, održanoj 10.12.2015., Prijedlog zakona usvojen je u prvom čitanju. Dom naroda usvojio je zaključak
koji glasi: “Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nastavit
će razmatrati u drugom čitanju Prijedlog zakona o konverziji
kredita u švicarskim francima u konvertibilne marke, nakon
okončanja procedura kojima se uređuje ovo pitanje u Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske.“
Dana 16.12.2016. Parlamentarnoj skupštini BiH dostavljeno je
Obavještenje Doma naroda Parlamenta Federacije BiH (akt
broj PSBiH: 01,02-02-3164/16) u vezi s navedenim zaključkom.

Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme
vjerskih praznika u Bosni i Hercegovini
Broj: 01,02-02-1-21/15, od 28.10. i 10.12.2015.

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Ustavnopravna komisija DNPSBiH je na 10. sjednici, održanoj
9.11.2015., utvrdila da je Prijedlog zakona usaglašen sa Ustavom
BiH i pravnim sistemom BiH, te podržala principe Prijedloga zakona i, u skladu s odredbama Poslovnika DNPSBiH, 9.11.2015.
uputila Mišljenje u daljnju zakonodavnu proceduru.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o plaćama i naknadama u institucijama
Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-93/16, od 5.1. i 17.2.2016.

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Kolegij DNPSBiH je na 22. sjednici, održanoj 22.3.2016.,
razmatrao zahtjev Ustavnopravne komisije DNPSBiH za produženje roka za dostavljanje mišljenja o Prijedlogu zakona i
odlučio od Vijeća ministara BiH zatražiti da u roku od 30 dana
ukloni navedene, kao i eventualne druge nedostatke u Prijedlogu zakona, te predloži i u parlamentarnu proceduru dostavi
korigirani tekst Prijedloga zakona.
Vijeće ministara BiH dostavilo je 28.7.2016. Parlamentarnoj
skupštini BiH urgenciju za nastavak procedure razmatranja
Prijedloga zakona.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama
Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima
policijske strukture Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-1752/17, od 18.7., 22.8., 22.9.,
10.11. i 14.11.2017.

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Ustavnopravna komisija DNPSBiH je na 42. sjednici, održanoj 7.12.2017, utvrdila da je Prijedlog zakona usaglašen sa
Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, te je, u skladu s odredbama Poslovnika DNPSBiH, 8.12.2017. predsjedavajućem
Doma naroda PSBiH dostavila Mišljenje o Prijedlogu zakona.
Kolegij DNPSBiH je na 55. sjednici, održanoj 22.12.2017., u
skladu sa zahtjevom Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, odlučio da produži rok za dostavljanje mišljenja o
Prijedlogu zakona za 30 dana.

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama
i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim
institucijama na nivou Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-2338/17, od 29.9.2017.

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Ustavnopravna komisija DNPSBiH je na 42. sjednici, održanoj 7.12.2017, utvrdila da je Prijedlog zakona usaglašen sa
Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, te je, u skladu s odredbama Poslovnika DNPSBiH, 8.12.2017. predsjedavajućem
Doma naroda PSBiH dostavila Mišljenje o Prijedlogu zakona.

Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama
Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-2713/17, od 17.11. i 24.11.2017.

Vijeće
ministara BiH

skraćeni

Ustavnopravna komisija DNPSBiH je na 43. sjednici, održanoj 21.12.2017, utvrdila da je Prijedlog zakona usaglašen sa
Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, te je, u skladu s odredbama Poslovnika DNPSBiH, 21.12.2017. predsjedavajućem
Doma naroda PSBiH dostavila Mišljenje o Prijedlogu zakona.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o
ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-2568/17, od 30.10.2017.

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Na 5. hitnoj sjednici DNPSBiH, održanoj 22.12.2017., odgođena je rasprava o Prijedlogu zakona u prvom čitanju.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama
i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-2015/17, od 9.8.2017.

Vijeće
ministara BiH

skraćeni

Na 5. hitnoj sjednici DNPSBiH, održanoj 22.12.2017., nije usvojen zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona po hitnom
postupku. Dom naroda PSBiH prihvatio je razmatranje Prijedloga zakona po skraćenom postupku.
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DOM NARODA

Naziv prijedloga zakona
STATUS: PRIJEDLOZI ZAKONA KOJI ČEKAJU NA
POKRETANJE PROCEDURE

Predlagač

Postupak

Posljednji status

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju
u institucijama Bosne i Hercegovine
Broj: 02-02-1-2687/17, od 22.11.2017.

Delegati:
Bariša Čolak,
Halid Genjac i
Darko Babalj

osnovni

Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora PSBiH dostavljeno
je 24.11.2017. Kolegiju DNPSBiH i Ustavnopravnoj komisiji
DNPSBiH.

Prijedlog zakona o dopunama
Zakona o komunikacijama
Broj: 01,02-02-1-2759/17, od 24.11.2017.

Vijeće
ministara BiH

Zahtjev za
skraćeni

Vijeće ministara BiH dostavilo je 22.12.2017. Prijedlog zakona
usaglašen s Mišljenjem Zakonodavno-pravnog sektora PSBiH.

Prijedlog zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
Broj: 01,02-02-1-2882/17, od 14.12. i 21.12.2017.

Predsjedništvo
BiH

osnovni

Predsjedavajući DNPSBiH uputio je 20.12.2017. Zakonodavnopravnom sektoru PSBiH Prijedlog zakona radi davanja mišljenja
o usklađenosti s članom 95. Poslovnika DNPSBiH i Jedinstvenim
pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i
Hercegovine.

Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona
Bosne i Hercegovine
Broj: 02-02-1-1830/17, od 20.12.2017.

Predstavnički
dom PSBiH

osnovni

Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora PSBiH dostavljeno
je 25.12.2017. Kolegiju DNPSBiH i Ustavnopravnoj komisiji
DNPSBiH.

Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za
istrage i zaštitu
Broj: 01,02-02-1-3010/17, od 28.12.2017.

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Predsjedavajući DNPSBiH uputio je 29.12.2017. Zakonodavnopravnom sektoru PSBiH Prijedlog zakona radi davanja mišljenja
o usklađenosti s članom 95. Poslovnika DNPSBiH i Jedinstvenim
pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i
Hercegovine.

Predlagač

Postupak

Posljednji status

Vijeće
ministara BiH

osnovni

Kolegij DNPSBiH je na 50. sjednici, održanoj 10.7.2014., razmatrajući Urgenciju dostavljenu 20.6.2014. od Predstavničkog
doma PSBiH, odlučio da Prijedlog amandmana II. na Ustav BiH
razmatra na sjednici Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH, te je,
u skladu s tom odlukom, 16.7.2014. dostavio Prijedlog amandmana II. na Ustav BiH Zajedničkom kolegiju oba doma PSBiH.

Amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine
STATUS: PROCEDURA
Prijedlog amandmana II. na Ustav
Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-01-53/12, od 13.12.2012.

Ostali dokumenti – period od 1.10. do 31.12.2017.
Međunarodni dokumenti
Na sjednicama Doma naroda PSBiH data je saglasnost za ratifikaciju 22
međunarodna dokumenta. Na dan 31.12.2017. u Domu naroda PSBiH u
parlamentarnoj proceduri bilo je deset međunarodnih dokumenata.

Izvještaji i informacije
U parlamentarnoj proceduri bilo je 87 izvještaja. Na 5. hitnoj sjednici
DNPSBiH, održanoj 22.12.2017., usvojena su 82 izvještaja (Izvještaj o
izvršenom prestrukturiranju rashoda institucija Bosne i Hercegovine
unutar budžetskih rashoda za period 1.1. - 30.6.2017., Izvještaj o izvršenju
Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu,
Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu, Godišnji revizorski izvještaj o glavnim
nalazima i preporukama za 2016. godinu, Izvještaj o provedenoj reviziji
učinka o temi: “Elektronsko poslovanje u institucijama BiH”, Izvještaj o
provedenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje imovinom i troškovima
smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH”, Izvještaj
o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i
Hercegovini za 2016. godinu, Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog
poslovanja političkih stranaka u 2015. godini, Izvještaj o slobodi govora
i stanju medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, te 73 izvještaja o
finansijskoj reviziji institucija BiH), a Godišnji izvještaj Visokog sudskog i
tužilačkog vijeća BiH za 2016. nije primljen k znanju. Na dan 31.12.2017.
u parlamentarnoj proceduri su: Izvještaj o radu Agencije za prevenciju
korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Specijalni izvještaj o

položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini, Izvještaj
o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje
Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2016. godinu i Izvještaj o
izvršenoj reviziji učinka o temi: “Blagovremenost postupaka javnih nabavki
u institucijama BiH”.
U parlamentarnoj proceduri bile su dvije informacije. Na dan 31.12.2017.
u parlamentarnoj proceduri su Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i
Hercegovini u 2016. godini i Informacija u oblasti direktnih stranih investicija
u Bosni i Hercegovini.

Odluke
Na 33. sjednici, održanoj 8.11.2017., Dom naroda nije usvojio Odluku o
usvajanju Programa razvoja sistema zaštite i spašavanja na nivou
institucija i organa Bosne i Hercegovine, akt broj: 02-04-1049/17, od
25.5.2017.

Imenovanje - izbor
Na 5. hitnoj sjednici, održanoj 22.12.2017., Dom naroda imenovao je Šejlu
Mirković-Omanović za članicu Ureda za razmatranje žalbi BiH u Filijali Banja
Luka, kao priznatog stručnjaka upravnog prava i/ili upravnog postupka iz
Federacije Bosne i Hercegovine, do isteka aktuelnog petogodišnjeg mandata
razriješenog člana, odnosno do 19.10.2020., akt broj: 01,02-34-1-2683/17, od
14.11.2017.
Odluka o imenovanju člana Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine
objavljena je u “Službenom glasniku BiH“, broj 93/17.

a
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a Zaključci o osnivanju privremenih zajedničkih

Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure
izbora jednog člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranje kvaliteta iz srpskog naroda objavljen je u
“Službenom glasniku BiH“, broj 91/17.

komisija oba doma Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine

Na 33. sjednici, održanoj 8.11.2017., Dom naroda usvojio je Zaključak o
osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure imenovanja
Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela
policijske strukture Bosne i Hercegovine, akt broj: 01,02-34-1-1893/17,
od 25.10.2017., te u Privremenu zajedničku komisiju oba doma imenovao
delegate: Barišu Čolaka, Ognjena Tadića i Safeta Softića.
Na 33. sjednici, održanoj 8.11.2017., Dom naroda usvojio je Zaključak o
osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure izbora jednog
člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i
osiguranje kvaliteta iz srpskog naroda, akt broj: 01,02-34-1-2474/17, od
25.10.2017., te u Privremenu zajedničku komisiju oba doma imenovao
delegate: Safeta Softića, Ognjena Tadića i Zdenku Džambas.
Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma

Trajanje sjednica i tačke dnevnog reda
u periodu od 1.10. do 31.12.2017.
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Ostalo
Na 34. sjednici, održanoj 7.12.2017., u okviru tačke 9. Upoznavanje sa
Zaključkom Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajnosigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Dom je primio k znanju
navedeni zaključak, akt broj: 03/2-50-1-8-18-2/17, od 18.10.2017.
Na prijedlog delegata Dragutina Rodića, u ime Kluba delegata srpskog
naroda, usvojen je sljedeći zaključak:
“Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH konstatira da Zajednička
komisija za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije
BiH nije konstituirana u skladu s članom 18. stav (4) Zakona o
Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH. Članovi komisije kandidiraju se
u skladu s principom proporcionalne zastupljenosti političkih stranaka
u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.”

Ukupno održano
sjednica

Ukupno razmatrano tačaka i
podtačaka dnevnog reda

Ukupno trajanje
sjednica

2
(+ prvi dio 55. sjednice)

42

42 sata i 31 minuta

2

20

3 sata i 5 minuta

1 hitna sjednica

116

2 sata i 25 minuta

Kolegij Predstavničkog doma PSBiH

5

62
(+ 28 podtačaka)

5 sati

Kolegij Predstavničkog doma PSBiH
u proširenom sastavu

5

15

2 sata

Kolegij Doma naroda PSBiH

3

30

1 sat i 15 minuta

Zajednički kolegij oba doma PSBiH

1

5

1 sat

Predstavnički dom PSBiH

Dom naroda PSBiH

Zajedničke sjednice oba doma – pitanja i odgovori
Druga posebna zajednička sjednica oba doma o temi “Poslanici/delegati pitaju – Vijeće ministara BiH odgovara” održana je 24.10.2017., a
trajala je 3 sata i 2 minute.
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AKTIVNOSTI POVJERENSTAVA PSBIH

Broj održanih sjednica stalnih povjerenstava PSBiH u razdoblju od 1. 10. do 31. 12. 2017.
Povjerenstva Zastupničkog doma PSBiH
Ustavnopravno povjerenstvo
Povjerenstvo za vanjske poslove
Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine

4

2
(3 zasjedanja)
1

Povjerenstvo za financije i proračun
Povjerenstvo za promet i veze

6
1

Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti spolova 0
Povjerenstvo za pripremu izbora Vijeća ministara BiH 0

Povjerenstva Doma naroda PSBiH
Ustavnopravno povjerenstvo

4

Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine,
promet i veze

3

Povjerenstvo za financije i proračun

6

Zajednička povjerenstva obaju domova PSBiH
Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost
BiH

1

Zajedničko povjerenstvo za nadzor nad radom
Obavještajno-sigurnosne agencije BiH

2

Zajedničko povjerenstvo za ekonomske
reforme i razvoj

2

Zajedničko povjerenstvo za europske
0
integracije
Zajedničko povjerenstvo za administrativne
poslove
Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava

2
3
(4 zasjedanja)

AKTIVNOSTI POVJERENSTAVA PSBIH
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Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma
Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma PSBiH je 23. listopada održalo 53. sjednicu, na kojoj su u drugoj fazi u povjerenstvu
razmatrani i podržani Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru,
s jednim usvojenim amandmanom, čiji je predlagatelj Privremeno
zajedničko povjerenstvo obaju domova Parlamentarne skupštine
BiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga
zakona o parlamentarnom nadzoru, i Prijedlog zakona o dopunama
Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, s tri usvojena amandmana,
čiji je predlagatelj zastupnica Aleksandra Pandurević. Povjerenstvo je
razmatralo i utvrdilo usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom
BiH za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama
u institucijama BiH, predlagatelja zastupnika Borislava Bojića. Ministarstvo pravde BiH uputilo je Nacrt pročišćenog teksta Zakona o državnoj
službi u institucijama BiH. Zaključeno je potrebnim Nacrt pročišćenog
teksta dostaviti predsjedatelju Ustavnopravnog povjerenstva Doma
naroda PSBiH radi održavanja zajedničke sjednice ustavnopravnih
povjerenstava obaju domova PSBiH s ciljem utvrđivanja Prijedloga
pročišćenog teksta Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.
Na 54. sjednici, održanoj 14. studenoga, utvrđena je usklađenost s
Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH za Prijedlog zakona o izmjenama
Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagatelj
Vijeće ministara BiH, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama
i drugim naknadama u sudbenim i tužiteljskim institucijama na razini
BiH, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH, te za Prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu BiH, čiji je predlagatelj
zastupnica Aleksandra Pandurević. Utvrđena je usklađenost s Ustavom
BiH i pravnim sustavom BiH te su podržana načela Prijedloga zakona
o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji su predlagatelji
zastupnici Senad Šepić, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović. Usvojen je
i zaključak kojim Povjerenstvo traži pribavljanje mišljenja Središnjeg
izbornog povjerenstva BiH o ovome prijedlogu zakona do rasprave
u drugoj fazi u povjerenstvu. U vezi s tim je Povjerenstvo predložilo
dostavu Prijedloga zakona Središnjem izbornom povjerenstvu BiH i
traženje mišljenja o predloženom zakonu. Povjerenstvo nije utvrdilo
usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH za Prijedlog
zakona o izmjenama Zakona o trošarinama u BiH, čiji su predlagatelji
zastupnici Senad Šepić, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović. Zaključeno
je akt Ministarstva pravde BiH - Nacrt pročišćenog teksta Zakona
o upravnom postupku - dostaviti Ustavnopravnom povjerenstvu
Doma naroda PSBiH sa zahtjevom za održavanje zajedničke sjednice
ustavnopravnih povjerenstava obaju domova PSBiH o ovome pitanju.
Primljen je k znanju Zahtjev za pokretanje postupka u skladu s
Poslovnikom Doma u vezi s Odlukom o visini, načinu i postupku
ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u
institucijama BiH, koji je podnio Samostalni sindikat državnih i policijskih
službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudbenoj vlasti i javnim
ustavnovama BiH. Povjerenstvo je zaključilo da će uputiti ovaj zahtjev
Kolegiju Zastupničkog doma PSBiH na daljnje postupanje.

Na 55. sjednici, koja je započela 14. prosinca, utvrđena je usklađenost s
Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH te su podržana načela Prijedloga
zakona o dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH,
predlagatelja zastupnika Mirsada Đonlagića. Usvojen je i zaključak
prema kojem nadležne agencije te nadležna entitetska i kantonalna
ministarstva do iduće faze u povjerenstvu trebaju dostaviti mišljenja o
Prijedlogu zakona. Utvrđena je usklađenost s Ustavom BiH i pravnim
sustavom BiH i podržana su načela Prijedloga zakona o dopunama
Zakona o sportu u BiH, čiji je predlagatelj također zastupnik Mirsad
Đonlagić. Povjerenstvo je utvrdilo usklađenost s Ustavom BiH i pravnim
sustavom BiH za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
ombudsmanu za ljudska prava BiH, čiji je predlagatelj Vijeće ministara
BiH. Sjednica Povjerenstva prekinuta je na točki 5. dnevnoga reda, a
nastavak sjednice održan je 21. prosinca. Tada je utvrđena usklađenost
s Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH i podržana su načela Prijedloga
zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH, čiji su predlagatelji zastupnici
Amir Fazlić, Nermina Kapetanović, Šefik Džaferović, Safer Demirović,
Hazim Rančić, Asim Sarajlić i Šemsudin Mehmedović. Utvrđena je
usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH i podržana su
načela Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti
osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama vlasti BiH, čiji su
predlagatelji zastupnici Aleksandra Pandurević, Borjana Krišto i Mirsad
Isaković. Povjerenstvo je utvrdilo usklađenost s Ustavom BiH i pravnim
sustavom BiH za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, kao i za
Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, predlagatelja
Vijeća ministara BiH. Odgođeno je izjašnjavanje o usklađenosti s
Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH i o načelima Prijedloga zakona
o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH, čiji su predlagatelji
zastupnici Borislav Bojić, Hazim Rančić, Jasmin Emrić, Diana Zelenika,
Damir Arnaut, Saša Magazinović, Senad Šepić i Maja Gasal-Vražalica.
Usvojen je zaključak da Vijeće ministara BiH, Središnje izborno
povjerenstvo BiH i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije dostave mišljenja o ovome zakonskom prijedlogu, kao
i da će Povjerenstvo zatražiti od Kolegija Zastupničkog doma PSBiH
produljenje roka od 30 dana za dostavu mišljenja o Prijedlogu zakona.
Podržana je i u daljnju parlamentarnu proceduru upućena zastupnička
inicijativa Salka Sokolovića, kojom se Ministarstvo civilnih poslova BiH
zadužuje da, u roku od 20 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi
i u parlamentarnu proceduru dostavi izvješće o razlozima neprimanja
Agencije za razvoj visokog obrazavanja i osiguranje kvalitete BiH u
punopravno članstvo Europske organizacije za osiguranje kvalitete
u visokom obrazovanju (ENQA), s konkretnim prijedlogom mjera za
otklanjanje uočenih slabosti.
Na 56. sjednici, koja je također održana 21. prosinca, utvrđena je
usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH za Prijedlog
zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2018.
godinu, čiji je predlagatelj Predsjedništvo BiH.

Povjerenstvo za vanjske poslove
Na nastavku 44. sjednice Povjerenstva za vanjske poslove, održanoj 25.
listopada, razmatrana je Informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH
o 7. sjednici Odbora za iseljeništvo Narodne skupštine Republike Srbije.
Zaključeno je potrebnim zatražiti cjelovitu informaciju o navedenoj
sjednici Odbora radi izjašnjavanja članova Povjerenstva o njoj. Na sjednici
je dano pozitivno mišljenje i Domu predloženo davanje suglasnosti za
ratificiranje Protokola kojim se dopunjuju i mijenjaju određene odredbe
Sporazuma o zračnom prijevozu između Vlade Države Katar i Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine i Amandmana na Okvirni sporazum
o kreditu od 13. svibnja 2014. između Bosne i Hercegovine i Razvojne
banke Vijeća Europe za financiranje Projekta zatvaranja kolektivnih
centara (LD 1789 (2013)).
Na 45. sjednici, koja je održana 14. studenoga, dano je pozitivno
mišljenje te je Domu predloženo davanje suglasnosti za ratificiranje pet
sporazuma. K znanju je primljeno dvanaest izvješća i materijala koji su

pristigli Povjerenstvu. Članovi Povjerenstva nisu primili k znanju sljedeće
materijale i dokumente: Obraćanje predsjedatelja Vijeća ministara BiH
Denisa Zvizdića na zasjedanju Odbora za vanjske poslove Europskog
parlamenta 19. lipnja 2017. u Bruxellesu i Izvješće s 4. sastanka na vrhu
predsjednika parlamenata država članica Parlamentarne skupštine
Unije za Mediteran.
Na 46. sjednici, održanoj 14. prosinca, dano je pozitivno mišljenje i Domu
je predloženo davanje suglasnosti za ratificiranje sedam dokumenata,
među kojima su i Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka,
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne
Republike Njemačke o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka i
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne
Gore o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava. Primljeno je
k znanju devet izvješća i materijala koji su pristigli Povjerenstvu.
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Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine
Na 21. sjednici Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma
PSBiH, koja je održana 5. prosinca, razmatrana je Informacija o realiziranju
zaključaka s 45. sjednice Zastupničkog doma PSBiH. Zaključeno je da
Povjerenstvo zahtijeva od Uprave za neizravno oporezivanje BiH davanje
suštinskih odgovora na zaključke usvojene na 45. sjednici Zastupničkog doma
u roku od 90 dana. Povjerenstvo je dostavilo Upravi za neizravno oporezivanje
BiH neautorizirani transkript koji se odnosi na raspravu o navedenoj
informaciji, kako bi Uprava odgovorila i postupila u skladu s iznesenim

primjedbama i sugestijama članova Povjerenstva. Također su razmatrane
informacije u vezi s izradom Strategije razvoja infrastrukture kvalitete u Bosni
i Hercegovini. Zaključeno je da se prima k znanju Informacija Ministarstva
vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u vezi s izradom Strategije razvoja
infrastrukture kvaliteta u BiH. Usvojen je i zaključak u kojem Povjerenstvo
predlaže Vijeću ministara BiH da, putem mehanizma koordinacije, usuglasi
tekst Strategije razvoja infrastrukture kvalitete u BiH, te je potrebno prevladati
eventualna osporavanja ustavnih nadležnosti pojedinih razina vlasti u BiH.

Povjerenstvo za financije i proračun Zastupničkog doma
Povjerenstvo za financije i proračun Zastupničkog doma PSBiH održalo je
11. listopada 53. sjednicu, na kojoj je u prvoj fazi u povjerenstvu razmatran
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama
Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj zastupnik Borislav Bojić, te su
podržana načela ovog zakonskog prijedloga. Na sjednici je razmatrano
revizorsko izvješće o financijskom poslovanju Tužiteljstva BiH za 2016.
godinu, koje je dobilo mišljenje s rezervom uz skretanje pozornosti. Nije
prihvaćeno Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih
obveza BiH za 2016. godinu, koje je dostavilo Predsjedništvo BiH. Ured za
reviziju institucija BiH dostavio je na razmatranje Izvješće o financijskoj
reviziji izvršenja Proračuna institucija BiH za 2016. godinu. Povjerenstvo je
nakon rasprave prihvatilo Izvješće i usvojilo zaključke koje će proslijediti
Zastupničkom domu PSBiH na izjašnjavanje, a u kojima se od Vijeća
ministara BiH i Ministarstva financija i trezora BiH traži da najkasnije do
kraja siječnja 2018. godine razmotre Izvješće o financijskoj reviziji Izvješća
o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2016.
godinu te da, suglasno svojim nadležnostima, zajedno kreiraju program
aktivnosti i mjera koje će se poduzeti radi prevladavanja nedostataka u
poslovanju izloženih u ovom revizorskom izvješću i preventivnih mjera
kojima će se zapriječiti ponavljanje istih nalaza revizije u budućim izvješćima
revizije. Nadalje se u usvojenom zaključku navodi da navedeni program
aktivnosti i mjera treba javno objaviti najkasnije do kraja veljače 2018. godine
na internetskim stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva financija i
trezora BiH, a u navedenom roku obvezno dostaviti presliku PSBiH. Usvojen
je i zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva financija i trezora
BiH traži da promptno pristupe sveobuhvatnom realiziranju preporuka
revizije koje su sadržane u tekstu Izvješća o financijskoj reviziji Izvješća
o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza za 2016.
godinu te da, sukladno svojim nadležnostima, dostave PSBiH popunjenu
tablicu iz Priloga 1. ovih zaključaka najkasnije do 1. ožujka 2018. godine.
Zaključeno je potrebnim od Vijeća ministara BiH i Ministarstva financija i
trezora BiH zatražiti da, suglasno svojim nadležnostima, u svoje godišnje
programe rada za 2018. uvrste preporuke revizije iz Izvješća o financijskoj
reviziji Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih
obveza BiH za 2016. godinu te da razvrstaju preporuke revizije u dvije
skupine prioriteta, i to: aktivnosti koje je moguće provesti u 2018. godini i
aktivnosti koje je moguće samo pokrenuti u 2018. godini, kao i da odrede
obje skupine aktivnosti za planske stavke/aktivnosti u svojim godišnjim
programima rada za 2018. godinu. Povjerenstvo je usvojilo i zaključak
kojim se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva financija i trezora BiH traži da
posebnu pozornost posvete jačanju sustava unutarnjih kontrola te da, u cilju
povećanja učinkovitosti financijskog poslovanja i pouzdanosti financijskih
izvješća, uspostave odgovarajući sustav unutarnjih kontrola kojima će
smanjiti rizik od ponavljanja istih pogrešaka ili pojave novih pogrešaka
u svojem financijskom poslovanju. Primljene su k znanju Informacija
Ministarstva financija i trezora BiH o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće
proračunske pričuve za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine i Informacija
Ureda za reviziju institucija BiH o Godišnjem planu Ureda za 2017./2018.
Na 54. sjednici, održanoj 24. listopada, usvojeno je Zbirno mišljenje o
financijskoj reviziji institucija BiH za 2016. godinu, s prijedlogom zaključaka i
prilozima 1. i 2. koji čine Zbirno mišljenje.
Na 55. sjednici, koja je održana 14. studenoga, podržana su načela Prijedloga
zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH,
čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH. Povjerenstvo je usvojilo i zaključak
u kojem stoji da će od Zastupničkog doma PSBiH zatražiti razmatranje i
u drugom čitanju ovog zakonskog prijedloga na 54. sjednici Zastupničkog
doma PSBiH. Odgođeno je izjašnjavanje o načelima Prijedloga zakona o

izmjenama Zakona o trošarinama u BiH, čiji su predlagatelji zastupnici Salko
Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, te je zaključilo da Upravni odbor
Uprave za neizravno oporezivanje BiH i Vijeće ministara BiH dostave mišljenja
o ovome prijedlogu zakona. Zaključeno je i zatražiti od Kolegija Zastupničkog
doma produljenje roka za dostavu mišljenja o ovome prijedlogu zakona. Nisu
podržana načela Prijedloga zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim
naknadama u sudbenim i tužiteljskim institucijama na razini BiH, čiji je
predlagatelj Vijeće ministara BiH. Primljeno je k znanju Izvješće o obavljenim
prestrukturiranjima rashoda institucija BiH unutar proračunskih rashoda za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. Povjerenstvo je primilo k
znanju i Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH o poduzetim aktivnostima
na realiziranju preporuka iz Izvješća revizije učinka “Aktivnosti institucija BiH
za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći”. Primljeni
su k znanju Izvješće Ministarstva civilnih poslova BiH i Informacija Visokog
sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH o realiziranju preporuka iz Izvješća revizije
učinka “Upravljanje grantovima u institucijama BiH”.
Na 56. sjednici, koja je održana 28. studenoga, usvojeno je Izvješće o
provedenoj reviziji učinka o temi: “Elektroničko poslovanje u institucijama
BiH”. Usvojen je i zaključak koji će biti upućen Zastupničkom domu PSBiH,
a kojim se od Vijeća ministara BiH traži da u roku od šest mjeseci
izvijesti Zastupnički dom PSBiH o planiranim i poduzetim aktivnostima
na realiziranju preporuka iz Izvješća, te da o tome obavijesti i Ured za
reviziju institucija BiH. Usvojeno je Izvješće o provedenoj reviziji učinka
o temi: “Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatskokonzularnim predstavništvima BiH”. Usvojen je i zaključak koji će biti
upućen Zastupničkom domu PSBiH, a kojim se od Ministarstva vanjskih
poslova BiH traži da u roku od šest mjeseci izvijesti Zastupnički dom PSBiH
o planiranim i poduzetim aktivnostima na realiziranju preporuka iz Izvješća,
te da o tome obavijesti i Ured za reviziju institucija BiH. Primljeno je k znanju
Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za
razdoblje od siječnja do lipnja 2017. godine. Povjerenstvo je usvojilo Izvješće
o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2015.
godini. Primljeno je k znanju Izvješće o stanju javne zaduženosti BiH na dan
30. lipnja 2017., kao i Financijsko izvješće Ureda za reviziju institucija BiH za
razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine. Povjerenstvo je upoznato s
dopisom Udruge za zaštitu deviznih štediša u BiH.
Članovi Povjerenstva su na 57. sjednici, održanoj 14. prosinca, podržali u prvoj
fazi u povjerenstvu Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o trošarinama
u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagatelji zastupnici Salko Sokolović,
Senad Šepić i Sadik Ahmetović. Nije podržan u prvoj fazi u povjerenstvu
Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine,
čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH. Nakon što je Povjerenstvo uvrstilo
u dnevni red sjednice Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o trošarinama u Bosni i Hercegovini, predlagatelja Vijeća ministara BiH,
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na Jedinstveni
račun i raspodjeli prihoda, predlagatelja Vijeća ministara BiH, te Prijedlog
zakona o izmjeni Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i
Hercegovini, predlagatelja Vijeća ministara BiH, predsjedatelj Povjerenstva
prekinuo je sjednicu kako bi od Kolegija Zastupničkog doma PSBiH zatražio
tumačenje članka 106. Poslovnika Zastupničkog doma u vezi s mogućnošću
razmatranja ovih prijedloga zakona na sjednici Povjerenstva.
Na 58. sjednici, koja je održana 21. prosinca, podržana su načela Prijedloga
zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2018.
godinu, čiji je predlagatelj Predsjedništvo BiH. Povjerenstvo nije podržalo
načela Prijedloga zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim
naknadama u sudbenim i tužiteljskim institucijama na razini BiH, čiji je
predlagatelj Vijeće ministara BiH.
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Povjerenstvo za promet i veze
Na 41. sjednici Povjerenstva za promet i veze, održanoj 13. studenoga, prihvaćena su načela Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj zastupnica
Aleksandra Pandurević. Primljena je k znanju Informacija Regulatorne
agencije za komunikacije (RAK) BiH o rezultatima usklađivanja cijena usluga i tehničkoj kvaliteti usluge mobilne telefonije u BiH s cijenama u regiji
i Europi. Sastavni dio ove informacije je i Pregled aktivnosti za učinkovitiji
razvoj tržišta komunikacija u BiH, iz kojega je podnositelj Informacije povukao prvu točku Pregleda aktivnosti. Odgođeno je razmatranje Informacije
RAK-a o provedenom monitoringu informativnog programa Dnevnika 2
emitera Javnog radiotelevizijskog sustava BiH: BHRT-a, RTRS-a i FTV-a.

Članovi Povjerenstva zatražili su od podnositelja Informacije da dostavi
više relevantnih podataka o provedenom monitoringu informativnog programa javnih radiotelevizijskih servisa. Nakon razmatranja dopisa Asocijacije kabelskih operatera i distributera mrežnih usluga u BiH, članovi Povjerenstva zatražili su od Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH i Konkurencijskog vijeća BiH da Povjerenstvu dostave informacije i predlože mjere iz njihove nadležnosti u vezi
s pitanjem regulacije tržišta elektroničkih medija u BiH. Članovi Povjerenstva
upoznati su s Informacijom o održanoj prezentaciji ravnatelja Tajništva
Energetske zajednice Janeza Kopača pod nazivom “Sadašnje stanje ispunjavanja obveza BiH iz Ugovora o Energetskoj zajednici” od 26. listopada 2017.

Izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH posjetilo Neovisnog operatora sustava u BiH
Predsjedatelj Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Momčilo Novaković, zamjenici predsjedatelja Nikola
Lovrinović i Hanka Vajzović te član Povjerenstva Šemsudin Mehmedović, kao i zamjenik predsjedatelja Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku,
carine, promet i veze Doma naroda PSBiH Sead Kadić, posjetili su 28. studenoga sjedište Neovisnog operatora sustava (NOS) u BiH.
U razgovoru s direktorom NOS-a Josipom Dolićem, izaslanstvo PSBiH upoznato je s radom ove institucije, aktualnim projektima te izazovima i
napretkom u elektroenergetskom sektoru BiH koji se realizira posredstvom NOS-a. Članovima povjerenstava PSBiH predstavljena je i inicijativa za
uspostavu organiziranog tržišta električne energije, odnosno pokretanje burze električne energije u BiH. Predstavnici NOS-a također su upoznali
izaslanstvo PSBiH s aktivnostima koje se provode s ciljem izgradnje upravne zgrade u Sarajevu, kao i s nabavom novog informacijskog sustava
SCADA. Tijekom posjeta izaslanstvo PSBiH obišlo je i Dispečerski centar NOS-a iz kojega se, putem sustava SCADA – EMS, upravlja cjelokupnom
elektroenergetskom mrežom BiH.

Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti spolova
Cilj tematske sjednice
bio je predstaviti najnovija istraživanja i
naglasiti važnost empirijskih istraživanja
za razvoj politika te
skrenuti pozornost
na značaj uspostave
kontinuiranog prikupljanja empirijskih
podataka u području rodne ravnopravnosti, na način kako je to predviđeno
propisima i strateškim dokumentima.
Mirsad Isaković, predsjedatelj Povjerenstva, naglasio je da je bez dobro
osmišljenih i provedenih istraživanja, kojima je cilj utvrditi stvarno stanje
u području ravnopravnosti spolova, teško osmisliti dobre politike koje će
rezultirati donošenjem odgovarajućeg zakonodavstva uz provedbu potrebnih
strategija. “Predstavljanje istraživanja o izradi politika rodne ravnopravnosti
treba rezultirati dobrim preporukama u budućem osmišljavanju zakonodavnih

Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti
spolova Zastupničkog doma PSBiH
organiziralo je 23. listopada, u suradnji s
Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i
uz potporu Misije USAID-a u BiH,
tematsku sjednicu o ulozi istraživanja u
izradi politika u području rodne ravnopravnosti.

aktivnosti i izradi strateških dokumenata iz ovoga područja”, kazao je Isaković.
Ravnateljica Agencije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova BiH Samra
Filipović-Hadžiabdić u svome je obraćanju izrazila nadu da će današnji skup
skrenuti pozornost članova Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti
spolova i drugih aktera na važnost empirijskih istraživanja za razvoj politika.
Nazočnima se obratio i ravnatelj Programskog ureda Misije USAID-a u BiH
Kent Larson, koji je rekao da je nedovoljna zastupljenost žena u politici u
BiH rezultat rodnog stereotipa glasačkog tijela, a ne odredaba izbornog
zakonodavstva u BiH, te da će USAID i dalje raditi na rodnoj ravnopravnosti
u političkom sudjelovanju žena i osnaživanju ekonomskog, socijalnog i
privatnog aspekta života žena.
Sudionici su upoznati i s činjenicom da povećanje kvote u Izbornom zakonu
BiH od 40% za nedovoljno zastupljeni spol na kandidacijskim listama političkih stranaka nije rezultiralo stvarnim poboljšanjem zastupljenosti žena u
politici. Izražena je nada da će istraživanja, imajući u vidu da se 2018. godine
provode opći izbori u BiH, političkim strankama i glasačima pružiti empirijske
dokaze o rodnoj stereotipizaciji u politici, te im prikazati i preferencije glasača
o nedovljnoj zastupljenosti žena u politici u BiH.

Održana tematska sjednica o rodno odgovornom budžetiranju
U Parlamentarnoj skupštini BiH je 20. prosinca održana tematska
sjednica pod nazivom “Kako do rodno odgovornog proračuna: uloga
parlamenata”, koju je organiziralo Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma PSBiH, u suradnji s Agencijom za
ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i uz
potporu Ureda UN Womena u BiH.
U uvodnom je izlaganju predsjedatelj Povjerenstva za ostvarivanje
ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma PSBiH Mirsad Isaković
naglasio da je manje zastupljeni spol do sada bio manje ili nikako
obuhvaćen proračunom. “Važno je u procesu donošenja proračuna
na svim razinama vlasti voditi javne rasprave, kako bi žene bile u
mogućnosti ukazati na probleme s kojima se susreću i zatražiti sredstva
u proračunu za rješavanje tih problema. Istodobno, institucije vlasti u
BiH moraju obaviti svoj dio posla i, donošenjem odgovarajućih zakona,
urediti pitanje rodno osjetljivog budžetiranja, prvenstveno imajući u vidu
obveze BiH u procesu europskih integracija”, kazao je Isaković.
Voditelj Ureda UN Womena u BiH David Saunders naglasio je da je rješavanje pitanja rodno odgovornog budžetiranja iznimno važno na europskom putu BiH.

Ocjenjujući da su u BiH
napravljeni značajni pomaci
u vezi s rodno odgovornim
budžetiranjem, predstavnica Agencije za ravnopravnost spolova BiH
Kika Babić-Svetlin navela
je da institucije na različitim razinama vlasti u
našoj zemlji već izrađuju
srednjeročne programe
rada koji moraju biti
usklađeni s rodno odgovornim budžetiranjem. Na tematskoj sjednici,
kojoj su bili nazočni predstavnici ministarstava zaduženih za provedbu
Gender akcijskog plana BiH te mlade aktivistkinje koje rade na
projektima nevladinih organizacija za jačanje aktivizma žena u lokalnim
zajednicama, predstavljen je i projekt pod nazivom “Jačanje rodno
odgovornog proračuna na razini institucija BiH”, koji provodi Agencija za
ravnopravnost spolova BiH uz potporu Ureda UN Womena u BiH.
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Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda
Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda PSBiH je na 40. sjednici,
održanoj 10. listopada, razmatralo u drugoj fazi u povjerenstvu i
podržalo Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima
i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj Vijeće
ministara BiH. Na istoj su sjednici nakon razmatranja podržana načela
Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i
Hercegovine, te je utvrđena usuglašenost s Ustavom BiH i pravnim
sustavom BiH za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH. Predlagatelj ovih
prijedloga zakona je Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH.
Na 41. sjednici, koja je održana 7. studenoga, s dva usvojena amandmana je podržan Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru, čiji
je predlagatelj Privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova
PSBiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga
zakona o parlamentarnom nadzoru. Povjerenstvo je odgodilo raspravu
o Godišnjem izvješću Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća (VSTV)
BiH za 2016. godinu, kako bi se na sjednici Povjerenstva osigurala
nazočnost predsjednika VSTV-a. U vezi s izradom Prijedloga službenog
pročišćenog teksta Zakona o upravnom postupku, čiji je predlagatelj
Ministarstvo pravde BiH, zaključeno je potrebnim zatražiti od Kolegija
Doma naroda PSBiH da ovlasti Ustavnopravno povjerenstvo za pri-

premu Prijedloga službenog pročišćenog teksta ovoga zakona.
Na 42. sjednici, koja je održana 7. prosinca, utvrđena je usuglašenost s
Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH Prijedloga zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o trošarinama u BiH, Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli
prihoda i Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sustavu neizravnog
oporezivanja u BiH, predlagatelja Vijeća ministara BiH. Povjerenstvo
je utvrdilo usuglašenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH te
podržalo načela Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi
u institucijama BiH, čiji je predlagatelj Zastupnički dom PSBiH. Također
je utvrđena usuglašenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH za
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama
u sudbenim i tužiteljskim institucijama na razini BiH, čiji je predlagatelj
Vijeće ministara BiH, kao i za Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama
Zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, čiji je
predlagatelj Vijeće ministara BiH. Primljena je k znanju Odluka o visini,
načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao
i prijevoz s posla u institucijama BiH, te je zaključeno da bude upućena
Kolegiju Doma na daljnje postupanje. Nije primljeno k znanju Godišnje
izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2016.

Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze
Na 35. sjednici Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine,
promet i veze, koja je održana 7. studenoga, s dva usvojena amandmana je podržan Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama
sigurnosti prometa na cestama u BiH, čiji je predlagatelj Zastupnički
dom PSBiH. Povjerenstvo je primilo k znanju dva izvješća. Također je
primljena k znanju Informacija o održanoj prezentaciji ravnatelja Tajništva Energetske zajednice Janeza Kopača pod nazivom “Sadašnje
stanje ispunjavanja obveza BiH iz Ugovora o Energetskoj zajednici”
od 26. listopada 2017. godine. Povjerenstvo je usvojilo zaključak kojim
ovu informaciju upućuje Kolegiju Doma naroda s prijedlogom za
uvrštavanje u dnevni red jedne od sljedećih sjednica Doma. Na prijedlog
izaslanika Marija Karamatića, Povjerenstvo je usvojilo zaključak kojim
se od Vijeća ministara BiH traži dostava informacije o provođenju odgovarajuće kontrole nad financijskim sredstvima koje Vanjskotrgovinska
komora BiH ostvaruje primjenom javnih ovlasti.
Na 36. sjednici, održanoj 7. prosinca, podržan je u drugoj fazi u povjerenstvu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o

osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, čiji je predlagatelj
Zastupnički dom PSBiH. Primljen je k znanju Financijski plan Državnog
regulatornog povjerenstva za električnu energiju za 2018. godinu.
Primljena su k znanju četiri izvješća o međunarodnim aktivnostima
povjerenstava i izaslanstava Parlamentarne skupštine BiH. Također je
primljen k znanju dopis Asocijacije kabelskih operatera i distributera
mrežnih usluga u BiH. U vezi s tim je zaključeno da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Regulatorna agencija za komunikacije i
Konkurencijsko vijeće BiH dostave informacije o problematici navedenoj u dopisu Asocijacije. Primljene su k znanju i dvije zabilješka o
aktivnostima Povjerenstva.
Na 37. sjednici, koja je održana 22. prosinca, članovi Povjerenstva dali
su pozitivno mišljenje i predložili Domu davanje suglasnosti za ratificiranje 21 dokumenta, među kojima su sporazumi, amandmani na
ugovore, ugovori, protokoli i jedna međunarodna konvencija. Na sjednici
Povjerenstva razmatrana su i prihvaćena tri izvješća o međunarodnim
aktivnostima povjerenstava i izaslanstava Parlamentarne skupštine BiH.

Članovi Povjerenstva razgovarali s članovima izaslanstva Odbora za vanjske poslove,
obranu i sigurnost Senata Češke Republike
Članovi Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet
i veze Sead Kadić, Mario Karamatić, Ognjen Tadić i Martin Raguž
razgovarali su 7. studenoga u Sarajevu s članovima izaslanstva Odbora
za vanjske poslove, obranu i sigurnost Senata Češke Republike koji su
boravili u višednevnom službenom posjetu našoj zemlji. Ističući da u
prijateljskim odnosima dviju zemalja nema otvorenih pitanja, gosti iz
Češke zanimali su se za dinamiku procesa europskih i euroatlantskih
integracija Bosne i Hercegovine. Češki senatori naglasili su da integracija zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju i NATO jesu interes
država članica EU te su izrazili uvjerenje da će Bosna i Hercegovina u
budućnosti biti jedan od ključnih elemenata europske sigurnosti. Gosti
iz Češke naglasili su potrebu nastavka dobre suradnje povjerenstava
Parlamentarne skupštine BiH i odbora Parlamenta Češke, kao i suradnje na razini rukovodstava parlamenata.
Zahvaljujući se gostima na snažnoj podršci europskom i euroatlantskom
putu Bosne i Hercegovine, kao i na brojnim realiziranim projektima u

područjima energetike, poljoprivrede, zdravstva i reforme javne uprave,
članovi Povjerenstva istaknuli su kako se nadaju da će realizacija razvojnih projekata u BiH ostati jedan od ključnih prioriteta Vlade i Parlamenta
Češke u regiji Zapadnog Balkana.
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Povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda
Povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda PSBiH
na 45. sjednici, održanoj 9. listopada, razmatralo je i usvojilo Godišnje revizorsko izvješće o glavnim nalazima i
preporukama za 2016. Članovi Povjerenstva odlučili su da
zaključci u vezi s Godišnjim izvješćem budu sastavnim dijelom zbirnog mišljenja Povjerenstva o svim revizorskim
izvješćima o financijskom poslovanju institucija Bosne
i Hercegovine u 2016. godini. Istoga dana održana je i 46.
sjednica, na kojoj su razmatrana revizorska izvješća za
2016. godinu i obavljena javna saslušanja predstavnika
institucija BiH koje su u revizorskim izvješćima o financijskom poslovanju dobile mišljenje s rezervom i mišljenje s
rezervom uz skretanje pozornosti. Razmatrana su izvješća
za sljedeće institucije: Ministarstvo vanjskih poslova BiH,
Upravu za neizravno oporezivanje BiH, Ministarstvo obrane
BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Direkciju za koordinaciju
policijskih tijela BiH, Državnu agenciju za istrage i zaštitu,
Graničnu policiju BiH, Tužiteljstvo BiH, Visoko sudbeno i
tužiteljsko vijeće BiH i Agenciju za identifikacijske isprave,
evidenciju i razmjenu podataka.
Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2016. godinu razmatrano je i prihvaćeno
na 47. sjednici, održanoj 19. listopada. Članovi Povjerenstva prihvatili su i Izvješće o financijskoj reviziji Izvješća o
izvršenju Proračuna institucija BiH za 2016. godinu, te je
Povjerenstvo predložilo Domu usvajanje zaključaka u kojima se od Vijeća ministara BiH traži da, u skladu sa svojim
nadležnostima, pristupi sveobuhvatnom realiziranju preporuka revizije sadržanih u tekstu ovoga izvješća te zaduži
institucije BiH da, svaka iz svoje nadležnosti, pristupe realiziranju preporuka revizije i popune tablicu iz Priloga 1.
zaključaka. Predloženim zaključcima traži se od Vijeća
ministara BiH da tablicu iz Priloga 1. s unesenim traženim
podacima dostavi PSBiH najkasnije do 1. ožujka 2018. godine. Od Vijeća ministara BiH i Ministarstva financija i trezora BiH također se traži da posebnu pozornost posvete
jačanju sustava unutarnjih kontrola te da, u cilju povećanja
učinkovitosti financijskog poslovanja i pouzdanosti financijskih izvješća, uspostave odgovarajući sustav unutarnjih
kontrola kojima će se smanjiti rizik od ponavljanja istih ili
pojave novih pogrešaka u financijskom poslovanju. K znanju su primljene Informacija o Godišnjem planu revizije za
2017./2018. i Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava
tekuće proračunske pričuve za razdoblje siječanj-lipanj
2017. godine. Prihvaćeno je i u daljnju parlamentarnu proceduru upućeno Izvješće o obavljenim prestrukturiranjima
rashoda institucija BiH unutar proračunskih rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
Na 48. sjednici, održanoj 8. studenoga, usvojeno je Izvješće
o razmatranim revizorskim izvješćima Ureda za reviziju institucija BiH za 2016. godinu. U usvojenom Izvješću
sadržane su sustavne mjere kojima bi se otklonili uzroci ponavljanja određenih revizorskih nalaza, kao i zbirni
i pojedinačni zaključci Povjerenstva s pripadajućim prilozima 1., 2. i 3., te je Domu naroda PSBiH predloženo njihovo
usvajanje. Povjerenstvo je prihvatilo i 73 izvješća o reviziji
institucija BiH koje je pripremio Ured za reviziju institucija
BiH, te je Domu naroda PSBiH također predloženo njihovo
usvajanje.
Na 49. sjednici, koja je održana 4. prosinca, usvojeno je
Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje
imovinom i troškovima smještaja u diplomatskokonzularnim predstavništvima BiH”. Usvojen je zaključak

koji će biti upućen Domu naroda PSBiH na izjašnjavanje, a u kojem je navedeno kako se od Ministarstva vanjskih poslova BiH traži da hitno pristupi realiziranju preporuka iz Izvješća i u roku od šest mjeseci izvijesti Dom naroda
PSBiH o poduzetim aktivnostima na provođenju preporuka
iz Izvješća, te da o poduzetim aktivnostima upozna i Ured
za reviziju institucija BiH. Zaključeno je potrebnim naložiti
Ministarstvu vanjskih poslova BiH dostavu informacije o realiziranju preporuka iz Izvješća u roku iz točke 1. zaključka
u tabličnom prikazu, tako da u njoj jasno budu naznačeni:
naziv preporuke iz izvješća, poduzete aktivnosti na realiziranju preporuke, nositelji aktivnosti, stupanj realizacije i
u slučaju nerealizacije jasne razloge zbog kojih preporuka
nije realizirana. Također je usvojeno Izvješće o provedenoj
reviziji učinka o temi: “Elektroničko poslovanje u institucijama BiH – uspostava i primjena” uz zaključak koji će biti
upućen Domu naroda PSBiH na izjašnjavanje, a u kojem
stoji kako se od Vijeća ministara BiH traži da zaduži institucije iz svoje nadležnosti na koje se ovo izvješće odnosi
da hitno pristupe realiziranju preporuka iz Izvješća i u roku
od šest mjeseci izvijeste Dom naroda PSBiH o poduzetim
aktivnostima na provođenju preporuka iz Izvješća, te da o
poduzetim aktivnostima upozna i Ured za reviziju institucija
BiH. Zaključeno je potrebnim naložiti Vijeću ministara BiH
da u roku iz točke 1. ovoga zaključka dostavi informaciju o
realiziranju preporuka iz Izvješća u tabličnom prikazu, tako
da u njoj budu jasno naznačeni: naziv preporuke iz izvješća,
poduzete aktivnosti na realiziranju preporuke, nositelji
aktivnosti, stupanj realizacije (realizirano, djelomično realizirano, realizacija u tijeku, nije realizirano – u tom slučaju
potrebno je navesti jasne razloge zbog kojih preporuka
nije realizirana). Primljeno je k znanju Izvješće o izvršenju
Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za
razdoblje od siječnja do lipnja 2017. godine, kao i Izvješće
o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih
stranaka u 2015. godini. Povjerenstvo je primilo k znanju
Financijsko izvješće Ureda za reviziju institucija BiH za
razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine. Primljeno je k znanju Izvješće Ministarstva civilnih poslova BiH
o realiziranju preporuka iz Izvješća revizije učinka o temi:
“Upravljanje grantovima u institucijama BiH”. Usvojen je i
zaključak koji će biti upućen Kolegiju Doma kako bi Ministarstvu pravde BiH i Visokom sudbenom i tužiteljskom
vijeću BiH uputio požurnicu za dostavu potrebne informacije
o realiziranju preporuka iz Izvješća revizije učinka o temi:
“Upravljanje grantovima u institucijama BiH”. Primljena je k
znanju Informacija Ministarstva sigurnosti BiH o poduzetim
aktivnostima na realiziranju preporuka iz Izvješća revizije
učinka o temi: “Aktivnosti institucija BiH za provođenje
zaštite i spašavanje u prirodnoj ili drugoj nesreći”.
Na 50. sjednici, koja je održana 7. prosinca, podržana su načela Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
trošarinama u BiH, Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni
Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda
te Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sustavu neizravnog
oporezivanja u BiH, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH.
Primljena je k znanju Informacija Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH o realiziranju preporuka iz Izvješća revizije
učinka o temi: “Upravljanje grantovima u institucijama BiH”.
Odgođeno je izjašnjavanje o Informaciji Ministarstva pravde
BiH o realiziranju preporuka iz Izvješća revizije učinka o temi:
“Upravljanje grantovima u institucijama BiH” zbog izočnosti
ovlaštenog predlagatelja.
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Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH
Na 40. sjednici Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, održanoj 23. listopada, razmatrana je i primljena k
znanju Informacija Ministarstva sigurnosti BiH o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2016. godini. Nije prihvaćena
zastupnička inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: “Na temelju članka 8. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podnosim zastupničku inicijativu kojom
se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od
dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi izvješće o napretku Bosne i Hercegovine u

procesu priključenja NATO-u, s prijedlogom konkretnih mjera
za dinamiziranje aktivnosti Bosne i Hercegovine na putu k
punopravnom članstvu u NATO”. K znanju su primljene i
dvije informacije o aktivnostima predsjedatelja Zajedničkog
povjerenstva, kao i informacija o prezentaciji Priručnika o
međunarodnom humanitarnom pravu, koja je održana 21.
rujna 2017.
Nakon što se članovi Zajedničkog povjerenstva nisu mogli
usuglasiti u vezi s predloženim dnevnim redom, 22. studenog
odgođena je 41. sjednica.

Aktivnosti Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH
Izaslanstvo Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, u kojem su bili predsjedatelj
Povjerenstva Sifet Podžić, zamjenica predsjedatelja Borjana Krišto te članovi Ognjen Tadić, Šemsudin
Mehmedović i Mario Karamatić, razgovaralo je 7. studenoga s članovima Odbora za vanjske poslove,
obranu i sigurnost Senata Češke Republike koji su boravili u službenom posjetu Bosni i Hercegovini.
Tijekom susreta razmijenjena su mišljenja o brojnim pitanjima iz djelokruga dva parlamentarna tijela.
Razgovarano je o europskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, o stanju u sektoru obrane
i sigurnosti BiH te o značaju neposrednog razgovora i posjeta parlamentaraca subjektima iz sektora
obrane i sigurnosti. Bilo je govora i o suradnji i regionalnim inicijativama parlamentarnih tijela zemalja
Zapadnog Balkana, kao i o mogućnostima unaprjeđenja bilateralne suradnje dviju zemalja. Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH Sifet Podžić posebno je istaknuo i zahvalio se
na značajnom doprinosu vojnika iz Češke Republike u misijama očuvanja mira u Bosni i Hercegovini.
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH Sifet Podžić razgovarao je 17. studenoga s Angusom Lapsleyem, ravnateljem za obranu, međunarodnu sigurnost i Jugoistočnu Europu u
Ministarstvu vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Na sastanku je
razgovarano o trenutačnom statusu i aktivnostima institucija BiH u stvaranju uvjeta za početak realiziranja Akcijskog plana za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu (MAP), o problemima u koordiniranju
rada policijskih agencija iz sektora sigurnosti, o regionalnim i unutarnjim sigurnosnim izazovima koji
neposredno utječu na sigurnost u BiH, kao i aktivnostima EUFOR-a u BiH.
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva naglasio je kako je potpuno jasno da EUFOR treba ostati u BiH
jer ima jasno definiranu misiju i jer su pripadnici EUFOR-a u BiH dobro prihvaćeni. Istaknuo je da EUFOR
obavlja veoma koristan posao s Oružanim snagama BiH. Predsjedatelj Podžić upoznao je ravnatelja
Lepsleya o aktivnostima ovog povjerenstva u parlamentarnom nadzoru sektora obrane i sigurnosti
u BiH te se, u ime Zajedničkog povjerenstva i Parlamentarne skupštine BiH, zahvalio kontingentu vojske Ujedinjenog Kraljevstva na
predanom radu i aktivnostima koje su imali i koje imaju u sastavu misije EU Althea, kao i na aktivnostima Ujedinjenog Kraljevstva u
suradnji s Ministarstvom obrane BiH i Oružanim snagama BiH. Sastanku su bili nazočni i veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva Velike
Britanije i Sjeverne Irske u BiH Edward Alexander De Poulton Ferguson, te prvi politički tajnik u Veleposlanstvu Julian Miller.
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH
Sifet Podžić i parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović
sudjelovali su 27. i 28. studenoga na Jahorini na Desetoj
godišnjoj konferenciji o poštivanju sigurnosnih obveza Bosne
i Hercegovine prema Organizaciji za europsku sigurnost
i suradnju (OESS) i Ujedinjenim narodima (UN). Tijekom
konferencije sudionici su razmijenili informacije o stupnju ispunjavanja preuzetih obveza BiH u sektoru sigurnosti.
Posebno je razgovarano o kibernetičkoj sigurnosti, koja
predstavlja novu sigurnosnu prijetnju te označuje novu eru
u odnosima između država. U sklopu ove teme raspravljano
je o mjerama OESS-a za izgradnju povjerenja u području
kibernetičke sigurnosti, kao i za smanjenje rizika od sukoba
koji proizlaze iz kibernetičkih incidenata i kibernetičkih napada.
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost
BiH Sifet Podžić razgovarao je 11. prosinca s polaznicima 13.
temeljnog tečaja iz područja sigurnosne politike BiH koji su
boravili u posjetu Parlamentarnoj skupštini BiH. Polaznici
tečaja su državni i policijski službenici, a osim njih, susretu
su bili nazočni i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti na
razini BiH, entiteta i kantona. Predsjedatelj Podžić upoznao je
goste s osnovama rada i zadaćom Zajedničkog povjerenstva
u parlamentarnom nadzoru nad obrambenim i sigurnosnim
sektorom u BiH, a razgovarano je i o brojnim drugim pitanjima
iz nadležnosti ovoga povjerenstva PSBiH.
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Zajedničko povjerenstvo za ekonomske reforme i razvoj
Zajedničko povjerenstvo za ekonomske reforme i razvoj je 24.
listopada održalo 14. sjednicu. Na sjednici su razmatrani materijali Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) Vijeća ministara
BiH. Ravnatelj DEP-a Zoran Zeljko predstavio je aktivnosti Direkcije i ostale dokumente koji su bili na dnevnom redu sjednice
Zajedničkog povjerenstva. Nakon rasprave članovi Zajedničkog
povjerenstva primili su k znanju Prezentaciju aktivnosti Direkcije
za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH, Godišnje izvješće
o ekonomskim trendovima za 2016., Informaciju o kretanju makroekonomskih pokazatelja za razdoblje siječanj-kolovoz 2017.
godine i Informaciju o perspektivama za BiH 2018.-2020. godine.
Na 15. sjednici, koja je održana 20. prosinca, prihvaćena je Informacija o stanju u području izravnih inozemnih ulaganja u Bosni i
Hercegovini. Uz ovu informaciju, Zajedničko povjerenstvo usvojilo
je zaključak kojim se od PSBiH traži da obveže Vijeće ministara
BiH na izdvajanje sredstava za financiranje promidžbene akcije

Invest in BiH, koju provodi Agencija za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH (FIPA). Istodobno je Zajedničko povjerenstvo svojim
zaključkom sugeriralo Vijeću ministara BiH da pronađe sredstva
za poticaj inozemnih investitora radi otvaranja novih radnih mjesta u BiH. Zajedničko povjerenstvo primilo je k znanju prezentaciju
aktivnosti Agencije za osiguranje u BiH. Zajedničko povjerenstvo
svojim je zaključkom podržalo rad Agencije za osiguranje u BiH
i zatražilo od nje da informira Vijeće ministara BiH o uočenim
problemima u radu. Zajedničko povjerenstvo zatražilo je od
Vijeća ministara BiH da sagleda uočene probleme u radu Agencije za osiguranje u BiH i zaduži nadležne institucije da poduzmu
odgovarajuće aktivnosti na otklanjanju tih problema, kao i da o
poduzetome obavijesti Zajedničko povjerenstvo do ožujka 2018.
godine. Zajedničko povjerenstvo za ekonomske reforme i razvoj
PSBiH primilo je k znanju i prezentaciju aktivnosti Agencije za rad
i zapošljavanje BiH.

Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove
Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove je na 24.
sjednici, održanoj 7. studenoga, primilo k znanju Informaciju
tajnice Zajedničkog povjerenstva o stupanju na snagu Odluke
Vijeća ministara BiH o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH. Verificirana su rješenja koja su donijeli rukovodstvo
ili predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva u skladu s važećim
aktima i propisima, a tiču se statusnih pitanja zastupnika i izaslanika u PSBiH.
Na 25. sjednici, koja je održana 4. prosinca, primljeno je k znanju

Devetomjesečno izvješće o izvršenju proračuna PSBiH za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine. Verificirana su rješenja
koja su donijeli rukovodstvo ili predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva u skladu s važećim aktima i propisima, a tiču se statusnih
pitanja zastupnika i izaslanika u PSBiH. Odlučeno je potrebnim
uputiti Zajedničkom kolegiju obaju domova zahtjev za refundiranje troškova reprezentacije za Skupštinu Frankofonije. Zajedničko
povjerenstvo odlučilo je da su neosnovani zahtjev Neovisnog
odbora i zahtjev za isplatu razlike naknade za rad u Odboru za
žalbe građana kao neovisnom tijelu policijske strukture BiH.

Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava
Na nastavku 45. sjednice Zajedničkog povjerenstva za ljudska
prava, održanom 23. listopada, primljena je k znanju Informacija o
projektu PRO-Budućnost i Platforma za mir, kao i tekst Platforme,
materijal koji je dostavilo Ministartvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Osim toga, na nastavku sjednice je zastupnica Nermina
Kapetanović nominirana za članicu Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, spomen-obilježja i mezarja za
žrtve genocida iz 1995. godine. Istoga dana započela je i 46. sjednica, koja je prekinuta nakon utvrđivanja dnevnoga reda.
Na nastavku 46. sjednice, održanom 4. prosinca, usvojeno je
Izvješće o realiziranju Revidirane strategije BiH za provedbu
Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma za 2016. godinu.
Usvojeno je Izvješće o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za 2016. godinu. Zajedničko povjerenstvo zaključilo je da će zatražiti od Institucije ombudsmana
za ljudska prava BiH informaciju o svim pojedinostima koje se

Borislav Bojić uputio priopćenje
u povodu 2. studenoga Međunarodnog dana zaštite novinara
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić uputio je priopćenje
za javnost 2. studenoga u povodu Međunarodnog dana
zaštite novinara. Bojić je apelirao na institucije vlasti na svim
razinama u Bosni i Hercegovini da poštuju pravo na slobodu
govora, slobodu medija i medijskog izražavanja, kao i da
učine sve iz njihove nadležnosti kako bi se znatno smanjio
broj zabilježenih pritisaka, prijetnji, zastrašivanja i napada na
novinare i novinarske slobode u Bosni i Hercegovini.

tiču zadržavanja, privođenja i eventualnog sankcioniranja osobe
ili više osoba zbog gestikulacija, navodno, usmjerenih prema
članu Predsjedništva BiH od 24. kolovoza 2017., uključujući i informaciju o eventualnoj povredi ljudskih prava navedene osobe ili
više osoba, što je uvršteno kao točka u dnevni red na inicijativu
zastupnika Damira Arnauta.
Istoga dana održana je i 47. sjednica te su razmatrane predstavke
koje se odnose na ljudska prava i temeljne slobode građana.
Odlučeno je da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH, čiji je predlagatelj
Vijeće ministara BiH, bude skinut s dnevnoga reda sjednice zato
što se o ovome zakonu nisu izjasnila ustavnopravna povjerenstva domova PSBiH.
Na 48. sjednici, koja je održana 21. prosinca, Zajedničko povjerenstvo podržalo je u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava. Usvojen
je i zaključak prema kojim se na sjednicu na kojoj će ovaj prijedlog zakona biti razmatran u drugoj fazi u povjerenstvu poziva
Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH radi pojašnjenja
predloženog teksta zakona i izjašnjenja o eventualnim amandmanima na tekst Prijedloga zakona. Zajedničko povjerenstvo
podržalo je Izvješće o slobodi govora i stanju medijskih sloboda
u Bosni i Hercegovini, čiji je podnositelj Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice BiH. Također je usvojilo zaključak prema kojem
u idućih 45 dana, u suradnji sa svim institucijama i organizacijama koje se bave ovim pitanjem, treba organizirati tematsku sjednicu Zajedničkog povjerenstva s ciljem pripreme rasprave o ovoj
temi na sjednicama obaju domova PSBiH. Podržana je inicijativa
zastupnika Senada Šepića, Salka Sokolovića i Sadika Ahmetovića
za sazivanje i održavanje sjednice Zastupničkog doma PSBiH
o temi: “Informacija o negativnom trendu odlaska ljudi iz BiH,
posebno mladih”.
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Održana konferencija pod nazivom: “Svako dijete treba obitelj“
Konferencija pod nazivom “Svako dijete treba obitelj” održana je 3. listopada u zgradi PSBiH, u organizaciji Zajedničkog povjerenstva za ljudska
prava PSBiH i uz potporu Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) i
Europske unije. Cilj konferencije bio je potaknuti predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti da unaprijede reforme na polju zaštite djece, posebno
djece bez roditeljske skrbi i djece pod rizikom od gubitka roditeljske skrbi.
U ime Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava PSBiH, sudionicima se
obratila članica Maja Gasal-Vražalica i naglasila da je Bosna i Hercegovina potpisnica mnogih međunarodnih konvencija, među njima i UN-ove
Konvencije o pravima djeteta, dodavši kako se konferencijom želi naglasiti da BiH, u skladu s tim međunarodnim dokumentima, mora poduzeti
sve potrebne mjere i stvoriti uvjete da djeca bez roditeljske skrbi, djeca
pod rizikom od razdvajanja od obitelji i djeca s teškoćama u razvoju imaju ista prava i isti status kao i druga djeca u BiH.
Zastupnica Gasal-Vražalica naglasila je da, prema važećim obiteljskim
zakonima, ne postoji zakonsko uporište za uspostavu integrirane baze
podataka pri centrima za socijalni rad, kako bi postupci posvajanja djece
bili transparentni i u najboljem interesu djeteta. To je ujedno apel svim
mjerodavnim akterima i donositeljima odluka da se prema ovome pitanju odnose s mnogo više razumijevanja, podrške i senzibiliteta, poručila
je Gasal-Vražalica.
Obraćajući se nazočnima, predstavnica UNICEF-a u BiH Geeta Narayan
naglasila je da, prema podacima ove međunarodne organizacije, u ovome
dijelu Europe i istočnoj Aziji živi više od tri milijuna djece bez roditeljske skrbi.

“Potrebno je provesti
reformu pravnog sustava i preoblikovati
institucije s ciljem
osiguranja alternativnog
smještaja,
prvenstveno za djecu
s teškoćama u razvoju i djecu mlađu od
tri godine”, kazala je
Narayan.
Sudionicima konferencije obratio se
posebni predstavnik
i voditelj Delegacije EU u BiH veleposlanik Lars-Gunnar Wigemark,
naglasivši da u provođenju reformi treba težiti uvođenju alternativne skrbi
za djecu s teškoćama u razvoju i djecu mlađu od tri godine, jer je praksa
pokazala da je institucionalna skrb za ovu skupinu djece veoma složena
i zahtijeva velika financijska ulaganja. Na kraju je zaključeno potrebnim
ojačati prevenciju i potporu obiteljima kako bi se sa sigurnošću moglo reći
da u sustav roditeljske skrbi ulaze samo ona djeca kojoj je potrebno alternativno zbrinjavanje, te da postoji potreba za osnaživanjem srodničke skrbi i nesrodničkog hraniteljstva, sprječavanjem razdvajanja i reintegracijom
obitelji, kao i osiguranjem mogućnosti vraćanja djece u obitelj.

U Parlamentarnoj skupštini BiH održan komemorativni skup u povodu smrti
Mustafe Pamuka, bivšeg člana Kolegija Doma naroda PSBiH

U Velikoj dvorani Parlamentarne skupštine BiH 24. listopada održan je komemorativni
skup u povodu smrti Mustafe Pamuka, dugogodišnje istaknute društveno-političke
ličnosti Bosne i Hercegovine i člana Parlamentarne skupštine BiH u više mandata. U ime
Parlamentarne skupštine BiH i Kluba bošnjačkoga naroda u Domu naroda, u kojemu
je Mustafa Pamuk u mandatnom razdoblju 2002.- 2006. bio i član Kolegija, skupu se
obratio predsjedatelj Kluba bošnjačkoga naroda Halid Genjac. U ime Kantona Sarajevo,
od Mustafe Pamuka oprostila se predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić,
a kao zamjenik predsjedateljice Skupštine Kantona Sarajevo i dugogodišnji prijatelj
Mustafe Pamuka govorio je Sead Bukva. Na kraju, u ime Foruma parlamentaraca Bosne
i Hercegovine, posljednje pozdravne riječi uputio je tajnik Foruma Mevludin Sejmenović.
Dan poslije Mustafa Pamuk ukopan je u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

Mustafa Pamuk rođen je 1. 2. 1937. godine u Brdima,
općina Trnovo. Gimnaziju je završio u Mostaru, a diplomirao 1961. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od 1961. do 1964. godine radio je u “Famosu”, a od
1965. do 1974. bio je direktor sektora u “Feroelektru”,
gdje je radio na poslovima vanjske trgovine. Od 1974. do
1986. bio je direktor međunarodnog prometa u ŽTO-u
Sarajevo, a u razdoblju od 1981. do 1985. predsjednik
Upravnog odbora Željeznica BiH i potpredsjednik Upravnog odbora Željeznica Jugoslavije. Od 1986. do1991.
bio je direktor razvoja novih programa na razini sustava UNIS Sarajevo. Od 1990. do 1991. godine Mustafa
Pamuk bio je zastupnik u Skupštini SFRJ u Beogradu.
Od 1992. do 1993. godine bio je predsjednik Izvršnog
odbora Grada Sarajeva, a od 1993. do 1996. godine predsjednik Okruga Sarajevo. U dva mandata (1996.-1998.
i 1998.-2000.) bio je zastupnik u Zastupničkom domu
Parlamentarne skupštine BiH. Također, Pamuk je od 25.
1. 2001. do 31. 12. 2002. bio guverner Kantona Sarajevo.
U Parlamentarnu skupštinu BiH Mustafa Pamuk vratio
se u mandatnom razdoblju 2002.-2006., gdje je obavljao dužnost predsjedatelja Doma i člana Kolegija Doma
naroda. Preminuo je 22. 10. 2017. u Sarajevu.

Ravnatelj Tajništva Energetske zajednice upozorio da naša zemlja
nije ispunila obveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici
U organizaciji Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet
i veze Doma naroda i Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH, 26. listopada u Parlamentarnoj skupštini
BH održana je prezentacija o stanju u ispunjavanju obveza BiH iz Ugovora
o Energetskoj zajednici.
U nazočnosti članova povjerenstava PSBiH i predstavnika Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i institucija i direkcija iz područja energetike,
prezentaciju je održao ravnatelj Tajništva Energetske zajednice Janez
Kopač, koji je upozorio da naša zemlja nije ispunila obveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici koje se odnose na usvajanje zakona na
državnoj razini o regulatoru električne energije i plina, prijenosu i tržištu

električne energije, kao i na uspostavu regulatornog tijela na razini BiH
za tržište plina.
“Prijedlog zakona o regulaciji električne energije i plina usuglašen je
između državne i entitetskih razina vlasti u BiH. No, entiteti opstruiraju i blokiraju usvajanje ovoga zakona. Takvo stanje je neprihvatljivo i
neodrživo”, upozorio je Kopač.
Pozvao je resornog ministra u Vijeću ministara BiH da što prije pošalje
u parlamentarnu proceduru usuglašeni prijedlog zakona, budući da je
Bosna i Hercegovina, kako je podsjetio, prva država članica Energetske
zajednice kojoj su još prije tri godine uvedene sankcije zbog neispunjavanja obveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici.
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U povodu obilježavanja 10. prosinca - Međunarodnog dana ljudskih prava
održana Konferencija “Ostvarivanje prava na rad bez diskriminacije”

U povodu obilježavanja 10. prosinca - Međunarodnog dana ljudskih prava - u Parlamentarnoj skupštini BiH je 4. prosinca održana konferencija
pod nazivom “Ostvarivanje prava na rad bez diskriminacije”. U uvodnome dijelu konferencije, koju su organizirali Zajedničko povjerenstvo
za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH i Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice BiH uz potporu Misije OESS-a u BiH, sudionicima su se
obratili: predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva Borislav Bojić, ministrica
za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović i voditelj Misije OESS-a u BiH Bruce M. Berton.
Borislav Bojić je naglasio da je pitanje nezaposlenosti posebno teško
pitanje u Bosni i Hercegovini. “Pravo na rad je temeljno ljudsko pravo i
ostvarivanje toga prava u cijelosti vodi do konačnog cilja, a to je iskorijeniti siromaštvo, zatim k poboljšanju životnog standarda, stvaranju
novih prilika i, naposljetku, ostanku mladih ljudi u Bosni i Hercegovini”,
kazao je Bojić.
Na prvom panelu razgovarano je o potencijalima za otvaranje novih
radnih mjesta, o kojima su govorili predstavnici Veleposlanstva
Švicarske u BiH, Misije USAID-a i Vanjskotrgovinske komore BiH. O

borbi protiv diskriminacije na radnom mjestu sudionicima konferencije govorili su predstavnici Asocijacije demokratskih inicijativa BiH,
Saveza samostalnih sindikata BiH i Saveza sindikata Republike
Srpske. Treći panel bio je posvećen jednakosti u ostvarivanju prava
na rad, o kojima su govorili predstavnici Agencije za ravnopravnost
spolova BiH i Vijeća nacionalnih manjina BiH, a na današnjem skupu
održana je i prezentacija “Pravo na rad - pravni i sudski okvir”. Sudionici
konferencije razgovarali su i o stvaranju okruženja u kojemu će mladi
imati pespektivu, o sveobuhvatnim reformama u području obrazovanja, zatim o promjeni imidža Bosne i Hercegovina kako bi ona bila
prepoznata po kvaliteti i sposobnoj radnoj snazi, kao i o povezanosti
s bosanskohercegovačkim iseljeništvom, što je temelj za bolje veze i
razvoj partnerstva sa stranim investitorima.
Također je bilo riječi o diskriminaciji osoba s invaliditetom, problemu
korupcije, suradnji s nevladinim sektorom, edukaciji o tome kako prepoznati diskriminiciju, kao i potrebama za analizu tržišta u cilju stvaranja programa koji bi omogućili jednaka prava za rad i zapošljavanje za
sve u Bosni i Hercegovini.

Predstavljeni prioriteti djelovanja unutar
Programske platforme suradnje parlamentarki u BiH
Predsjedatelj Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova
Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mirsad Isaković i
izaslanica u Domu naroda PSBiH Ljilja Zovko sudjelovali su na radionici pod nazivom “Prioriteti djelovanja unutar Programske platforme
suradnje parlamentarki iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta Federacije BiH,
Skupštine Brčko Distrikta BiH i žena aktivnih u nevladinim organizacijama i institucijama u RS-u, Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH za razdoblje
2016.-2018.”, koja je održana od 16. do 18. prosinca na Jahorini. Na radionici, koju je organizirala nevladina organizacija “Udružene žene” iz Banje
Luke, sudjelovali su zastupnici i izaslanici iz zakonodavnih institucija na
državnoj i entitskoj razini vlasti, kao i iz Brčko Distrikta BiH, predstavnici

Održan Božićni prijam
Tradicionalni Božićni prijam održan je 21. prosinca u zgradi Parlamentarne skupštine BiH. Domaćin je bio predsjedatelj Predsjedništva BiH
Dragan Čović. Božićnom prijamu bili su nazočni brojni uzvanici, predstavnici političkog, javnog, kulturnog i vjerskog života u BiH, te predstavnici diplomatskog zbora. Obraćajući se nazočnima, Čović je naglasio
kako je pozitivno ozračje Božića prilika da se vidi životna svakodnevnica i
da se pošalje poruka dobrote svima onima koji to očekuju.
“Ova naša domovina Bosna i Hercegovina neće sama od sebe postati
bolja, pravednija, organiziranija, razvijenija ni europski integriranija, to
samo mi možemo osigurati. Ova naša domovina neće sama od sebe
postati tolerantnija prema svim različitostima koje je prožimaju, neće se
sama od sebe osloboditi ožiljaka rata i ratne boli koja se osobito ovih dana
ponovo proživljava, mi smo pozvani da to napravimo”, kazao je Čović.

gender centara vlada RS-a i Federacije BiH, te predstavnice nevladinih organizacija u BiH koje okupljaju žene. Na trodnevnome skupu na Jahorini
predstavljene su aktivnosti u BiH u vezi s okvirnim uređivanjem liječenja
neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Bilo je riječi i o
rješenjima utvrđenim Zakonom RS-a o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i ozljeda djece u inozemstvu. Predstavljena
je inicijativa za uvođenje rodno odgovornog jezika u Federaciji BiH, kao i
rodno odgovornog budžetiranja u Brčko Distriktu BiH.
Također su razmijenjena iskustva i primjeri dobrih praksi suradnje zakonodavnih vlasti i civilnoga društva, a usvojena je i Programska platforma djelovanja i suradnje parlamentarki u BiH s predstavnicima nevladinog sektora za iduće dvogodišnje razdoblje

24

PARLAMENT PSBiH 4/2017 - ПАРЛАМЕНТ ПСБиХ 4/2017

ЕВРОПСКА УНИЈА

Округли сто о отвореним питањима примјене ССП-а о теми
“Информационо друштво и медији” одржан у Неуму
Округли сто о теми “Информационо друштво и медији”,
као један у низу округлих столова о отвореним питањима
примјене Споразума о стабилизацији и придруживању
које широм Босне и Херцеговине организује
Заједничка комисија за европске интеграције
Парламентарне скупштине БиХ, одржан је 11. октобра у Неуму.

У обраћању присутним представницима свих нивоа законодавне и
извршне власти у БиХ, званичницима Мисије ОЕБС-а у БиХ и Делегације
ЕУ у БиХ, као и представницима цивилног друштва и медија, предсједавајући Заједничке комисије за европске интеграције ПСБиХ
Никола Ловриновић подсјетио је на чињеницу да је ово шести
округли сто који је ова комисија организовала у градовима БиХ с
циљем јачања координације свих нивоа власти у процесу европских
интеграција БиХ, као и информисања о свим аспектима тог процеса,
те његове промоције и популаризовања међу институцијама власти
и грађанима.
Наглашавајући да слобода говора и слобода медија представљају
једне од најважнијих европских вриједности, портпаролка ОЕБС-а
Жељка Шулц у свом излагању упозорила је на повећан број случајева
пријетњи и напада на новинаре у БиХ, али и на пад квалитета
извјештавања и недостатак истраживачких текстова у медијима у
нашој земљи. Шулц, као и представници Делегације ЕУ у БиХ, указали
су на потребу обезбјеђивања финансијске стабилности и уређивачке
независности јавних РТВ сервиса, те на обавезу законског регулисања
питања транспарентности власништва над медијима и питања
медијског оглашавања.
Омбудсмен за људска права БиХ Љубинко Митровић представио је
Специјални извјештај о положају и случајевима пријетњи новинарима

у БиХ, који је Институција омбудсмена израдила ове године, и у
којем се упозорава на неријешен радноправни статус значајног
броја новинара, те предлаже да се напади на новинаре
дефинишу као кривично дјело напада на службено лице у
вршењу службене дужности.
О актуелним дешавањима у вези са статусом и финансирањем
јавних сервиса у БиХ говорили су предсједавајући Комисије
за саобраћај и комуникације Представничког дома ПСБиХ
Момчило Новаковић и генерални директор БХРТ-а Белмин
Карамехмедовић. Такође, учесницима Округлог стола обратили
су се и представници Министарства комуникација и транспорта
БиХ, Регулаторне агенције за комуникације БиХ и Савјета за
штампу, представници
Дирекције за европске
интеграције,
начелник
Општине Неум Живко
Матушко, као и угледни
новинар Горан Милић.
Округли сто реализован
је уз подршку Мисије
ОЕБС-а у БиХ.

Предсједавајући оба дома ПСБиХ учествовали на 8. конференцији
предсједника парламената држава Западног Балкана
Предсједавајућа Представничког дома Борјана Кришто и
предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Огњен
Тадић учествовали су на 8. конференцији предсједника парламената
држава Западног Балкана, која је 26. и 27. октобра ове године
одржана у Будимпешти. Конференција, коју Народна скупштина
Мађарске организује сваке двије године с циљем промоције
европских и евроатлантских интеграција међу земљама Западног
Балкана, била је подијељења у двије сесије.
На отварању конференције предсједник Народне скупштине
Мађарске Ласло Кeвер нагласио је како је конференција прилика
за размјену мишљења земаља Западног Балкана које теже ка
остварењу заједничког циља, а то је чланство у Европској унији.
Додао је како је чињеница да се земље Западног Балкана на путу
ка ЕУ стално доказују јер им је циљ да припадају породици земаља
чланица ЕУ и стога треба тежити свакој врсти интегрисања, путем
инфраструктуралних пројеката, али и путем сарадње у областима
образовања, културе и другим. Основни интерес земаља Западног
Балкана јесте и треба остати чланство у ЕУ, поручио је предсједник
Народне скупштине Мађарске.
Обраћајући се учесницима, у оквиру сесије о тежњи и резултатима
земаља Западног Балкана у процесу интеграција у Европску унију,
предсједавајућа Представничког дома ПСБиХ Борјана Кришто казала
је да је чланство у ЕУ за БиХ при самом врху листе приоритета, те да
оно гарантује постизање трајног мира, стабилности и сигурности за
инвестиције, што у коначници води укупном напретку цијеле земље.
Правна и политичка несигурност, рекла је Кришто, као и ускраћивање
права конститутивним народима на легитимно представљање,
главне су препреке интеграцији БиХ у ЕУ. “БиХ је земља коју чине три

народа: Хрвати, Бошњаци и Срби, али нажалост имамо ситуацију да
један народ бира другом народу члана Предсједништва и делегате у
Дом народа, као и друге представнике, а који никако не могу имати
легитимитет у свом представљању, што је потврдила и пресуда
Уставног суда БиХ”, поручила је предсједавајућа Кришто.
Кришто је, између осталог, рекла да се у БиХ такође прате изазови
са којима се тренутно сусреће ЕУ, од миграционог вала па све до
Брегзита и тренутног стања у Шпанији. “Ипак, сматрам да је потребно
наставити са проширењем ЕУ на земље југоисточне Европе, не само
као логичан корак у географском смислу у ширењу ЕУ, него и због
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Делегација Представничког дома ПСБиХ учествовала у Бриселу на
округлом столу о процесу европских интеграција Западног Балкана

Предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана
Кришто, први замјеник предсједавајуће Младен Босић, други замјеник предсједавајуће Шефик Џаферовић и посланица у Представничком дому ПСБиХ Александра
Пандуревић учествовали су 20. и 21. новембра у Бриселу у раду округлог стола на
високом нивоу: “Процес европских интеграција Западног Балкана из регионалне
перспективе”, који је организовала Координациона група за подршку демократији и
изборима (DEG), у сарадњи са Комитетом за спољне послове, Поткомитетом за људска
права и делегацијама ЕП за односе са земљама Западног Балкана. Поред делегације
БиХ, на округлом столу учествовали су и чланови Европског парламента, чланови
парламената претприступних земаља и чланови парламената држава чланица ЕУ.
Током расправе о Реформској агенди у БиХ и њеном спровођењу размијењена су
мишљења са сталним извјестиоцима и извјестиоцима у сјени за Комитет за спољне
послове ЕП, те са предсједавајућим делегација у заједничким парламентарним
комитетима за односе са земљама проширења. Том приликом изражено је жаљење
због нефункционисања Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
између ПСБиХ и ЕП те је наглашено да смо изгубили много времена због ове чињенице.
Предсједавајућа Представничког дома ПСБиХ Борјана Кришто изнијела је хронологију
досадашњег европског пута БиХ и утврдила да БиХ има јединствен став у вези са
чланством у ЕУ. Нагласила је и да су популизам и демагогија узроковани преурањеном
изборном кампањом, као и недостатак повјерења и политичке воље узрок тренутном
застоју и немогућности политичког договора о битним питањима. На крају излагања,
предсједавајућа Представничког дома ПСБиХ још једном је рекла како је измјена
Изборног закона БиХ предуслов рјешења свих других проблема.

a

будућности унутар ЕУ и слиједећи европске вриједности доприноси
њеној унутрашњој хармонизацији и стабилности”, истакла је Кришто.
Учесницима се, у оквиру сесије о сарадњи земаља Западног Балкана
у доприносу европској безбједности, обратио и предсједавајући
Дома народа ПСБиХ Огњен Тадић, који је рекао да овај скуп
показује крајње добру намјеру да се води толерантна политика,
политика добре сарадње и политика ка чланству у ЕУ. Такође, Тадић
је похвалио чињеницу да постоји добра безбједносна сарадња
земаља Западног Балкана, као и сарадња безбједносних агенција
у тим земљама. Предсједавајући Тадић упознао је учеснике о
безбједносној ситуацији у БиХ. “Основне безбједносне пријетње са

Први замјеник предсједавајуће Представничког дома
ПСБиХ Младен Босић у обраћању присутнима оцијенио
је позитивним напоре предсједника Европске комисије
Жан- Клода Јункера и високе представнице Европске
уније за спољне послове и безбједносну политику
Федерике Могерини и њихове посљедње изјаве које
први пут дају одређене датуме и иду у прилог даљег
ширења ЕУ на земље Западног Балкана.
Други замјеник предсједавајуће Представничког дома
ПСБиХ Шефик Џаферовић похвалио је организацију
скупа који, како је рекао, даје додатни импулс придруживању Западног Балкана ЕУ. Међутим, као проблем је истакнуо нефункционисање Парламентарног
одбора за стабилизацију и придруживање између
ПСБиХ и ЕП.
Другог дана округлог стола одржан је заједнички
састанак са Комитетом за спољне послове ЕП којим
предсједава Дејвид Мекалистер о теми средњорочне
ревизије Инструмента претприступне помоћи (ИПА II),
те усклађивања финансирања са политичким приоритетима. Наглашено је да су ИПА фондови веома важни
за развој региона Западног Балкана, као и да је у
будућности, поред контроле над утрошком, потребна и
процјена користи од уложених средстава.
Централни дио округлог стола био је посвећен
ставовима земаља Западног Балкана о процесу и
перспективама процеса европских интеграција. У
уводном излагању генерални директор Генералног
директората Европске комисије за сусједство и
преговоре о проширењу Кристијан Данијелсон
нагласио је да Западни Балкан има европску
перспективу, те да је овом региону потребно помирење
и стабилност.

којима се наша земља сусреће везане су за одређени вид вјерског
екстремизма, политичку нестабилност, спољни утицај страних
сила, сиромаштво, као и културу насиља и насилног рјешавања
конфликата. Сви ти безбједносни проблеми не представљају
безбједносну сметњу у ширем смислу, нити пријетњу за безбједност
сусједних земаља”, казао је Тадић. Додао је на крају да је један
вид подршке безбједности у региону то што је Парламентарна
скупштина БиХ донијела закон којим се кажњавају особе које иду
на страна ратишта, а сада је у парламетнарној процедури законски
приједлог који предвиђа да се такви прекршаји могу санкционисати
само затворском, а не и новчаном казном.

На маргинама Конференције, предсједавајући домова ПСБиХ сусрели су се са
предсједником Народне скупштине Мађарске и предсједником Парламента Албаније
Предсједавајућа Представничког дома ПСБиХ Борјана Кришто,
током сусрета са предсједником Народне скупштине Мађарске
Ласлом Кевером , који је одржан 27. октобра, захвалила је на свему
што Мађарска, као чланица ЕУ и Вишеградске групе, чини за БиХ
на путу европских интеграција наше земље, а посебно на успјешној
реализацији Твининг пројекта јачања улоге парламената у процесу
европских интеграција. Кришто је рекла да у нашој земљи постоји
стална унутрашња политичка и правна несигурност, те ускраћивање
права конститутивним народима на легитимно представљање што
је, према њенима ријечима, довело до неспровођења пресуда
Европског суда за људска права и пресуда Уставног суда БиХ.
Предсједавајући Дома народа ПСБиХ Огњен Тадић упознао је
Кевера о томе да многи дијеле забринутост за будућност ЕУ,
наглашавајући да се у земљама које нису чланице ЕУ у великој
мјери осјети и присуство других свјетских сила, а не само присуство
представника званичног Брисела. Тадић је пренио забринутост
грађана БиХ када је ријеч о новим условима уласка у ЕУ грађана

из земаља које нису чланице ове заједнице, те изразио наду да ће
Мађарска уложити додатне напоре у својој спољној политици да се
такви услови, ако буду уведени, спроводе у што је могуће краћем
времену.
Предсједник Народне скупштине Мађарске Ласло Кевер нагласио
је да је Мађарска пружала и да ће и у будућности пружати пуну
подршку европском путу БиХ. Како је рекао, то није интерес само
Мађарске, него и других чланица ЕУ. Према његовим ријечима,
интеграција БиХ у ЕУ значиће и ублажавање и рјешавање многих
унутрашњих политичких несугласица у БиХ.
Истог дана, предсједавајући оба дома ПСБиХ разговарали су
и са предсједником Парламента Албаније Грамозом Ручијем о
евроатлантским интеграцијама. Током разговора оцијењено је да су
односи између двије земље пријатељски и без отворених питања
те да то доказују и бројни међудржавни споразуми, успјешна
парламентарна сарадња, као и заједнички наступ у многим
регионалним организацијама.
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ЕВРОПСКА УНИЈА

Одржан 10. састанак Парламентарног форума за европске
интеграције Босне и Херцеговине
Предсједавајући Заједничке комисије за европске интеграције
Парламентарне скупштине БиХ Никола Ловриновић учествовао
је 11. децембра у раду 10. састанка Парламентарног форума за
европске интеграције БиХ одржаног у Парламенту Федерације БиХ.
На састанку су размијењене информације о раду парламентарних
комисија и одбора за европске интеграције, а разговарано је и
о информацији о активностима везаним за процес попуњавања
Упитника Европске комисије. Представнике парламената на
нивоу БиХ, ентитета, Брчко Дистрикта БиХ као и неких кантона о
актуелном тренутку у овом процесу извијестили су представници
Дирекције за европске интеграције БиХ. Тема скупа била је и
информација о активностима везаним за Твининг лајт пројекат
као и Информација учесника 8. конференције предсједника
парламената земаља Западног Балкана која је 26. и 27. октобра
одржана у Будимпешти. На крају састанка усаглашена је
Заједничка изјава у којој се поздравља одржавање конференција/

округлих столова о темама које се односе на информације везане за
европске процесе, активности на испуњавању Упитника Европске
комисије и округле столове који би се бавили спречавањем говора
мржње, као и напори свих нивоа власти у Босни и Херцеговини
који су допринијели давању вјеродостојних одговора на Упитник
Европске комисије те се позивају сви учесници у овом процесу
да дају свој допринос усаглашавању преосталих одговора и
њихово достављање што је прије могуће. У изјави се поздравља
и функционисање механизма координације, те истиче потреба
јачања надзорне улоге парламената у процесу интегрисања Босне
и Херцеговине у ЕУ и позивају се чланови парламената са свих
нивоа законодавне власти у БиХ да се у потпуности ангажују на
реализацији ове функције. На крају се наглашава улога твининг
пројеката који се реализују у Босни и Херцеговини, те се истиче
значај реализације и претходних препорука твининг пројеката
који су окончани.

Свечаном церемонијом окончан Твининг лајт пројекат
У Парламентарној скупштини БиХ
је 15. децембра 2017. одржана
свечана церемонија обиљежавања
завршетка Твининг лајт пројекта
“Подршка административним структурама
за послове интеграција у Европску унију
парламената у Босни и Херцеговини“
који је финансирала ЕУ, а заједно са
парламентима у БиХ реализовала
Народна скупштина Мађарске.

Учесницима овог скупа обратили су се: предсједавајућа Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто, замјеник предсједавајућег
Дома народа ПСБиХ Сафет Софтић, предсједавајућа Дома народа Парламента
Федерације БиХ Лидија Брадара, предсједавајући Представничког дома
Парламента Федерације БиХ Един Мушић, предсједник Народне скупштине
Републике Српске Недељко Чубриловић и предсједник Скупштине Брчко
Дистрикта БиХ Есед Кадрић.
О пројекту и његовој реализацији говорили су и замјеник предсједника
Народне скупштине Мађарске Иштван Јакаб, затим, у име Делегације ЕУ у
Босни и Херцеговини, шеф Секције за политичка и економска питања Јан
Снајдауф, док је о постигнутим резултатима Твининг лајт пројекта говорио
руководилац Пројекта Золтан Хорват.
У својим излагањима чланови руководстава парламената у БиХ потврдили
су опредијељеност за јачање улоге и ефикасности својих парламената
у претприступном и приступном процесу, те се обавезали на ревизију и
спровођење раније усвојених акционих планова парламената у процесу
европских интеграција.
У оквиру презентације резултата
пројекта представљен је и први број
билтена о европским интеграцијама, који су заједнички припремила
четири парламента у БиХ. Иначе
издавање ове информативне публикације, прве овакве врсте када
су у питању институције у БиХ,
темељи се на Протоколу о издавању
заједничког Билтена о европским
интеграцијама парламената у БиХ,
који су потписала руководства секретаријата парламената у БиХ у
Руководилац Пројекта Золтан Хорват
октобру 2017. године.

О пројекту
Твининг лајт пројекат “Подршка административним
структурама за послове интеграција у ЕУ парламената у БиХ” са буџетом од 250.000 евра, који је
финансирала ЕУ, трајао је осам мјесеци, а реализовала га је Народна скупштина Мађарске.
Твининг лајт пројекат наслања се на резултате
претходног твининг пројекта, који је реализован
у периоду 2014 - 2016. година и који је понудио
бројне препоруке у практично свим областима
парламентарног рада у вези са припремом парламената у БиХ за европске интеграције, а које су
преточене у акционе планове, односно ходограме
прилагођене за сваки од парламената у БиХ.
Осим тога, с циљем јачања улоге кантоналних
скупштина у Федерацији БиХ у процесу европских интеграција, у оквиру Твининг лајт пројекта
извршена је процјена потреба којом су утврђени
будући кораци за успостављање кључних структура и поступака који ће омогућити кантоналним
скупштинама да извршавају своје задатке у
процесу европских интеграција. Иначе, у 2018.
години планиран је наставак подршке Европске
уније парламентима у БиХ, и то кроз сет пројеката
вриједних четири милиона евра, којима је предвиђено опремање парламената ИТ опремом,
успостављање система Е-законодавства, као и
спровођење новог твининг пројекта.

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ
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Чланови колегијума домова ПСБиХ разговарали са делегацијом из Њемачке

Чланови колегијума Дома народа и Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Сафет Софтић и Шефик Џаферовић са
сарадницима примили су 20. октобра делегацију Савезне Републике
Њемачке која је боравила у вишедневној посјети нашој земљи с циљем
избора кандидата за међународне парламентарне стипендије (IPS) које
традиционално додјељује Бундестаг. Софтић и Џаферовић захвалили
су на овој врсти подршке Босни и Херцеговини. Такође, подржана је
пракса упознавања бх. студената са радом њемачких парламентараца
и размјена искустава са колегама учесницима програма из више
десетина земаља Европе. И чланови њемачке делегације, коју су чинили
члан Бундестага и представници њемачких универзитета, и чланови

колегијума оба дома ПСБиХ, изразили су очекивање да ће стипендисти
који заврше праксу у Њемачкој имати прилику да своја нова сазнања
упореде са босанскохерцеговачким тако што ће одређено вријеме
провести стажирајући у Парламентарној скупштини БиХ. Бундестаг, у
сарадњи са Слободним универзитетом Берлин, Хумболт универзитетом
у Берлину и Техничким универзитетом Берлин, годишње додјељује
око 120 стипендија за младе апсолвенте из 28 нација. У оквиру IPS-а
програма који сваке године траје од 1. марта до 31. јула, стипендисти
имају прилику да се упознају са различитим задацима једног
посланичког кабинета и активно учествују у његовом раду.
Истог дана чланови Групе пријатељства за Западну Европу
Парламентарне скупштине БиХ Маја Гасал Вражалица, Сеад Кадић
и Ханка Вајзовић разговарали су у Сарајеву са члановима делегације
Савезне Републике Њемачке о ефектима додјеле међународних
парламентарних стипендија Бундестага студентима из БиХ, као и о
укупној политичкој ситуацији у нашој земљи. Гости из Њемачке, које
је предводио посланик Бундестага Јорн Вундерлих, информисали су
посланике и делегате из ПСБиХ о успјешно обављеној мисији избора
студената из БиХ који ће, од марта наредне године, пет мјесеци
стажирати у Бундестагу.

Франкофонски парламентарци пружиће Босни и Херцеговини сваку могућу помоћ
Парламентарна скупштина БиХ
била је домаћин 24. и 25. октобра
30. засједања Парламентарне
скупштине Франкофоније
за регион Европа.

На дводневном регионалном засједању
Парламентарне скупштине Франкофоније
расправљало се о стратегијама запошљавања и социјално праведног раста привреде у земљама чланицама. Засједање
је отворено обраћањима предсједавајуће
Представничког дома ПСБиХ Борјане
Кришто, предсједавајућег Дома народа
ПСБиХ Огњена Тадића, предсједавајућег
Делегације ПСБиХ у Парламентарној скупштини Франкофоније Салка Соколовића,
предсједника Парламентарне скупштине
Франкофоније Жака Шањона и повјереника
Парламентарне скупштине Франкофоније
за регију Европа Жан-Пола Вала.
Борјана Кришто подсјетила је на то да се
Парламентарна скупштина Франкофоније
развила у снажну парламентарну организацију која окупља више од 70 земаља
чланица са пет континената, те да Босна и
Херцеговина има статус сталног посматрача.
Нагласила је опредијељеност наше земље
за проналажење путева за веће присуство
француског језика у БиХ, као и залагање
БиХ за основне вриједности Франкофоније
попут његовања културних различитости,
вишејезичности, солидарности, мира, поштивања основних права и подстицања
одрживог развоја.
Предсједавајући Дома народа ПСБиХ
Огњен Тадић нагласио је да људи не треба
само да разумију оно што други говоре већ
и да слушају једни друге како би се дошло
до исправних рјешења, а не погрешних
политичких одлука које могу довести до
сукоба и ратова.
Предсједавајући Делегације ПСБиХ у

Парламентарној скупштини Франкофоније Салко Соколовић рекао је да је ово засједање,
на које су домаћини поносни, прилика да се оснажи присуство француског језика у нашој
земљи, као и да се наш парламент и наша држава више укључе у породицу земаља
франкофонског говорног подручја и њене активности.
Оцјењујући да је језик којим људи говоре важан фактор и да има политичку моћ, предсједник
Парламентарне скупштине Франкофоније Жак Шањон рекао је да је Франкофонија имала
значајну улогу у доношењу позитивних промјена, подстичући отвореност, демократију,
толеранцију и заштиту људских права у земљама чланицама. Истакао је да земље
франкофонског говорног подручја желе да виде напредак и бољу будућност наше земље.
“Франкофонски парламентарци пружиће Босни и Херцеговини сваку могућу помоћ”, истакао
је Шањон.
Повјереник Парламентарне скупштине Франкофоније за регион Европа Жан-Пол Вал
захвалио се на одличној организацији регионалног засједања, те нагласио да ће ово
засједање у Сарајеву, као граду у коме влада јединство различитости, подстаћи дијалог с
циљем афирмације европских вриједности у Босни и Херцеговини и цијелом региону.
Други дан засједања разговарало се и о процесу европских интеграција Босне и Херцеговине и земаља Западног Балкана, као и о пројектима и инвестицијама у чијој реализацији
могу да помогну државе чланице Парламентарне скупштине Франкофоније. Учесницима
засједања обратили су се представници Делегације Европске уније у БиХ, који су говорили о спровођењу реформске агенде и развоју приватног предузетништва у процесу
европских интеграција БиХ, те предузетници и правници из наше земље који су говорили о
образовању и знању страних језика, посебно француског, као стратешким инструментима у
процесу отварања нових радних мјеста. По завршетку радног дијела засједања, учесницима
и гостима приказан је промотивни филм Француског института у Сарајеву, те изведена
представа ученика који у сарајевским основним и средњим школама уче француски језик.
На крају су се највиши представници Парламентарне скупштине Франкофоније захвалили
Парламентарној скупштини БиХ на успјешној организацији овог регионалног засједања.
Парламентарна скупштина БиХ од јула 2013. године има статус сталног посматрача у
Парламентарној скупштини Франкофоније.
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Замјеници предсједавајућег Дома народа и Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ разговарали са премијером Бугарске
Замјеници предсједавајућег Дома народа Сафет Софтић и
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Шефик
Џаферовић сусрели су се 27. октобра са премијером Републике
Бугарске Борком Борисовим, који је боравио у службеној радној
посјети Босни и Херцеговини. У отвореном и срдачном разговору
наглашено је да БиХ и Бугарска остварују врло добру сарадњу на
политичком плану, али да треба радити више како би се поспијешила робна размјена између двије земље. Такође, наглашена је
потреба да интензивније сарађују парламенти двије пријатељске
земље при чему је поздрављен скори долазак предсједника
Парламента Бугарске у званичну радну посјету нашој земљи.
Премијер Борисов истакнуо је опредјељење да Бугарска здушно
подржава евроатлантски пут Босне и Херцеговине, при чему се
сагласио са процјеном да су усвајање принципа и стандарда
Европске уније и потом улазак у њено чланство најбољи
стабилизујући фактор за Босну и Херцеговину.

Чланови колегијума оба дома Парламентарне скупштине БиХ разговарали са
представницима Канцеларије за демократске институције и људска права ОЕБС-а
Замјеници предсједавајућих Представничког и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Шефик Џаферовић и Сафет Софтић
сусрели су се 15. новембра са представницима Канцеларије за
демократске институције и људска права ОЕБС-а (ОДИХР) који су
боравили у вишедневној посјети нашој земљи с циљем припреме
пројекта подршке изборном процесу 2018. године.
У разговорима је наглашена нада да ће промјене у изборном
законодавству које се односе и на политичка и на техничка питања
бити благовремено завршене како би прије избора планираних за

2018. годину био побољшан изборни процес. При томе је речено
да је у вријеме преурањене изборне кампање добродошла свака
асистенција међународне заједнице како се и наредне јесени не
би поновили проблеми везани за регистрацију бирача, одржавање
избора па и за спровођење њихових резултата.
Такође, поздрављена је намјера ОДИХР-а да се у наредном периоду посебно посвети развоју изборне администрације, побољшању регистрације бирача као и раду са босанскохерцеговачким
медијима.

Чланови Делегације ПСБиХ у ПСНАТО-у учествовали у раду семинара ПСНАТО-а
и посјетили Команду Здружених савезничких снага НАТО-а у Напуљу
Предсједавајући Делегације Парламентарне скупштине БиХ у
Парламентарној скупштини НАТО-а Никола Ловриновић и члан
Делегације Асим Сарајлић учествовали су у раду тродневног
семинара ПСНАТО-а, који је одржан од 23. до 26. новембра у Риму.
Организатори овог скупа били су: Специјална група за Медитеран
и Средњи исток ПСНАТО-а, Делегација Парламента Италије у
ПСНАТО-а и Поткомитет ПСНАТО-а за трансатлантску одбрану и
безбједносну сарадњу. Учеснике семинара, посвећеног сагледавању
актуелне политичке и безбједносне ситуације у региону Медитерана,
земљама МЕНА, као и региону Западног Балкана, поздравили су:
предсједавајућа Представничког дома Парламента Италије Лаура
Болдрини, предсједавајући Сената Парламента Италије Пјетро
Гросо, премијер Италије Паоло Ђентилони, те предсједавајући
ПСНАТО-а Паоло Али.
У расправи о превенцији радикализама и супротстављању свим
облицима екстремизма учесници семинара нагласили су да
савезништво у борби против ИСИЛ-а, као и стални надзор над
страним борцима и повратницима са ратишта представљају
обавезу свих субјеката и сваке земље чланице НАТО-а, Европске
уније и Уједињених нација у цјелини. Говорило се о миграцијама
и опасностима које носе миграциони таласи. Посебно занимљива
расправа водила се након што су представници Владе САД и земаља
Европске уније презентовали ставове о стању на Блиском истоку. У
фокусу расправе била је ситуација у Сирији и Ираку, као и могућност
изградње заједничке стратегије у супротстављању радикализму и
екстремизму.
Чланови Делегације ПСБиХ у ПСНАТО-а Никола Ловриновић и

Асим Сарајлић посјетили су Команду Здружених савезничких снага
НАТО-а у Напуљу. Учеснике семинара током ове посјете поздравио
је командант Здружених снага адмирал Џејмс Г. Фого III, који је
госте информисао о мисији новоотвореног Стратешког центра
НАТО-а “Југ” и активностима Здружених савезничких снага. У
разговору парламентараца са представницима Команде Здружених
савезничких снага у Напуљу споменуте су активности НАТО-а у
региону Западног Балкана. Посебно је истакнут значај мисије и
активности Штаба НАТО-а у Сарајеву, као и савјетодавних тимова
НАТО-а који дјелују у Београду и Скопљу.
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Делегација Парламентарне скупштине БиХ учествовала у раду
Парламентарне конференције о Свјетској трговинској организацији

Предсједавајући Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ Огњен Тадић, предсједавајући
Комисије за спољну трговину и царине
Представничког дома ПСБиХ Шемсудин
Мехмедовић и предсједавајући Комисије
за финансије и буџет Представничког дома
ПСБиХ Предраг Кожул учествовали су у раду
Парламентарне конференције о Свјетској
трговинској организацији (СТО), која је
одржана 9. и 10. децембра у Буенос Аjресу.

Ова парламентарна конференција, коју су у
главом граду Аргентине, уочи 11. Министарске
конференције СТО-а, заједнички организовали
Интерпарламентарна унија (ИПУ) и Европски
парламент, окупила је око 250 парламентараца из
више од 60 држава и међународних парламентарних организација из цијелог свијета. Предсједник
Представничког дома аргентинског Конгреса
Емилио Монcо, предсједница Сената Аргентине
Марта Габриjела Мичети, предсједница ИПУ-а
Габријела Куевас Барон, као и потпредсједник
Европског парламента Мерид Мекгинес упозорили
су да је давно прошло вријеме када су спољна и
трговинска политика биле у искључивој надлежности извршних власти, те поручили да је врло важно
да се обезбиједи постојање парламентарне димензије која би надзирала активности СТО-а. Такође,
парламентарци су апеловали на министре земаља
чланица СТО-а да раде на обезбјеђивању одрживог
развоја планете и заштити човјекове околине,
те се заложили за унапређење дијалога између
влада, парламената и цивилног друштва с циљем
промоције транспарентности рада и правила СТО-а.
На маргинама Парламентарне конференције о
СТО-у, чланови Делегације Парламентарне скупштине БиХ имали су бројне неформалне сусрете са
парламентарцима из земаља Европске уније, као и
других земаља чланица СТО-а које могу да помогну да наша земља у најскорије вријеме заврши
преговоре за пуноправно чланство у СТО-у.
Парламентарна конференција завршена је усвајањем завршног документа у коме парламентарци
из цијелог свијета апелују на очување принципа
слободне трговине по правилима једнаким за
богате и сиромашне државе.
Након завршетка Парламентарне конференције,
чланови Делегације ПСБиХ присуствовали су и
инаугуралној сесији којом је у Буенос Ајресу отворена
11. министарска конференција СТО-а, најважнији

годишњи скуп ове међународне организације која има више од 160 земаља
чланица. Чланови Делегације ПСБиХ имали су сусрет са предсједавајућим
Радне групе СТО-а за преговоре са Босном и Херцеговином амбасадором
Атанасом Атанасовом Папаризовом током којег је речено да се Босна и
Херцеговина налази у завршној фази преговора за чланство у СТО-а, те да
по окончању преговора са Бразилом, Украјином и Русијом, који су у току,
неће бити препрека да Босна и Херцеговина буде примљена у пуноправно
чланство СТО-а.

Такође, чланови делегације ПСБиХ разговарали су 10. децембра у
Буенос Ајресу са потпредсједницом Представничког дома Конгреса
Аргентине Патрицијом Гименез о унапређењу билатералних односа двије
пријатељске земље. Предсједавајући Тадић нагласио је да је мисија
делегације ПСБиХ у Буенос Аиресу била да утиче на парламентарце из
земаља чланица СТО-а, као и на представнике водећих мултилатералних
парламентарних организација у свијету да помогну како би БиХ што прије
окончала преговоре и постала пуноправан члан СТО-а. Тадић је упознао
Гименез о томе да БиХ још увијек води билатералне трговинске преговоре
са Бразилом, Русијом и Украјином, те замолио за подршку Аргентине, као
државе која игра значајну улогу у СТО-у.
Изразивши разумијевање за тежњу БиХ да постане пуноправни члан
СТО-а, потпредсједница Представничког дома Конгреса Аргентине обећала је да ће функционери највише законодавне институције Аргентине
помоћи БиХ да успјешно оконча преговоре о чланству у СТО-у са преостале
три државе. Током састанка заједнички је констатовано да је сарадњу
између два државна парламента потребно подићи на виши ниво.
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Остале међународне активности Парламентарне скупштине БиХ
Од 3. до 5. октобра, Андора, чланови Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини ОЕБС-а Александра
Пандуревић, Бариша Чолак и Халид Гењац учествовали су на редовном јесењем засједању ПСОЕБС-а.
Од 6. до 9. октобра, Букурешт, предсједавајући Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини НАТО-а Никола
Ловриновић и члан Делегације Асим Сарајлић учествовали су на 63. годишњем засједању ПСНАТО-а.
8. и 9. октобра, Рабат, чланови Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Медитерана (ПАМ) Шемсудин
Мехмедовић и Мирсад Исаковић учествовали су у раду парламентарне конференције о функционисању, правилима и утицају Свјетске
трговинске организације (СТО), коју су заједнички организовали ПСМ и СТО, под називом “Олакшати трговинску размјену и инвестиције
на подручју Медитерана”.
Од 9. до 13. октобра, Стразбур, Делегација Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе у којој су били:
предсједавајући Делегације Сенад Шепић, замјеница предсједавајућег Борјана Кришто и чланови Младен Босић, Милица Марковић и
Дамир Арнаут учествовала је на четвртом дијелу редовног годишњег засједања.
Од 14. до 18. октобра, Санкт Петербург, чланови Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Интерпарламентарној унији (ИПУ) Предраг
Кожул и Средоје Новић учествовали су на 137. засједању Интерпарламентарне уније.
17. и 18. октобра, Беч, предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ Сифет Поџић, замјеници предсједавајућег
Борислав Бојић и Борјана Кришто те члан Заједничке комисије Шемсудин Мехмедовић учествовали су на радионици о презентовању
стања режима нуклеарне безбједности која је одржана у сједишту Међународне агенције за атомску енергију.
24. и 25. октобра, Каиро, замјеник предсједавајућег Дома народа ПСБиХ Сафет Софтић учествовао је на Конференцији о вези
парламентараца и актера кривичног правосуђа у борби против тероризма у организацији Међународног института за правду и
владавину права Европске уније и Арапског парламента, одржаној у сједишту Арапске лиге.
26. и 27. октобра, Рим, предсједавајући Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе Сенад
Шепић, члан Делегације Саша Магазиновић и предсједавајући Комисије за одлучивање о сукобу интереса Јасмин Емрић учествовали
су на Заједничком семинару о спровођењу антикорупционих механизама о сукобу интереса, намијењеног члановима парламената
Републике Албаније и Босне и Херцеговине.
27. октобра, Париз, предсједавајући Заједничке комисије за људска права Борислав Бојић учествовао је на парламентарном семинару
о запошљавању, обуци и једнаким могућностима, у организацији Поткомитета за Европску социјалну повељу Комитета за социјална
питања, здравство и одрживи развој Парламентарне скупштине Савјета Европе.
1. и 2. новембра, Анкара, предсједавајући Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома ПСБиХ Мирсад
Исаковић учествовао је у раду Симпозијума о учешћу жена у механизмима одлучивања, на којем је имао и обраћање у оквиру сесије
о укључености жена у политички живот. На маргинама Симпозијума Исаковић се састао са предсједавајућом Комисије за једнаке
могућности жена и мушкараца Велике народне скупштине Републике Турске Радије Сезер Катирчоглу.
Од 4. до 12. новембра, Сједињене Америчке Државе, посланици из Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Маја ГасалВражалица, Сенад Шепић и Саша Магазиновић, на позив Међународног републиканског института (IRI) и Института за представничку
владу (IRG), боравили су у студијској посјети током које су разговарали са функционерима Конгреса и Владе САД-а, као и америчким
експертима о спречавању насилног екстремизма.
6. и 7. новембра, Београд, замјеница предсједавајућег Извршног одбора Огранка Глобалне организације парламентараца за борбу
против корупције (ГОПАК) у Парламентарној скупштини БиХ Љиља Зовко учествовала је на састанку са члановима ГОПАК-а из региона.
Од 7. до 9. новембра, Љубљана, предсједавајући Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини НАТО-а
(ПСНАТО) Никола Ловриновић и члан Делегације Асим Сарајлић учествовали су у раду Rose-Roth семинара ПСНАТО-а.
Од 8. до 10. новембра, Стразбур, чланица Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе и
чланица Комитета за социјална питања, здравство и одрживи развој ПССЕ-а Милица Марковић учествовала је на засједању Свјетског
форума за демократију.
10. и 11. новембра, Берлин, предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто учествовала је на
Конгресу и Главном одбору Жена Европске пучке странке (EPPW).
Од 14. до 16. новембра, Скопље, предсједавајућа Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Љиља
Зовко и чланица Комисије и чланица Комитета Мреже парламентарних комитета за економију, финансије и европске интеграције
Западног Балкана (NPC) Зденка Џамбас учествовале су на регионалној парламентарној конференцији NPC.
Од 28. до 30. новембра, Рејкјавик, делегаткиња у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Зденка Џамбас учествовала је у раду
Глобалног годишњег самита организације “Жене политички лидери” (WPL).
30. новембра и 1. децембра, Брисел, посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и предсједавајући Комисије за
одлучивање о сукобу интереса у институцијама БиХ Јасмин Емрић учествовао је, у оквиру Делегације БиХ, на 2. састанку Поткомитета
за правду, слободу и безбједност успостављеног Споразумом о стабилизацији и придруживању (ССП) између Европске уније и БиХ.
4. децембра, Москва, замјеник предсједавајућег Заједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ Халид Гењац
учествовао је у раду Међународне парламентарне конференције “Парламенти против дрога”.
4. и 5. децембра, Старзбур, чланица Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе Милица
Марковић учествовала је на састанку Европског комитета за демократију и управу (CDDG).
5. децембра, Брисел, замјеник предсједавајуће Представничког дома Младен Босић и замјеник предсједавајућег Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ Сафет Софтић учествовали су у раду годишњег састанка Пријатеља Европе под називом “Западни
Балкан на раскршћу – нови изазови, промјена динамике”.
6. и 7. децембра, Вашингтон, предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ Сифет Поџић учествовао је на 10.
парламентарном безбједносно – обавјештајном форуму.
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7. и 8. децембра, Цетиње, делегација Парламентарне скупштине БиХ, у којој су били: посланици Амир Фазлић, Момчило Новаковић,
Диана Зеленика и делегати Сеад Кадић и Зденка Џамбас, учествовала је на Цетињском парламентарном форуму о теми „Парламент и
масовне комуникације“.
7. и 8. децембра, Београд, чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ Дарко Бабаљ и Марио Караматић учествовали су
на Регионалној конференцији о ванредним ситуацијама.
12. децембра, Париз, члан Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе Дамир Арнаут
учествовао је на сједницама Комитета за правне послове и људска права и Поткомитета за људска права ПССЕ-а.
15. и 16. децембра, Љубљана, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и замјеник предсједавајућег
Делегације ПСБиХ у Парламентарној скупштини Процеса сарадње у Југоисточној Европи Бариша Чолак учествовао је на састанку
Сталног одбора ПССЕЕЦП-а.
19. и 20. децембра, Беч, делегација Парламентарне скупштине БиХ, у којој су били посланик у Представничком дому Предраг Кожул
и делегаткиња у Дому народа Љиља Зовко, учествовала је на састанцима Парламентарног пленума Енергетске заједнице и Првог
парламентарног форума Југоисточне Европе о енергетској ефикасности и клими.

Остале посјете Парламентарној скупштини БиХ
2. октобра, предсједавајућа Представничког дома ПСБиХ Борјана Кришто и предсједавајући Дома народа ПСБиХ Бариша Чолак
разговарали су са шефом Политичког одјела Амбасаде САД-а у БиХ Крегом Конвејом и шефом Политичког одјела Делегације ЕУ у
БиХ Метјуом Филдом.
3. октобра, замјеник предсједавајуће Представничког дома ПСБиХ Шефик Џаферовић примио је амбасадора Мађарске у нашој земљи
Јозефа Негјесија.
5. октобра, предсједавајућа Представничког дома ПСБиХ Борјана Кришто разговарала је са амбасадором Руске Федерације у БиХ
Петром Иванцовим.
9. октобра, замјеници предсједавајућих Дома народа и Представничког дома ПСБиХ Сафет Софтић и Шефик Џаферовић сусрели су се
са делегацијом Палестине у којој су били један од најближих сарадника предсједника Махмуда Абаза др Ахмед Мајдалани, бивши
министар за рад и министар без портфеља, те Абдел Азиз Абед Даје, предсједник Управног одбора Палестинске инвестиционе банке.
11. октобра, замјеник предсједавајуће Представничког дома ПСБиХ Шефик Џаферовић примио је у наступну посјету нерезидентног
амбасадора Републике Аргентине за БиХ са сједиштем у Будимпешти Максимилијана Грегорија Сернадаса.
12. октобра, предсједавајући Дома народа ПСБиХ Бариша Чолак, његов замјеник Сафет Софтић и замјеник предсједавајуће
Представничког дома ПСБиХ Шефик Џаферовић примили су у наступну посјету шефа Мисије ОЕБС-а у БиХ амбасадора Бруса Бертона.
23. октобра, у наступну посјету амбасадорку Словеније у Босни и Херцеговини Зорицу Букинац примили су у одвојеним сусретима
предсједавајући Дома народа ПСБиХ Огњен Тадић и замјеник предсједавајуће Представничког дома ПСБиХ Шефик Џаферовић.
24. октобра, предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто и замјеник предсједавајућег
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Бариша Чолак разговарали су са шефовима политичких одјела Амбасаде САД Крегом
Конвејем и Делегације Европске уније у БиХ Метом Филдом.
25. октобра, замјеник предсједавајуће Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Младен Босић разговарао је са
новоименованом амбасадорком Словеније у нашој земљи Зорицом Букинац.
26. октобра, замјеник предсједавајућег Групе пријатељства за Средњу и Источну Европу Предраг Кожул разговарао је са шефом
Мисије дипломатског представништва Републике Азербејџан у Босни и Херцеговини Елнуром Гулијевим.
2. новембра, посланица у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Маја Гасал-Вражалица разговарала са предсједницом
Самосталног синдиката државних и полицијских службеника и запосленика у институцијама БиХ, судској власти и јавним установама
БиХ Лејлом Чопељ о начину доношења Одлуке о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за превоз на посао и
превоз са посла у институцијама БиХ.
16. новембра, замјеник предсједавајуће Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Шефик Џаферовић сусрео се са
амбасадорком Швајцарске у нашој земљи Андреом Рајбер Заxер.
20. новембра, предсједавајући Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
Шемсудин Мехмедовић и предсједавајући Комисије за финансије и буџет Представничког дома ПСБиХ и члан Делегације ПСБиХ у
Интерпарламентарној унији Предраг Кожул разговарали су са амбасадором Републике Аргентине за БиХ са сједиштем у Будимпешти
Максимилијаном Грегоријем Сернадасом.
20. новембра, замјеник предсједавајућег Групе пријатељства Парламентарне скупштине БиХ за Средњу и Источну Европу Предраг
Кожул и члан Групе пријатељства ПСБиХ Марио Караматић разговарали су са шефом Мисије дипломатског представништва
Републике Азербејџан Елнуром Гулијевим.
21. новембра, предсједавајући Групе пријатељства Парламентарне скупштине БиХ за Сјеверну и Јужну Америку, Аустралију, Океанију и
Јапан Дамир Арнаут сусрео се са амбасадором Републике Аргентине за БиХ са сједиштем у Будимпешти Максимилијаном Грегоријем
Сернадасом.
1. децембра, предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Огњен Тадић разговарао је са командантом ЕУФОР-а
генералом Антоном Валднером.
13. децембра, предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто разговарала је са командантом
ЕУФОР-а у БиХ генерал-мајором Антоном Валднером. Истог дана Кришто је примила и новоименованог амбасадора БиХ у Црној Гори
Винка Радовановића и новоименованог амбасадора БиХ у Канади Срђана Лалића.

31
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ПОСЕБНА И НЕЗАВИСНА ТИЈЕЛА

Савјет националних мањина БиХ
На 29. сједници Савјета националних мањина БиХ усвојен
је Извјештај о службеној посјети Савјету националних
мањина - владином тијелу за националне мањине Чешке
Републике. Примљена је к знању Информација о објављивању зборника са одржане међународне конференције под
називом “Аутентичност националних мањина у БиХ”. Савјет
националних мањина БиХ дао је подршку иницијативи
Савјета националних мањина Кантона Сарајево за обнову
и пренамјену простора Аустријске куће у Сарајеву, као
и реализацији пројекта отварања “Културног центра
различитости” у Добоју.
Савјет националних мањина БиХ одржао је 30. сједницу
27. октобра, на којој је разматрана и примљена к знању
Информација о Четвртом извјештају Босне и Херцеговине
о законодавним и другима мјерама на спровођењу
принципа утврђених у Оквирној конвенцији за заштиту
националних мањина Савјета Европе. На 31. сједници
одржаној 24. новембра усвојен је приједлог за обнављање
модификованих амандмана на Устав БиХ који се односе

на спровођење пресуде Европског суда за људска
права у предмету Сејдић и Финци против БиХ. Савјет
националних мањина БиХ усвојио је приједлог да се
надлежном министарству упути допис у вези са Нацртом
буџета за 2018. годину, у дијеловима који се односе на
подршку националним мањинама. Усвојен је и приједлог
да се поново упути допис министарствима образовања
да, у складу са позитивним законским одредбама, уведу
факултативну наставу за припаднике националних мањина на језицима националних мањина.
На 32. сједници одржаној 28. децембра прихваћен је
Приједлог измјене и допуне Изборног закона БиХ, у
дијелу којим се прописује избор делегата у Дом народа
Парламента Федерације БиХ, са освртом на делегате
из реда осталих. Одлучено је да се Приједлог измјене и
допуне Изборног закона БиХ упути посланицима и делегатима из Парламентарне скупштине БиХ који би били
овлашћени предлагачи наведених измјена. Прихваћен је
Оријентациони радни план Савјета за 2018. годину

Канцеларија парламентарног војног повјереника БиХ
Одлуком Женевског центра за демократску
контролу оружаних снага (DCAF), а уз сагласност
Парламентарне скупштине БиХ,
Босна и Херцеговина и парламентарни
војни повјереник БиХ
биће домаћини и коорганизатори
Једанаесте међународне конференције
институција омбудсмена за оружане снаге,
која ће се одржати у Сарајеву 2019. године.
Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић
учествовао је на Деветој међународној конференцији
институција омбудсмена за оружане снаге под називом
“Морални компас оружаних снага – како институције омбудсмена могу срушити баријере да би постигле промјене”,
која је, у организацији Женевског центра за демократску
контролу оружаних снага (DCAF) и Канцеларије омбудсмена
за жалбе оружаних снага Уједињеног Краљевства, одржана
у Лондону од 8. до 10. октобра.
На дводневној конференцији највише пажње посвећено је
улози институција омбудсмена унутар етничких и легалних
граница, затим етичкој пракси у институцијама омбудсмена
и оружаним снагама, као и питању бриге за ментално
здравље војних лица. У оквиру радних група, у којима је
повјереник Шиљеговић активно учествовао, расправљало

се о адресирању потреба посебних група у оружаним
снагама, о бризи о учесницима међународних мисија као
и о питању зашто припадници оружаних снага нерадо
подносе жалбе институцијама омбудсмена. Учесницима
конференције обратили су се омбудсмен за оружане снаге
Велике Британије Никол Вилиамс, члан Комитета за одбрану
Парламента Уједињеног Краљевства др Џулиан Луис и
амбасадор DCAF-а Томас Гуербер.
За вријеме одржавања конференције парламентарни војни
повјереник Босне и Херцеговине сусрео се и са колегама из
земаља учесница конференције, те одржао радни састанак
са представницима DCAF-а на којем је разговарано о
организацији 11. међународне конференције инситуција
омбудсмена за оружане снаге, чији ће домаћин бити Босна
и Херцеговина.

Одбор за жалбе грађана на рад полицијских службеника у
полицијским тијелима БиХ
На 46. сједници Одбора за жалбе грађана Парламентарне
скупштине БиХ одржаној 18. октобра разматрано је шест
жалби на рад полицијских службеника, од чега се једна
односила на рад полицијских службеника Дирекције
за координацију полицијских тијела БиХ, једна на рад
полицијских службеника Државне агенције за истраге и
заштиту и четири жалбе на рад полицијских службеника
Граничне полиције БиХ. Након расправе, усвојено је
шест извјештаја о спроведеним истрагама надлежних
полицијских агенција. Чланови Одбора заузели су став да
се допис грађанина М. М., у којем именовани указује на
понашање полицијског службеника Граничне полиције
БиХ Л. Ф. у вријеме када наведени службеник није био на
дужности прихвати као жалба.

На 47. сједници одржаној 8. новембра разматрано је шест
жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције
БиХ. Након расправе, Одбор је усвојио шест извјештаја о
спроведеним истрагама о жалбама на рад полицијских
службеника Граничне полиције БиХ.
На 48. сједници одржаној 6. децембра разматрано је осам
жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције
БиХ и једна жалба на рад полицијског службеника Државне
агенције за истраге и заштиту. Одбор је усвојио осам
извјештаја о спроведеним истрагама на рад полицијских
службеника Граничне полиције БиХ и закључио да су жалбе
неосноване. Разматран је извјештај о спроведеној истрази
на рад полицијског службеника СИПА-е, о чему ће Одбор
одлуку донијети на наредној сједници.

ПОСЕБНА И НЕЗАВИСНА ТИЈЕЛА
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Независни одбор као независно тијело полицијске структуре БиХ
Независни одбор Парламентарне скупштине БиХ је на 37. сједници одржаној 16. октобра примио к знању усмену информацију
о актуелном стању у односима Државне агенције за истраге и
заштиту (СИПА) и Тужилаштва БиХ, коју су члановима Одбора
изнијели директор СИПА-е Перица Станић и његов замјеник
Ђуро Кнежевић. Усвојен је и закључак којим Независни одбор
ПСБиХ пружа пуну подршку руководству СИПА-е. У вези са
информацијом Дирекције за координацију полицијских тијела
БиХ од 19. септембра 2017. године, закључено је да се на наредну
сједницу Одбора позову директор Дирекције Мирсад Вилић
и замјеник директора Урош Пена ради разматрања околности
које су наведене у предметној информацији. На истој сједници
чланови Одбора закључили су да од руководилаца полицијских
тијела БиХ траже податке о истеку мандата руководилаца и
замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ, као и податке
о евентуалном испуњавању услова за њихов одлазак у пензију.
На 38. сједници одржаној 6. новембра одлучено је да се,
сходно одредбама Закона о независним и надзорним тијелима
полицијске структуре БиХ и Пословника о раду Независног
одбора, а на основу информације коју је доставила Дирекција за
координацију полицијских тијела БиХ, иницира код надлежне
дисциплинске комисије покретање дисциплинског поступка
против замјеника директора Дирекције Уроша Пене.
Предсједница Независног одбора Парламентарне скупштине
БиХ Татјана Кљечанин-Мартић и њени замјеници Енес Обралија
и Мато Јозић су 23. новембра, у складу са планом и програмом
рада Независног одбора ПСБиХ за 2017. годину, посјетили Министарство безбједности БиХ. Током ове посјете чланови руководства Независног одбора упознали су министра безбједности БиХ
Драгана Мектића о досадашњим и предстојећим активностима
овог независног тијела ПСБиХ. На састанку са министром Мектићем
разговарало се о Нацрту закона о полицијским службеницима
БиХ, као и о садржају Приједлога закона о Државној агенцији за
истраге и заштиту. Осим о овим законским рјешењима, било је
ријечи и о Одлуци о одређивању лица, објеката и вриједносних

пошиљки које се штите, о борби против тероризма и спречавању
корупције, као и о другим питањима из надлежности и дјелокруга
полицијских агенција БиХ.
На 39. сједници одржаној 13. децембра усвојен је Извјештај са
састанка чланова Независног одбора са министром безбједности
БиХ. Одбор је разматрао информације Државне агенције за истраге и заштиту, Граничне полиције БиХ и Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ које се тичу доставе података
о истеку мандата руководилаца и замјеника руководилаца
ових полицијских агенција и евентуалном испуњавању услова
за одлазак у пензију, као и доставе података о табеларном
приказу националне заступљености полицијских службеника
по организационим јединицама и чиновима у наведеним полицијским агенцијама и поступку заступљености конситутивних
народа и осталих. Одбор је констатовао да су достављени
подаци непотпуни те од полицијских агенција тражи да, у року
од 15 дана, доставе информације које ће садржавати тражене
податке. Донесена је одлука о расписивању Јавног конкурса за
спровођење процедуре избора кандидата на позиције директора
и замјеника директора полицијских тијела БиХ и утврђен његов
текст. Усвојен је Приједлог плана рада Независног одбора за
2018. годину, који ће бити упућен у даљу парламентарну процедуру. Одбор је закључио да ће на наредној сједници расправљати
о Нацрту закона о полицијским службеницима БиХ, а да чланови
Одбора до тада доставе евентуалне сугестије на текст Нацрта
закона. Примљена је к знању Информација СИПА-е, број: И-16-1104-1-537-9/16.
На 2. хитној сједници, одржаној 22. децембра, примљен је к
знању захтјев за разрјешење дужности прије истека мандата,
који је поднио замјеник директора Граничне полиције БиХ Зијад
Срабовић. Примљен је к знању и захтјев за разрјешење дужности
прије истека мандата, који је поднио замјеник директора
Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ Миле Јурић.
Независни одбор одлучио је да поменуте захтјеве прослиједи
Савјету министара БиХ и Министарству безбједности БиХ.

Независна комисија за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање
људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере...
На 23. сједници, одржаној 30. октобра, Независна комисија за
праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање
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 чија је потписница
Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и
Херцеговине разматрала је и усвојила Извјештај о ненајављеној
посјети Казнено-поправном заводу Зеница.

На 24. сједници одржаној 27. новембра примљена је к знању
представка затвореника из Казнено-поправног завода (КПЗ)
Бања Лука, као и представка затвореника из КПЗ-а Зеница.
Примљена је к знању и информација о ненајављеној посјети
КПЗ-у Тузла.
На 25. сједници Независне комисије одржаној 11. децембра
усвојен је Извјештај о ненајављеној посјети Казнено-поправном
заводу Тузла. Утврђен је план активности Независне комисије за
јануар 2018. године.

Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и
координацију борбе против корупције
На 16. сједници Комисије за избор и праћење рада Агенције за
превенцију корупције и координацију борбе против корупције
одржаној 7. новембра закључено је да чланови овог тијела из
Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине
БиХ за наредну сједницу доставе сугестије у вези са Приједлогом
закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за превенцију
корупције и координацију борбе против корупције. Комисија
ће се о предложеним измјенама и допунама Закона, као и о
сугестијама чланова Комисије изјаснити на некој од наредних
сједница.

Комисија је одлучила да се текст Приједлога закона о измјенама
и допунама Закона о заштити лица која пријављују корупцију
у институцијама БиХ достави на потпис члановима Комисије из
Представничког дома ПСБиХ и Дома народа ПСБиХ, како би овај
приједлог закона, у својству овлашћених предлагача, упутили у
парламентарну процедуру.
Одгођено је разматрање Извјештаја о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за период
од 1. јануара до 30. јуна 2017. године, како би се обезбиједило да
сједници присуствују директор и замјеник директора Агенције.
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ВИЈЕСТИ ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА

Објављен први број Билтена о европским интеграцијама
парламената у Босни и Херцеговини

Половином децембра публикован је први број Билтена
о европским интеграцијама парламената у Босни и
Херцеговини. То је заједничка публикација Парламентарне скупштине БиХ, Парламента Федерације БиХ,
Народне скупштине Републике Српске и Скупштине
Брчко Дистрикта БиХ којом су обухваћени извјештаји
о свим значајнијим активностима које су ове четири
законодавне институције имале у процесу европских
интеграција од јануара до децембра ове године. За
њено издавање задужен је Уређивачки одбор који чине
државни службеници из сва четири бх. парламента.
Током припреме првог броја, Парламентарна скупштина
БиХ, у својству координатора, била је домаћин два
састанка Уређивачког одбора одржана у новембру.
Први број доноси текст о улози бх. парламената у
процесу интегрисања у ЕУ. Такође, објављени су
извјештаји са најважнијих састанака функционера бх.
парламената са представницима институција ЕУ, као

и текст о конференцији којом су у јуну ове године у
Парламентарној скупштини БиХ обиљежене двије
године од ступања на снагу Споразума о стабилизацији
и придруживању БиХ и ЕУ. У публикацији су и
извјештаји о састанцима Парламентарног форума за
европске интеграције, који чине чланови комисија/
одбора за европске интеграције бх. парламената, као
и текст о серији округлих столова које је широм БиХ, с
циљем отварања дијалога о свим аспектима процеса
европских интеграција, организовала Заједничка
комисија за европске интеграције Парламентарне
скупштине БиХ, као и лексикон термина ЕУ.
Билтен чије је штампање подржала Европска унија у
оквиру реализације Твининг лајт пројекта “Подршка
административним структурама за послове интеграција
у ЕУ парламената у Босни и Херцеговини”, публикује
се на три језика у службеној употреби у Босни и
Херцеговини.

Одржана обука за претраживање “e-z@k PSBiH”
законодавне базе података
Одјел за документацију и информације Индок сектора
одржао је 30. и 31. октобра обуку у вези са претраживањем
законодавне базе података (e-z@k PSBiH). Обука је
одржана у Едукационом центру ПСБиХ, а присуствовали
су запослени у Секретаријату ПСБиХ, те запослени у
клубовима посланика и делегата ПСБиХ. Циљ обуке био
је да се запослени упознају са садржајем базе, те како да
брзо и ефикасно дођу до информација које су им потребне у свакодневном раду. Базу “e-z@k PSBiH” развио је и
одржава Одјел за документацију и информације.
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