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Izabran osmi saziv Predstavničkog
Na općim izborima, održanim 7. oktobra 2018. godine, građani
Bosne i Hercegovine za državni nivo vlasti neposredno su
birali članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine i članove
Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine.
Na izborima za članove Predstavničkog doma PSBiH birana su
42 poslanika, s trajanjem mandata od četiri godine. Izbori su
održani u osam izbornih jedinica, od kojih je pet bilo u Federaciji
BiH, a tri u Republici Srpskoj. Ukupno 30 mandata dodijeljeno je
direktno, na osnovu dobivenih glasova u izbornim jedinicama, a
12 ih je dodijeljeno strankama koje su u entitetu zbirno imale

veći broj glasova, ali mandat nisu osvojile u izbornim jedinicama.
U osmom sazivu Predstavničkog doma PSBiH zastupljeno je 14
političkih stranaka/koalicija. Najveći broj glasova na izborima, te
samim tim i najveći broj mandata (devet) za Predstavnički dom
Parlamentarne skupštine BiH dobila je SDA - Stranka demokratske akcije, a prvi put su zastupljene stranke: Naša stranka,
Nezavisni blok i Pokret demokratske akcije - PDA.
U novi saziv Predstavničkog doma izabrano je 26,19% poslanika koji su i u prethodne četiri godine bili članovi Parlamentarne
skupštine BiH (osam poslanika iz Predstavničkog doma i tri
delegata iz Doma naroda).

Osvojeni mandati (stranke/koalicije) VIII. saziva
Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Red. br.

POLITIČKA STRANKA/KOALICIJA

FBiH

RS

UKUPNO

1.

Stranka demokratske akcije - SDA

8

1

9

2.

Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD

-

6

6

3.

Socijaldemokratska partija - SDP BiH

5

-

5

4.

HDZBiH, HSS, HKDUBiH, HSP-HNS,
HSP DR. A. STARČEVIĆ BiH, HDUBiH

5

-

5

5.

SDS-LISTA (SDS-NDP-NS-SRS)

-

3

3

6.

DF-GS, ŽELJKO KOMŠIĆ: BiH POBJEĐUJE!

3

-

3

7.

PDP - Mladen Ivanić

-

2

2

8.

SBB - Fahrudin Radončić

2

-

2

9.

Naša stranka

2

-

2

10.

Demokratski narodni savez - DNS

-

1

1

11.

Nezavisni blok

1

-

1

12.

Pokret demokratske akcije - PDA

1

-

1

13.

Socijalistička partija

-

1

1

14.

A-SDA Za evropsku Bosnu i Hercegovinu – Zajedno

1

-

1

28

14

42

UKUPNO

PREDSTAVNIČKI DOM
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doma Parlamentarne skupštine BiH

Osvojeni poslanički mandati u novom sazivu
Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Poslanici iz Federacije BiH
SDA

SDP BiH

HDZBiH, HSS, HKDUBiH,
HSP-HNS, HSP DR.
A. STARČEVIĆ BiH, HDUBiH

1. Denis Zvizdić
2. Šemsudin Mehmedović
3. Nermin Mandra
4. Safet Softić
5. Šemsudin Dedić
6. Edin Mušić
7. Halid Genjac
8. Alma Čolo

1. Enver Bijedić
2. Zukan Helez
3. Saša Magazinović
4. Nada Mladina
5. Nermin Nikšić

DF-GS

SBB

NS

1. Zlatan Begić
2. Dženan Đonlagić
3. Vlatko Glavaš

1. Damir Arnaut
2. Edita Đapo

1. Predrag Kojović
2. Mirjana Marinković-Lepić

NB

PDA

A-SDA

1. Aida Baručija

1. Mirsad Kukić

1. Jasmin Emrić

1. Borjana Krišto
2. Predrag Kožul
3. Darijana Katić
4. Nikola Lovrinović
5. Mijo Matanović

Poslanici iz Republike Srpske
SNSD

SDS-NDP-NS-SRS

PDP

1. Nebojša Radmanović
2. Staša Košarac
3. Vojin Mitrović
4. Nenad Stevandić
5. Dragan Bogdanić
6. Snježana Novaković-Bursać

1. Obren Petrović
2. Dragan Mektić
3. Mirko Šarović

1. Branislav Borenović
2. Mira Pekić

DNS

SP

SDA

1. Nenad Nešić

1. Jakov Galić

1. Adil Osmanović
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PREDSTAVNIČKI DOM

Održana konstituirajuća sjednica Predstavničkog doma PSBiH
U Bijeloj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 6. decembra konstituiran je VIII. saziv
Predstavničkog doma PSBiH, koji će vršiti funkciju u mandatnom periodu 2018 – 2022. godine.

Nakon što su dali svečanu izjavu, poslanici su izabrali rukovodstvo Predstavničkog doma PSBiH. Za predsjedavajuću Doma izabrana je Borjana Krišto,
funkciju prvog zamjenika predsjedavajuće obavljat će Denis Zvizdić, dok će
drugi zamjenik predsjedavajuće biti Nebojša Radmanović.
Do izbora predsjedavajućeg Doma konstituirajućom sjednicom, kao najstarija
izabrana poslanica, predsjedavala je Nada Mladina.
U okviru treće tačke dnevnog reda za članove Komisije za pripremu izbora
Vijeća ministara BiH izabrani su: Halid Genjac, Staša Košarac, Predrag Kožul,
Saša Magazinović, Dženan Đonlagić, Dragan Mektić, Edita Đapo, Predrag
Kojović, Branislav Borenović, Aida Baručija, Mirsad Kukić, Jasmin Emrić,
Nenad Nešić i Jakov Galić.
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Osnovani klubovi poslanika u Predstavničkom domu PSBiH
Klub poslanika SDA:

Klub poslanika SNSD-a:

Adil Osmanović (predsjedavajući Kluba),
Safet Softić (zamjenik predsjedavajućeg Kluba),
Alma Čolo,
Šemsudin Dedić,
Halid Genjac,
Nermin Mandra,
Šemsudin Mehmedović,
Edin Mušić i
Denis Zvizdić.

Staša Košarac (predsjedavajući Kluba),
Snježana Novaković-Bursać (zamjenica predsjedavajućeg Kluba),
Dragan Bogdanić,
Vojin Mitrović,
Obren Petrović i
Nebojša Radmanović.

Klub poslanika SDP-a BiH:
Saša Magazinović (predsjedavajući Kluba),
Zukan Helez (zamjenik predsjedavajućeg Kluba),
Enver Bijedić,
Nada Mladina i
Nermin Nikšić.

Klub poslanika Srpske demokratske stranke
i Partije demokratskog progresa:
Mirko Šarović (predsjedavajući Kluba),
Mira Pekić (zamjenica predsjedavajućeg Kluba),
Branislav Borenović i
Dragan Mektić.

Mješoviti klub poslanika SBB - PDA:
Edita Đapo (predsjedavajuća Kluba),
Mirsad Kukić (zamjenik predsjedavajuće Kluba) i
Damir Arnaut.

Klub poslanika HDZBiH, HSS, HKDUBiH,
HSP-HNS, HSP DR. A. STARČEVIĆ BiH, HDUBiH:
Nikola Lovrinović (predsjedavajući Kluba),
Predrag Kožul (zamjenik predsjedavajućeg Kluba),
Darijana Katić,
Borjana Krišto i
Mijo Matanović.

Klub poslanika Demokratske fronte:
Dženan Đonlagić (predsjedavajući Kluba),
Zlatan Begić (zamjenik predsjedavajućeg Kluba) i
Vlatko Glavaš.

Klub poslanika Srpski klub:
Nenad Stevandić (predsjedavajući Kluba),
Nenad Nešić (zamjenik predsjedavajućeg Kluba) i
Jakov Galić.

Nezavisni poslanici
Poslanici Naše stranke Predrag Kojović i Mirjana Marinković-Lepić,
kao i poslanica Nezavisnog bloka Aida Baručija i poslanik stranke
A-SDA Za evropsku Bosnu i Hercegovinu – Zajedno Jasmin Emrić
djelovat će kao nezavisni poslanici.

Trajanje sjednica i tačke dnevnog reda u periodu od 1. 10. do 31. 12. 2018.
PredstavničkI dom PSBiH
VIII. saziv (2018 - 2022.)
Predstavnički dom PSBiH održao je jednu sjednicu i razmatrao tri tačke dnevnog reda. Sjednica je trajala dva sata i 18 minuta.

Kolegij Predstavničkog doma PSBiH
VII. saziv (2014 - 2018.)
Kolegij Predstavničkog doma PSBiH održao je jednu sjednicu i razmatrao tri tačke dnevnog reda u ukupnom trajanju od 40 minuta.
U okviru tačke dnevnog reda Tekuća pitanja Kolegij Predstavničkog doma PSBiH razmatrao je jednu podtačku.
VIII. saziv (2018 - 2022.)
Kolegij Predstavničkog doma PSBiH održao je jednu sjednicu i razmatrao 23 tačke dnevnog reda u ukupnom trajanju od jednog sata i 10 minuta.
U okviru tačke dnevnog reda Tekuća pitanja Kolegij Predstavničkog doma PSBiH razmatrao je 51 podtačku.

Kolegij Doma naroda PSBiH
VII. saziv (2014 - 2018.)
Kolegij Doma naroda održao je jednu sjednicu i razmatrao pet tačaka dnevnog reda u ukupnom trajanju od 35 minuta.
U okviru tačke dnevnog reda Tekuća pitanja Kolegij Doma naroda PSBiH nije razmatrao ni jednu podtačku.
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AKTIVNOSTI POVJERENSTAVA PSBIH

Povjerenstvo za promet i veze Zastupničkog doma PSBiH
Na 46. sjednici Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 31. listopada, usvojen je Zapisnik 45.
sjednice Povjerenstva.

Započela konstituirajuća sjednica Povjerenstva za pripremu izbora
Vijeća ministara BiH Zastupničkog doma PSBiH
Na započetoj konstituirajućoj sjednici Povjerenstva za pripremu izbora Vijeća ministara BiH, koja je održana 28. prosinca, nije izabrano
rukovodstvo Povjerenstva. Datum nastavka konstituirajuće sjednice bit će naknadno utvrđen.

Zajedničko povjerenstvo
za obranu i sigurnost BiH

Zajedničko povjerenstvo za
administrativne poslove

Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za
obranu i sigurnost BiH Sifet Podžić i parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović
razgovarali su 17. listopada u Sarajevu s
pomoćnikom ravnatelja Centra za nadzor
oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve i voditeljem
Odjela DCAF-a za suradnju sa zemljama
jugoistočne Europe Darkom Stančićem. Na
sastanku je razgovarano o aktivnostima Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH i
Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH
u ovoj godini, kao i o suradnji s DCAF-om.
Ocijenjeno je da je suradnja Parlamentarne
skupštine BiH, Zajedničkog povjerenstva za
obranu i sigurnost BiH i Ureda parlamentarnog
vojnog povjerenika BiH s DCAF-om veoma
uspješno realizirana. Sastanku su bili nazočni i
tajnik Zajedničke službe Tajništva PSBiH Kenan
Vehabović, Teodora Fuior iz DCAF-a i Sanja
Ćatibović iz Misije OESS-a u BiH.

Na 32. sjednici Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, koja je održana 6. studenoga, usvojen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju PSBiH.
Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o korištenju business kartice PSBiH. U vezi s
Informacijom tajnice Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove PSBiH
o preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2017. godinu koje se odnose na
donošenje internih akata, Povjerenstvo je donijelo Odluku o načinu obračuna plaća
i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u PSBiH. Primljeno je k znanju
Devetomjesečno izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30.
rujna 2018. za PSBiH. Usvojen je Prijedlog izvješća o radu ovog Povjerenstva za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Verificirana su rješenja koja je
donijelo rukovodstvo ili predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva u skladu s važećim
aktima i propisima, a tiču se statusnih pitanja zastupnika i izaslanika u PSBiH.
Povjerenstvo je odlučilo obustaviti proceduru donošenja Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o unutarnjoj kontroli i reviziji do donošenja novog
Pravilnika o unutarnjoj kontroli i reviziji.
Na 33. sjednici, održanoj 5. prosinca, verificirana su rješenja koja je donijelo rukovodstvo ili predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva u skladu s važećim aktima i propisima, a tiču se statusnih pitanja zastupnika i izaslanika u PSBiH. Povjerenstvo je
odgodilo izjašanjavanje o Odluci o statusu zastupnika i izaslanika nakon održanih
Općih izbora u BiH 2018. godine.

Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava
Priopćenje u povodu Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva
U povodu 17. listopada - Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za ljudska
prava Parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić uputio je
priopćenje za javnost, u kojem se navodi:
“Punih 25 godina u cijelom svijetu obilježava se Međunarodni
dan borbe protiv siromaštva, jednog od najvećih problema s kojim se danas suočava čovječanstvo. I pored činjenice što su se
svjetski lideri, potpisujući 2000. godine Milenijsku povelju, jasno
obvezali da će raditi na iskorjenjivanju ovog problema, i dalje
jedna četvrtina ukupnog stanovništva na planetu živi u uvjetima
ekstremnog siromaštva izazvanog oružanim sukobima, slabom
ekonomijom i niskom stopom zaposlenih, kao i klimatskim promjenama koje uzrokuju elementarne nepogode. Bosna i Hercegovina spada u skupinu zemalja koje se svakodnevno suočavaju

s problemom siromaštva. Prema službenim podacima, oko 48
posto stavnovništva živi na granici siromaštva, dok je 18 posto
građana ispod crte koja označuje kritično siromaštvo. Borba
protiv siromaštva uključuje i borbu za brži ekonomski rast, smanjenje stope nezaposlenosti, veća primanja, posebno u realnom sektoru, bolje obrazovanje i bolji zdravstveni sustav. Stoga,
ukazujući na problem siromaštva u BiH koji ugrožava elementarna ljudska prava građana u stanju ozbiljnih socijalnih potreba,
pozivam sve institucije vlasti na svim razinama da se, u skladu
sa svojim nadležnostima, uključe u borbu protiv siromaštva i
pokažu solidarnost s onima koji žive ispod granice siromaštva”,
kaže se u priopćenju predsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za
ljudska prava PSBiH Borislava Bojića u povodu Međunarodnog
dana borbe protiv siromaštva.

SBIH

EUROPSKA UNIJA
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Zapadni Balkan treba biti u središtu vanjske politike Europske unije istaknuto na Interparlamentarnoj konferenciji u Beču
Zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak, zamjenica predsjedatelja
Zastupničkog doma PSBiH Borjana Krišto i predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH
Sifet Podžić sudjelovali su 11. i 12. listopada na Interparlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj vanjskoj i
sigurnosnoj politici i zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU (CFSP/CSDP), koja je održana u Beču.

U obraćanju sudionicima ove konferencije, predsjednik Nacionalnog vijeća Parlamenta Austrije Wolfgang Sobotka kazao
je da vanjska politika Europske unije u svome središtu mora
imati Zapadni Balkan i predložio sveobuhvatnu ekonomsku integraciju ove regije u EU i prije punopravnog članstva zemalja
Zapadnog Balkana u Europsku uniju.
U raspravi o europskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana,
predsjednik Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta
David MacAllister izložio je i analizirao trenutačno stanje procesa integracija zemalja regije u EU. Reagirajući na ovu analizu, parlamentarci iz država članica EU eksplicitno su upozorili
na negativan utjecaj odugovlačenja procesa pristupanja Uniji
zemalja Zapadnog Balkana. Kazali su da odugovlačenje može
proizvesti zamor i otpor stanovnika zemalja Zapadnog Balka-

na, ali i otvoriti prostor drugim zemljama da u ovoj regiji jačaju
svoj ekonomski i politički utjecaj.
Veliku pozornost sudionika Konferencije privuklo je i izlaganje
člana Europskog parlamenta Eduarda Kukana, koji je u svojem
govoru podsjetio na “punoljetstvo” europske perspektive regije,
koja je dobila službeni karakter na sastanku na vrhu u Solunu.
“Regija je u tolikoj mjeri povezana da je najsmislenije njezino
zajedničko uključenje u EU”, istaknuo je Kukan.
Vodeći raspravu o migracijama i zaštiti vanjskih granica EU,
sudionici Konferencije istaknuli su potrebu intenziviranja angažmana EU u sukobu u Ukrajini i Siriji. Na ovoj konferenciji
prezentiran je i dosadašnji rad Frontexa, a u radu Konferencije,
putem videolinka, sudjelovala je i visoka predstavnica EU za
vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini.

Sudjelovanje na sastanku Interparlamentarnog odbora
Europskog parlamenta o europskoj kulturnoj baštini
Član Zajedničkog povjerenstva za europske integracije Parlamentarne skupštine BiH Sifet Podžić sudjelovao je 19. i 20. studenoga u Bruxellesu na sastanku Interparlamentarnog odbora Europskog parlamenta o europskoj kulturnoj baštini.
Na sastanku su predstavnici Europskog parlamenta govorili o postojećim političkim instrumentima EU u području zaštite kulturnog naslijeđa, dok su predstavnici parlamenata država članica EU, uz politike svojih zemalja u ovome području, predstavili
konkretne mjere i postignuća na zaštiti, očuvanju i restauraciji kulturnog naslijeđa.
Predstavnicima Europskog parlamenta distribuirana je prezentacija koja sadrži informacije o politikama, mjerama i postignućima Bosne i Hercegovine u ovome području, a koja je pripremljena u suradnji s Povjerenstvom za očuvanje nacionalnih
spomenika. Na spomenutom sastanku bili su predstavnici nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i zemalja
kandidatkinja za članstvo.
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EUROPSKA UNIJA

Na Okruglom stolu na visokoj razini o europskim integracijama Zapadnog
Balkana predstavnici PSBiH govorili o aktualnoj političkoj situaciji u BiH
Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikola Lovrinović i Šemsudin Mehmedović sudjelovali su 27. studenoga u Bruxellesu na Okruglom stolu
na visokoj razini o procesu europskih integracija Zapadnog Balkana.
Lovrinović i Mehmedović na sastanku su upoznali kolege iz regije, kao i parlamentarce iz Odbora za vanjske
poslove (AFET) Europskog parlamenta, s aktualnom
političkom situacijom u Bosni i Hercegovini nakon provođenja općih izbora.
Lovrinović se obratio sudionicima Okruglog stola na
sesiji o Reformskoj agendi i njezinoj primjeni u sklopu
procesa pristupanja Europskoj uniji, dok je Mehmedović
govorio u raspravi o prilikama za trajno odmrzavanje
bilateralnih odnosa između zemalja Zapadnog Balkana.
Okruglim stolom u Bruxellesu, koji je održan u organizaciji Europskog parlamenta, moderirao je predsjedatelj
AFET-a David McAllister.

Izaslanstvo Političkog i sigurnosnog odbora Vijeća EU tijekom razgovora
u PSBiH istaknulo potrebu pokretanja rada Parlamentarnog odbora za
stabilizaciju i pridruživanje

Članovi kolegija Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH susreli su se 29. studenoga s brojnim izaslanstvom Političkog i sigurnosnog odbora Vijeća Europske unije
koje je boravilo u višednevnom radnom posjetu našoj zemlji.
Za vrijeme razgovora, u kojima su Parlamentarnu skupštinu BiH
predstavljali predsjedatelj Zastupničkog doma Mladen Bosić te
predsjedatelj Doma naroda Safet Softić i njegovi zamjenici Bariša

Čolak i Ognjen Tadić, izražena je nada da će uskoro biti okončan
proces uspostave vlasti na osnovi listopadskih izbora.
Također je naglašeno kako se od novih vlasti očekuje da rade
na otklanjanju nesuglasica u vezi s izbornim zakonodavstvom,
ali i da zajedno s novim sazivom Europskog parlamenta usvoje
poslovnik i pokrenu rad Parlamentarnog odbora za stabilizaciju
i pridruživanje.
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Članovi Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH
na 14. sastanku COSAP-a
Članovi Zajedničkog povjerenstva za europske integracije Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević i Fehim Škaljić
sudjelovali su na 14. sastanku Konferencije parlamentarnih
odbora za europske integracije zemalja u procesu stabilizacije
i pridruživanja (COSAP), održanom 2. i 3. prosinca u Podgorici.
Na sastanku, čiji je domaćin bila Skupština Crne Gore, parlamentarci iz zemalja regije obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja na dva panela su raspravljali o strategiji
proširenja Europske unije i zaključcima sa sastanaka na vrhu
u Sofiji i Londonu.
Također je raspravljano o postizanju političkog i društvenog
konsenzusa, kao i spremnosti u zemljama regije za pristupanje Europskoj uniji. Bilo je riječi i o spremnosti EU da nastavi proces proširenja, odnosno o suočavanju s euroskepticizmom u zemljama EU.
Drugi panel 14. sastanka COSAP-a bio je posvećen ulozi parlamenata, parlamentarne diplomacije i regionalne suradnje u

procesu pristupanja EU. U raspravi o ovim pitanjima razgovarano je i o parlamentarnoj dimenziji Berlinskog procesa,
kao i o izborima za Europski parlament koji će biti održani
sredinom 2019. godine.

Članovi Kolegija Zastupničkog doma PSBiH razgovarali s voditeljem
Delegacije i posebnim predstavnikom EU u BiH
Predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto i zamjenik
predsjedateljice Nebojša Radmanović razgovarali su 20. prosinca s voditeljem Delegacije i
posebnim predstavnikom Europske unije u BiH, veleposlanikom Lars-Gunnarom Wigemarkom,
o daljnjem tijeku procesa europskih integracija BiH i uspostave vlasti na svim razinama nakon
održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini.

Izražavajući uvjerenje da će biti nastavljena dobra suradnja
između Delegacije EU u BiH i Parlamentarne skupštine BiH,
veleposlanik Wigemark rekao je kako očekuje da će proces
formiranja vlasti na svim razinama teći bez smetnji, kao i da
će predstavnici vlasti tražiti i nalaziti kompromisna rješenja
za sva sporna pitanja. Prema riječima veleposlanika Wigemarka, iduća godina bit će veoma važna za proces europskih
integracija BiH. U vezi s tim je apelirao za ubrzano davanje
odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Europske komisije,
kao i za početak funkcioniranja Parlamentarnog odbora za
stabilizaciju i pridruživanje (POSP) između Europskog parla-

menta i Parlamentarne skupštine BiH.
Članovi Kolegija Zastupničkog doma PSBiH ukazali su na potrebu poštivanja Ustava BiH, kako u vezi s predstavljanjem BiH u
institucijama EU i načinom donošenja odluka unutar POSP-a
tako i prilikom usvajanja izmjena Izbornog zakona BiH.
Naglašavajući činjenicu da u Bosni i Hercegovini postoji opći
i institucionalni konsenzus u vezi s procesom europskih integracija, članovi Kolegija Zastupničkog doma PSBiH izrazili su
uvjerenje da će, u suradnji s institucijama EU, u ovom četverogodišnjem mandatu biti napravljeni značajni iskoraci na europskom putu BiH.
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DOGAĐAJI

Bosna i Hercegovina predsjedala sastankom Stalnog odbora
Parlamentarne skupštine Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi

Sastanak Stalnog odbora Parlamentarne skupštine Procesa
suradnje u Jugoistočnoj Europi (PSSEECP) održan je u zgradi
Parlamentarne skupštine BiH 1. prosinca. U prisutnosti izaslanstava 13 država članica SEECP-a, zamjenik predsjedatelja Doma
naroda PSBiH i predsjedatelj PSSEECP-a Bariša Čolak izložio je
prioritete Bosne i Hercegovine, koja je u srpnju ove godine preuzela jednogodišnje predsjedanje ovom regionalnom inicijativom.
Čolak je istaknuo da će prioritet predsjedanja Bosne i Hercegovine bit proces pristupanja Europskoj uniji zemalja regije koje
imaju status kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za ulazak u EU.
Pod motom “Bolja povezanost za bolji život“, Bosna i Hercegovina je za prioritetna područja predsjedanja naglasila jačanje
infrastrukturne/digitalne povezanosti unutar regije Jugoistočne
Europe, jačanje regionalne poslovne suradnje i povezanosti,
nadogradnju povezanosti u sferi tzv. ljudske dimenzije – među
mladima, kao i u obrazovanju i kulturi, jačanje veza između zemalja članica SEECP-a i poboljšanje suradnje s ciljem snažnijeg
odgovora na izazove poput migracija te borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma.

Na sastanku je upriličena i prezentacija rada Regionalnog vijeća
za suradnju (RCC) o ulozi ove organizacije u podršci regionalnoj,
ekonomskoj, političkoj i društvenoj interakciji u kontekstu prioriteta Bosne i Hercegovine za vrijeme predsjedanja SEECP-om.
Voditelj političkog odjela RCC-a Amer Kapetanović govorio je o
projektima ove organizacije koji su doprinijeli otvaranju većeg
broja novih radnih mjesta u zemljama regije. Prema Kapetanovićevim riječima, RCC će u iduće četiri godine nastaviti raditi na projektima koji će donositi nova radna mjesta, na pitanju
mobilnosti zapošljavanja u zemljama regije, kao i na uvezivanju
tržišta kapitala i burzi u zemljama Jugoistočne Europe. Jedan
od projekata RCC-a koji je u tijeku jest i pretvaranje regije Jugoistočne Europe u jedinstveno turističko tržište.
Na sastanku je najavljeno da će naša zemlja za vrijeme predsjedanja SEECP-om organizirati više događaja na ministarskoj
razini, kao i u sklopu parlamentarne dimenzije predsjedanja
ovom regionalnom organizacijom. U vezi s tim je predsjedatelj
PSSEECP-a Bariša Čolak rekao da će u lipnju iduće godine u Sarajevu biti organiziran sastanak na vrhu SEECP-a na ministarskoj razini, kao i plenarno zasjedanje PSSEECP-a.

Održan Božićni prijam
Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) i HDZ-a BiH Dragan Čović bio je domaćin na Božićnom prijamu, koji je održan 20.
prosinca u Parlamentarnoj skupštini BiH.
Ovoj svečanosti bio je nazočan veliki broj predstavnika političkog
života na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i najviših predstavnika vjerskih organizacija te vojnog, društvenog,
gospodarskog i kulturnog života u BiH, ali i članova diplomatskog zbora u našoj zemlji.
Čović je u uvodnome dijelu svoga govora naglasio kako je Božić,
kao prilika za okupljanje, sadržatelj duhovnih potreba svakog
ljudskog bića, a da su te potrebe nada, spasenje i novi život.
"Božić je snažan simbol prigode za novi život, novi početak do
kraja rasterećen grijeha prošlosti, život onakav kakav treba biti
ako ne želite biti u sukobu s Bogom i njegovim zakonima, prožet

vrlinom, dobrotom, ljubavlju i iskrenim oprostom", rekao je Čović.
Napomenuo je da je Božić vrijeme duhovnog pročišćenja i obnove na temelju univerzalnih ljudskih vrijednosti koje su paradigma naprednih civilizacijskih odnosa, te kao takav pripada svima. Čović je na kraju poželio da mir, blagostanje, radost i ljubav
postanu dostižni za sve, te čestitao Božić i Novu godinu.
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Predsjedatelji domova Parlamentarne skupštine BiH sudjelovali
na 3. sastanku predsjednika parlamenata euroazijskih zemalja
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Safet
Softić i predsjedatelj Zastupničkog doma PSBiH Mladen Bosić
sudjelovali su na 3. sastanku predsjednika parlamenata euroazijskih zemalja, koji je održan od 8. do 11. listopada pod pokroviteljstvom Velike narodne skupštine Turske.
Glavne teme sastanka, na kojem je sudjelovao 41 čelnik parlamenta iz 38 zemalja Europe i Azije, bili su ekonomska suradnja,
održivi razvoj i očuvanje okoliša u zemljama euroazijske regije.
Na prvoj sesiji, kojom je predsjedao predsjednik Velike narodne
skupštine Turske Binali Yildirim, sudionicima sastanka obratio
se predsjedatelj Doma naroda PSBiH Safet Softić, koji je u svojem govoru naglasio da Bosna i Hercegovina predano radi na
ispunjavanju uvjeta za priključenje Europskoj uniji.
“Bosna i Hercegovina, kao potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju Europskoj uniji, predano radi na ispunjavanju uvjeta za priključenje europskoj obitelji, no podjednako gradi snažne
ekonomske odnose s drugim zemljama regije, ali i mnogo šire.
Želim još jedanput izraziti svoje duboko uvjerenje da ćemo svi
mi svjedočiti boljim i učinkovitijim odnosima u ekonomiji, kako
regije Zapadnog Balkana tako i svih zemalja euroazijskog dijela
u najskorijoj budućnosti. Za to nam je potrebna i politička i svaka
druga stabilnost”, uz ostalo je rekao Softić.
Vodeći parlamentarci euroazijskih zemalja usvojili su i Zajedničku deklaraciju, u kojoj je istaknuta ključna uloga predstavnika zakonodavne vlasti u jačanju konstruktivnog dijaloga
i međudržavne i regionalne suradnje s ciljem suočavanja s
izazovima za mir i napredak zemalja euroazijske regije.
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Safet Softić razgovarao je 9. listopada, na marginama 3. sa-

stanka predsjednika parlamenata euroazijskih zemalja, sa
zamjenikom predsjedatelja Senata Pakistana - Saleemom
Mandviwallom.
U razgovoru je zaključeno da su politički odnosi Bosne i Hercegovine i Pakistana na iznimno visokoj razini te je potrebno
unaprjeđivati gospodarsku i institucionalnu suradnju. Razgovarano je i o mogućnostima jačanja suradnje u području obrazovanja, posebice na polju razmjene studenata, kao i suradnje u
području turizma, u kojem naša zemlja svake godine ostvaruje
sve značajnije prihode.

Odbor za pravna pitanja i ljudska prava PSVE usvojio Izvješće i Nacrt
rezolucije zastupnika u Zastupničkom domu PSBiH Damira Arnauta

Na sjednici Odbora za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, održanoj 10. listopada u
Strasbourgu, obavljena je rasprava o uvodnom memorandumu posvećenom temi: “Jamčenje provedbe preporuka
Europskog odbora za sprječavanje mučenja i nečovječnog
ili ponižavajućeg postupanja (CPT)”, čiji je izvjestitelj Damir
Arnaut, član Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
Na prezentaciji svojeg uvodnog memoranduma, Arnaut je
u lipnju ove godine zagovarao jačanje uloge parlamenata
u osiguranju provedbe preporuka CPT-a, nakon čega je Od-

bor jednoglasno prihvatio njegov prijedlog da parlamentima
država članica Vijeća Europe bude upućen zahtjev za dostavu
informacija o mjerama koje su već poduzeli s ciljem jačanja
provdbe preporuka CPT-a.
Na saslušanje pred Odborom, na Arnautov zahtjev, pozvani
su i međunarodni stručnjaci iz ovoga područja. Na sjednici
Odbora svoja stručna mišljenja iznijeli su bivši ombudsman
i član Parlamenta Gruzije George Tugushi, te glavna tajnica
Društva za prevenciju mučenja Barbara Bernath.
Arnaut je u izlaganju istaknuo razočarenje činjenicom što
Bosna i Hercegovina još nije provela proceduru predlaganja
novog kandidata naše zemlje za mjesto u CPT-u, a koje je
upražnjeno još od prosinca prošle godine.
Također, na sjednici Odbora za pravna pitanja i ljudska prava
PSVE-a, koja je 13. prosinca održana u Parizu, jednoglasno
su usvojeni Izvješće i Nacrt rezolucije o temi: “Omogućavanje
boljeg praćenja preporuka Europskog odbora za sprječavanje
mučenja i nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) – pojačana uloga PSVE-a i nacionalnih parlamenata“, koje je u svojstvu izvjestitelja predložio i prezentirao
zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine
BiH Damir Arnaut.
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МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ

Чланови Делегације ПСБиХ у ПСНАТО-у Никола Ловриновић и
Асим Сарајлић разговарали са предсједавајућом ПСНАТО-а
Предсједавајући Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини НАТО-а
Никола Ловриновић и члан Делегације Асим Сарајлић, на маргинама 64. годишњег засједања ПСНАТО-а
у канадском граду Халифаксу, одржаног од 16. до
19. новембра, разговарали су са новоизабраном
предсједавајућом ПСНАТО-а Мадлен Мун.
Мун, која је чланица Делегације Парламента Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне
Ирске у ПСНАТО-у, исказала је у разговору са
Ловриновићем и Сарајлићем снажну подршку Босни
и Херцеговини и њеним грађанима у настојањима за
убрзање европског и евроатлантског пута.
Мун је позвала политичке лидере на, како је рекла,
дијалог и храброст у предузимању корака који
ће додатно стабилизовати економске прилике те
отворити простор за боље међусобно разумијевање.

Предсједавајући Дома народа Сафет Софтић и посланик
Мирсад Исаковић разговарали са замјеником предсједника
Парламента Индонезије

Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Сафет Софтић и посланик
у Представничком дому и члан Групе пријатељства
ПСБиХ за Азију Мирсад Исаковић разговарали су
23. новембра у Сарајеву са делегацијом Парламента
Индонезије, која је боравила у вишедневној посјети
нашој земљи.
Гости из Индонезије, предвођени замјеником предсједника Парламента Индонезије Ахмадом Музанијем,
нагласили су да ова посјета представља потврду
дугогодишњих пријатељских односа двије земље,
те изразили наду да ће сусрети са званичницима
Парламентарне скупштине БиХ унаприједити те односе, посебно на економском плану. Парламентарци
из Индонезије подвукли су потребу успостављања
безвизног режима између двије државе, што би, како су

рекли, допринијело интензивирању економске сарадње, која у овом тренутку постоји у областима намјенске
индустрије, пољопривреде и туризма.
Изражавајући саучешће због жртава недавних природних катастрофа које су погодиле Индонезију,
предсједавајући Софтић захвалио се индонежанским
парламентарцима на помоћи коју је њихова земља
пружала Босни и Херцеговини.
Посланик Исаковић нагласио је да постоји много
простора за унапређење економске сарадње између
Босне и Херцеговине и Индонезије. Заједнички је
закључено да двије земље треба да окончају разговоре
и потпишу Споразум о трговинској сарадњи, као и низ
других међудржавних споразума који би допринијели
даљем развоју политичких и економских односа
Индонезије и БиХ.
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Остале међународне активности Парламентарне скупштине БиХ
5. октобар, Будимпешта, посланик у Представничком дому ПСБиХ Момчило Новаковић и делегат у Дому народа ПСБиХ
Сеад Кадић учествовали на 5. конференцији парламентараца земаља Дунавског региона.
Од 8. до 12. октобра, Стразбур, чланови Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној
скупштини Савјета Европе (ПССЕ) Милица Марковић и Дамир Арнаут учествовали на четвртом дијелу редовног
годишњег засједања ПССЕ.
Од 21. до 24. октобра, Андора, чланови Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној
скупштини Франкофоније (ПСФ) Менсура Бегановић и Милица Марковић учествовале на 31. засједању ПСФ за регију
Европа.
Од 25. до 27. октобра, Женева, предсједавајући Представничког дома ПСБиХ Младен Босић учествовао на 20. годишњој
сесији безбједносног форума Кран Монтана.
26. октобар, Вилњус, замјеник предсједавајућег Дома народа ПСБиХ и замјеник предсједавајућег Делегације ПСБиХ у
Парламентарној скупштини Процеса сарадње у Југоисточној Европи (ПССЕЕЦП) Бариша Чолак и чланица Делегације
ПСБиХ у ПССЕЕЦП Ханка Вајзовић учествовали на 37. сесији Балтичке скупштине.
15. и 16. новембар, Мадрид, члан Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној
скупштини ОЕБС-а (ПСОЕБС) Халид Гењац учествовао је, на позив Сената Шпаније, на међународној конференцији на
високом нивоу о жртвама тероризма.
Од 20. до 22. новембра, Јерусалим, члан Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у
Интерпарламентарној унији (ИПУ) Предраг Кожул учествовао на Семинару о парламентарној сарадњи с циљем
реализације циљева одрживог развоја.
28. новембар, Скопље, делегати у Дому народа ПСБиХ Љиља Зовко и Сеад Кадић учествовали на састанку Парламентарног пленума Енергетске заједнице.
6. и 7. децембар, Женева, замјеник предсједавајућег Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и
комуникације Дома народа ПСБиХ Сеад Кадић учествовао на Парламентарној конференцији о Свјетској трговинској
организацији (СТО).

Остале посјете Парламентарној скупштини БиХ
24. октобар, замјеник предсједавајућег Представничког дома ПСБиХ Шефик Џаферовић разговарао је с амбасадором
Републике Италије у нашој земљи Николом Минасијем.
31. октобар, замјеница предсједавајућег Представничког дома ПСБиХ Борјана Кришто разговарала је са замјеницом
амбасадора Велике Британије у БиХ Рут Виземан.
13. новембар, замјеник предсједавајућег Представничког дома ПСБиХ Шефик Џаферовић разговарао са директорицом
Канцеларије за јужно и централноевропске послове при Бироу за европске и евроазијске послове Стејт департмента
САД Сузан К. Фалатко.
19. новембар, посланик у Представничком дому ПСБиХ Мирсад Исаковић разговарао са делегацијом белгијске
невладине организације Unie van Turkse Verenigingen (UTV), коју је предводио предсједник организације Хикмет Чакир.
20. новембар, предсједавајући Дома народа ПСБиХ Сафет Софтић сусрео се са делегацијом Конгреса локалних и
регионалних власти Савјета Европе.
4. децембар, предсједавајући Дома народа ПСБиХ Сафет Софтић примио је у опроштајну посјету амбасадорку Кине у
нашој земљи Чен Бо.
6. децембар, замјеник предсједавајућег Дома народа ПСБиХ Огњен Тадић примио је у наступну посјету новоименованог амбасадора Републике Србије у нашој земљи Александра Ђорђевића.
20. децембар, предсједавајућа Представничког дома ПСБиХ Борјана Кришто сусрела се с амбасадором Краљевине
Холандије у Босни и Херцеговини Рејнутом Восом.
20. децембар, предсједавајућа Представничког дома ПСБиХ Борјана Кришто примила је у наступну посјету новоименованог амбасадора Републике Србије у БиХ Александра Ђорђевића.
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Савјет националних мањина БиХ
На 42. сједници Савјета националних мањина Босне и Херцеговине,
која је одржана 17. октобра, финализован је Приједлог критеријума
за избор чланова Савјета националних мањина БиХ. Утврђен је и
план посјета Савјета општинама и градовима у БиХ за новембар
и децембар. Савјет је одлучио да додијели захвалницу Одјелу за
избјеглице Министарства за људска права и избјеглице БиХ, ради
промовисања и унапређења положаја националних мањина у БиХ.
На 43. сједници, која је одржана 22. новембра, закључено је да је
потребно приступити измјенама и допунама постојећег Закона о
правима националних мањина у БиХ, посебно у областима представљања и заступања националних мањина, идентификације
права припадника националих мањина, као и финансирања
националних мањина. На сједници, која је одржана у Тузли,
претходно је разматрано мишљење проф. др. Рајнера Хофмана
о Закону о правима националних мањина у БиХ. Мишљење се
реферише на постојеће законско рјешење о правима особа које
припадају националним мањинама у БиХ, те је у њему наведена
и упоредна анализа регионалног правног оквира који се бави
заштитом националних мањина. Примљен је к знању допис Савјета
националних мањина БиХ, који ће бити упућен Представничком
дому ПСБиХ, Дому народа ПСБиХ и Заједничкој комисији за
људска права ПСБиХ. У допису се апелује на посланике и делегате
у ПСБиХ да, у мандатном периоду 2018 – 2022, исправе уочене

пропусте који се односе на права националних мањина, покажу
више разумијевања за проблеме с којима се сусрећу припадници
националних мањина у БиХ, те остваре бољу и активнију сарадњу
са Савјетом националних мањина БиХ.
Такође, чланови Савјета националних мањина БиХ сусрели су се
22. новембра са представницима удружења националних мањина
која дјелују у Граду Тузли и том приликом разговарали о положају припадника националних мањина, како на подручју Града
Тузле и Тузланског кантона тако и на простору цијеле БиХ.
На 44. сједници, која је одржана 20. децембра, усвојен је План
рада Савјета националних мањина БиХ за 2019. годину. У вези са
финансирањем Савјета националних мањина БиХ одлучено је да
се Министарству за људска права и избјеглице БиХ упути допис у
којем се тражи да се грант средства за подршку рада удружењима
националних мањина могу користити и за плаћање закупа простора и комуналија. Савјет националних мањина БиХ додијелио је
захвалницу Одсјеку за заштиту права и сарадњу са националним
и другим мањинама, вјерским заједницама и невладиним организацијама Министарства за људска права и избјеглице БиХ, за
изузетну подршку промоцији рада Савјета националних мањина
БиХ и унапређење положаја припадника националних мањина у
Босни и Херцеговини. Примљен је к знању Извјештај о службеној
посјети Мађарској.

Чланови Савјета националних мањина БиХ боравили у службеној посјети Мађарској
Чланови Савјета националних мањина Босне и Херцеговине,
са предсједавајућим Савјета Тихомиром Кнежичеком на челу,
боравили су службеној посјети државном тијелу за националне
мањине и другим тијелима сличних надлежности и овлашћења у
Мађарској у периоду од 11. до 13. децембра.
Током посјете, домаћини су чланове Савјета упознали са тренутним
стањем права припадника националних мањина у Мађарској
и активностима које се предузимају с циљем заштите њихових
права. Како је истакнуто у разговору, искуства која су пренесена
члановима Савјета националних мањина БиХ могу послужити
као примјери квалитетних и свеобухватних рјешења за промјене
Закона о заштити права националних мањина у нашој земљи.
Чланови Савјета упознали су представнике државних тијела
Мађарске са правима и положајем националних мањина у Босни
и Херцеговини, посебно се осврнувши на рјешавања одређених
питања која се тичу статуса националних мањина. У вези с тим,
истакнуто је питање извршења пресуде Европског суда за људска
права у Стразбуру у предмету Сејдић и Финци.
Поред сусрета са члановима Одбора за националне мањине
Парламента Мађарске, Савјет националних мањина БиХ сусрео се

и са представницима парламентарних комитета за питања нације,
за јавно образовање и културу, за контролу спровођења закона и
за финансије.
Такође, чланови Савјета разговарали су и са комесаром за заштиту
права припадника националних мањина у Мађарској, као и са
представницима мањинских самоуправа бугарске, грчке, хрватске,
ромске, словачке и украјинске националне мањине.

Одбор за жабле грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ
На 58. сједници Одбора за жалбе грађана Парламентарне
скупштине БиХ која је одржана 17. октобра разматрано је десет
жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ
и једна жалба на рад полицијских службеника Дирекције за
координацију полицијских тијела БиХ. Након обављене расправе, Одбор је усвојио седам извјештаја која се односе на рад
полицијских службеника Граничне полиције БиХ, а за три жалбе
Гранична полиција БиХ задужена је да достави нове извјештаје.
Усвојен је један извјештај који се односи на рад полицијских
службеника Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ.
Примљена је к знању Информација Дирекције за координацију
полицијских тијела БиХ о резултатима дисциплинског поступка
против полицијског службеника ове агенције. Закључено је
да Одбор није надлежан да разматра двије притужбе које су

упућене овом тијелу.
На 59. сједници, која је одржана 23. новембра, разматрао је 14
предмета, од чега је 12 жалби на рад полицијских службеника
Граничне полиције БиХ и двије на рад полицијских службеника
Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА). Одбор је
једногласно усвојио 11 извјештаја Граничне полиције БиХ, док је
разматрање једног извјештаја одгођено. Гранична полиција БиХ
задужена је да достави нови извјештај о том предмету. Одбор за
жалбе (ПСБиХ) једногласно је усвојио и два извјештаја СИПА-е.
На 60. сједници, која је одржана 11. децембра, Одбор је разматрао
седам жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције
БиХ. Након разматрања, утврђено је да су све жалбе неосноване
те су, у вези с тим, усвојени сви извјештаји о спроведеним
интерним поступцима у Граничној полицији БиХ.

ПОСЕ
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Парламентарни војни повјереник БиХ
Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић разговарао
је 15. октобра са командантом ЕУФОР-а у БиХ генерал-мајором
Мартином Дорфером. Током састанка, повјереник Шиљеговић упознао
је генерала Дорфера с активностима Канцеларије парламентарног
војног повјереника у 2018. години. Посебно се осврнувши на стање
људских права и статусна питања припадника Оружаних снага
Босне и Херцеговине, Шиљеговић је генерала Дорфера информисао
о својим запажањима током бројних теренских посјета јединицама

и командама ОСБиХ. Истакао је да је евидентно да припадницима
ОСБиХ недостаје адекватна опрема, да раде у отежаним условима,
те да процес снабдијевања и логистичке подршке није на нивоу који
је довољан за извршавање редовних задатака и обавеза. Генерал
Дорфер упознао је парламентарног војног повјереника БиХ са радом
Мисије ЕУФОР-а у овој години те тренутним активностима и напорима
да се сарадња са ОСБиХ подигне на виши ниво јер за то постоје реални
предуслови.

Учешће на међународној конференцији омбудсмена за оружане снаге у Јоханесбургу
Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић учествовао је на 10. међународној конференцији омбудсмена за оружане снаге, која је од 29. до 31. октобра одржана
у Јоханесбургу. Током конференције, коју су заједнички организовали Канцеларија
омбудсмена за оружане снаге Јужноафричке Републике и Женевски центар за контролу
оружаних снага (DCAF), вођени су разговори о бројним питањима из надлежности
и редовних активности омбудсмена за оружане снаге из цијелог свијета. Посебно је
анализирана позитивна пракса и резултати ових институција у погледу заштите људских
права припадника оружаних снага.
Шиљеговић је током конференције имао радне састанке са колегама из земаља региона
Западног Балкана, као и са омбудсменима за оружане снаге Савезне Републике Њемачке,
Аустрије и Норвешке. На маргинама конференције Шиљеговић се састао и са директором DCAF-а амбасадором Томасом Гербером. Током конференције
Шиљеговић је предсједавао сесијом о улози војних омбудсмена и парламентарних повјереника током мировних мисија припадника оружаних снага.
У складу са претходним договорима, учесници конференције једногласно су подржали приједлог да се 11. међународна конференција омбудсмена
за оружане снаге одржи у Босни и Херцеговини у октобру 2019. године. Шиљеговић је захвалио учесницима конференције на указаном повјерењу,
посебно DCAF-у и пријатељским земљама које ће подржати организацију 11. конференције.

Независни одбор као независно тијело полицијске структуре БиХ
На 52. сједници Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ,
која је одржана 22. октобра, усвојен је Извјештај са састанка чланова
Независног одбора са руководством Дирекције за координацију
полицијских тијела БиХ. Усвојен је и Извјештај са састанка чланова
Независног одбора ПСБиХ са руководством Граничне полиције БиХ. У
вези са дописом Министарства безбједности БиХ, Независни одбор
ПСБиХ утврдио је да је акт истог садржаја достављен и Државној
агенцији за истраге и заштиту (СИПА) те ће, у том смислу, Независни
одбор, који није надлежан за вођење истраге, сачекаће резултате
евентуално предузетих мјера од СИПА-е и, уколико буде неопходно,
предузети мјере из своје надлежности.
На 53. сједници, која је одржана 19. новембра, усвојен је Извјештај
са састанка чланова Независног одбора са руководством Државне

агенције за истраге и заштиту (СИПА). Такође, примљена је к знању
Информација Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ у вези
са посјетом нашој земљи Сергеја Лаврова, министра спољних послова
Руске Федерације.
На 54. сједници, која је одржана 12. децембра, након разматрања
дописа Министарства унутрашњих послова РС, закључено је да ће
ради сагледавања ситуације из дописа у најкраћем року бити одржан
састанак са руководством Дирекције за координацију полицијских
тијела БиХ. Независни одбор је, у вези са обавјештењем Заједничке
адвокатске канцеларије “Адвокати“, закључио да од Дирекције
за координацију полицијских тијела БиХ затражи информацију о
предузетим активностима у предмету који је наведен у обавјештењу.
Усвојен је Плана рада Независног одбора за 2019. годину.

Чланови Независног одбора ПСБиХ посјетили Граничну полицију БиХ и СИПА-у
Замјеници предсједнице Независног одбора ПСБиХ Енес Обралија и
Мато Јозић, те члан Одбора Љубомир Куравица посјетили су 4. октобра
Граничну полицију БиХ и том приликом разговарали са директором
ове полицијске агенције Зораном Галићем и замјеником директора
Фахрудином Халачем. Током састанка, руководство Граничне полиције
БиХ упознало је чланове Независног одбора о мјерама и радњама
које предузимају у надзору и контроли преласка државне границе,
а везано за миграције. Директор Галић истакао је да је, с циљем
смањења броја миграната који илегално улазе на територију БиХ и
ефикасније контроле тих особа, потребно сачинити одређене измјене и

допуне постојећих прописа. Разговарано је и о материјално-техничкој
опремљености и потреби попуњавања више од 400 радних мјеста у
Граничној полицији БиХ.
Чланови Независног одбора ПСБиХ Илма Мехић Јусуфбашић, Мате
Милетић и Љубомир Куравица посјетили су 12. новембра Државну
агенцију за истраге и заштиту (СИПА). Током састанка са директором
СИПА-е Перицом Станићем и замјеником директора Ђуром Кнежевићем разговарано је о реализованим и планираним активностима
СИПА-е, о актуелном стању у овој полицијској агенцији, као и о њеној
сарадњи са другим полицијским агенцијама на нивоу 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 35. сједници Независне комисије 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 Босне и Херцеговине, 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, која је одржана
25. октобра у Бања Луци, примљена је к знању Информација о посјети
чланова Независне комисије Казнено-поправном заводу Бања Лука.
Такођер, примљен је к знању и допис Казнено-поправног завода
Зеница број: 01-12-9351/18, од 8. октобра 2018. године.

На 36. сједници, која је одржана 15. новембра, примљена је к знању
Информација о посјети чланова Независне комисије Казненопоправном заводу Мостар.
На 37. сједници, која је одржана 13. децембра, усвојен је Извјештај
о најављеној посјети Казнено-поправном заводу Бања Лука и
Извјештај о најављеној посјети Казено-поправном заводу Мостар.
За представку затвореника Казнено-поправног завода Зеница,
број: 05/6-50-17-24225/18 од 7. новембра 2018. године и представку
затвореника Казнено-поправног завода Зеница, број: 05/6-5017-2470/18 од 12. новембра 2018. године, констатовано је да нису у
надлежности Комисије.
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Одржана радионица за службенике Секретаријата ПСБиХ у вези
са израдом програма припремних састанака за нови сазив ПСБиХ
У организацији Мисије ОЕБС-а у БиХ на Јахорини је 24. октобра организована
радионица за службенике Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине с циљем израде програма припремних састанака за посланике и
делегате новог сазива ПСБиХ у мандату 2018 – 2022. године.
Током радионице, којој су присуствовали и секретари Представничког дома и
Дома народа ПСБиХ Марин Вукоја и Бојан Нинковић, презентоване су кључне
појединости о томе како ефикасно организовати почетак законодавног мандата
за нове посланике и делегате у ПСБиХ.
Договорено је да се за чланове новог сазива ПСБиХ организује краћи припремни
састанак на којем би били представљени структура и рад Секретаријата ПСБиХ,
законодавни поступак, права и обавезе посланика и делегата, најважнији садржаји веб- странице ПСБиХ, те организована симулација е-сједнице.
Такође је договорено да се почетком наредне године за посланике из Представничког дома организује шири информативни семинар на којем би био
детаљно презентован законодавни поступак, представљена радна тијела ПСБиХ,
као и међународне активности ПСБиХ. Сличан информативни семинар средином
идуће године био би организован и за делегате из Дома народа ПСБиХ.

Одржана презентација о новој регулативи
Европске уније за заштиту личних података
У Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине 8. новембра одржана је презентација за службенике Секретаријата ПСБиХ,
ентитетских парламената, Савјета министара БиХ и агенција на нивоу БиХ о новој регулативи Европске уније (ЕУ) за заштиту личних
података и утицају Опште одредбе за заштиту личних података (ГДПР) на систем информација од јавног значаја.
Поздрављајући присутне, секретар Представничког дома ПСБиХ Марин Вукоја захвалио се Мисији ОЕБС-а у БиХ на организованој
презентацији, коју је оцијенио као прилику да се службеници на што бољи начин упознају са европским прописима о заштити
личних података.
Замјеница директора Одјела за људску димензију Мисије ОЕБС-а у БиХ Јасна Добричик поручила је да је презентација организована с циљем јачања институција БиХ у погледу транспарентности и односа с јавношћу. Како је рекла, Мисија ОЕБС-а у
БиХ ће и даље пружати подршку институцијама БиХ с циљем
усклађивања законодавства са законодавством ЕУ.
Презентујући присутнима нове прописе ЕУ за заштиту личних
података, повјереник за информације Републике Словеније
Мојца Прелесник говорила је о кључним аспектима нових
правила ЕУ и утицаја ГДПР-а на систем информација од
јавног значаја и на доступност тих информација јавности.
Презентација се односила и на коришћење и заштиту
личних података у институцијама, као и на транспарентност и
доступност информација јавности у вези с одредбама ГДПР-а.

Секретари домова Парламентарне скупштине БиХ боравили у радној
посјети Парламенту Финске
Секретар Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ Марин Вукоја и секретар Дома народа ПСБиХ Бојан Нинковић боравили су од 12. до
14. новембра у радној посјети Парламенту Финске.
Домаћини посјете, генерална секретарка Парламента Финске Маја Лена Павола и њен замјеник
Тимо Туовинен, упознали су секретаре домова
ПСБиХ, као и њихове колеге из парламената у
БиХ, са законодавним процесом, те пословником
Парламента Финске.
Током посјете, која је реализована уз подршку
Мисије ОЕБС-а у БиХ, размијењене су информације
о организацији рада и процедурама у парламентарним тијелима, као и у посебним секторима за
европске послове у парламентима Финске и БиХ.
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Одштампане нове публикације Парламентарне скупштине БиХ
Секретаријат Парламентарне скупштине БиХ по трећи
пут је публиковао “Водич за посланике и делегате
Парламентарне скупштине БиХ”. Припремљен је за нови
сазив Парламентарне скупштине БиХ и подијељен је
посланицима на конститутивној сједници Представничког дома ПСБиХ. Такође, биће подијељен и делегатима
на конститутивној сједници Дома народа ПСБиХ. Ова
публикација пружа информације о структури и начину
рада Парламентарне скупштине БиХ, правима и дужностима њених изабраних званичника, раду Секретаријата,
као и услугама које су доступне представницима највише законодавне власти у БиХ. Водич је подијељен у
девет поглавља: Почетак мандата, Статус посланика/
делегата, Опште информације о Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и организација и рад
домова, Сједнице домова, Секретаријат Парламентарне
скупштине БиХ, Извори информација и јавност рада,
Међународне активности и европске интеграције, Зграда
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, радна
околина и пратеће услуге и Прописи коришћени приликом
израде овог водича. Сам Водич није извор права, већ
садржи информације и упућује на њихове изворе, односно
правне прописе. Потребно је нагласити да је урађен у
форми регистратора, те се једноставно може допуњавати
новим садржајима. На изради Водича за посланике
и делегате били су ангажовани државни службеници
из више организационих јединица Секретаријата
Парламентарне скупштне БиХ, а носилац активности био
је Информационо-документациони сектор (Индок сектор).

Vodič za poslanike i delegate
Parlamentarne skuPštine
Bosne i Hercegovine

Vodič za zaSTUPNiKE i izaSLaNiKE
Pa r l a m e n ta r n e s k u P š t i n e
Bosne i Hercegovine

ВОДИЧ ЗА ПОСЛАНИКЕ И ДЕЛЕГАТЕ
П А Р Л А М Е Н ТА Р Н Е С К У П Ш Т И Н Е
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Осим Водича, Индок сектор је у овом периоду припремио и објавио више публикација.
Објављене су публикације Пословник Представничког
дома Парламентарне скупштине БиХ и Пословник Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ са измјенама
и допунама, те неслужбене пречишћене верзије
пословника оба дома.
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Припремљена је и одштампана публикација “Приказ
законодавне активности седмог сазива Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине”, која садржи статистичке показатеље о раду Парламентарне скупштине БиХ у
мандатном периоду 2014 - 2018. године.
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Такође, публикован је и “Приказ законодавне активности
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у
2018. години”, којим су обухваћени табеларни преглед
законодавне активности оба дома Парламентарне
скупштине БиХ и квантитативни прикази активности
парламентарних тијела ове законодавне институције у
протеклој години.
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