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DOM NARODA

Konstituiran osmi saziv Doma
Konstituirajuća sjednica Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
održana je 28. februara 2019.
U skladu s odredbama
Poslovnika Doma naroda PSBiH,
konstituirajućom sjednicom,
u svojstvu privremenog
predsjedavajućeg, kao najstariji
izabrani delegat,
predsjedavao je Sredoje Nović.

Delegati iz Doma naroda PSBiH preuzeli su dužnost zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane izjave. Delegati su se svečanom izjavom obavezali da će poštivati Ustav BiH i
Dejtonski mirovni sporazum te štititi i zauzimati se za ljudska prava i slobode svih građana BiH.
Nakon toga su osnovani klubovi bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Za predsjedavajućeg
Kluba delegata bošnjačkog naroda izabran je Asim Sarajlić, a za njegovog zamjenika Denis
Bećirović koji nije prisustvovao prvoj sjednici zbog smrtnog slučaja u porodici. Za predsjedavajuću
Kluba hrvatskog naroda izabrana je Lidija Bradara, a za njenog zamjenika Bariša Čolak. Za
predsjedavajućeg Kluba srpskog naroda izabran je Sredoje Nović, a za njegovu zamjenicu Dušanka
Majkić.
Delegati su prije izjašnjavanja o izboru rukovodstva Doma informirani kako predsjedavajući i
zamjenici predsjedavajućeg moraju biti iz različitih naroda te da predsjedavajući ne može biti iz
istog naroda kao i predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Osnovani klubovi delegata u Domu naroda PSBiH
Klub delegata bošnjačkog naroda: Klub delegata hrvatskog naroda: Klub delegata srpskog naroda:
Asim Sarajlić, predsjedavajući Kluba,
Denis Bećirović, zamjenik
predsjedavajućeg,
Bakir Izetbegović,
Amir Fazlić i
Fahrudin Radončić.

Lidija Bradara, predsjedavajuća Kluba,
Bariša Čolak, zamjenik
predsjedavajuće,
Dragan Čović,
Zlatko Miletić i
Marina Pendeš.

Sredoje Nović, predsjedavajući Kluba,
Dušanka Majkić, zamjenica
predsjedavajućeg,
Mladen Bosić,
Lazar Prodanović i
Nikola Špirić.

a

DOM NARODA
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naroda Parlamentarne skupštine BiH

a

Nakon provedene procedure Bakir Izetbegović izabran je za predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH s 12 glasova “za” i dva glasa
“suzdržan”. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda
izabran je Dragan Čović, s 12 glasova “za” i dva glasa “suzdržan”, a za
drugog zamjenika Nikola Špirić također s 12 glasova “za” i dva glasa
“suzdržan”. Oni će te dužnosti obavljati u narednih osam mjeseci, do
redovne rotacije.
“U ime mojih zamjenika i u svoje ime zahvaljujem vam se na ukazanom povjerenju i želim vam uspješan rad u iduće četiri godine”,

poručio je nakon izbora za predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH
Bakir Izetbegović.
Prije konstituirajuće sjednice Doma naroda PSBiH predsjednik
Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić uručio je uvjerenja
o dodjeli mandata novoizabranim delegatima u Domu naroda
Parlamentarne skupštine BiH. Treba napomenuti da je delegate iz
bošnjačkog i hrvatskog naroda delegirao Dom naroda Parlamenta
Federacije BiH, dok je delegate iz srpskog naroda delegirala
Narodna skupština Republike Srpske.

Za sekretarku Doma naroda PSBiH imenovana Gordana Živković
Na 2. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 13. marta, davanjem i potpisivanjem svečane izjave mandat delegata
u Domu naroda PSBiH preuzeo je Denis Bećirović. Time je kompletiran sastav ovog parlamentarnog doma.
Delegati su, s 12 glasova “za”, jednim protiv i jednim glasom “suzdržan”, donijeli odluku da sekretarka Doma naroda PSBiH u mandatnom
periodu od 2018. do 2022. bude Gordana Živković.

AKTIVNOSTI DOMOVA PSBiH
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Predstavnički dom PSBiH - period od 1. 1. do 31. 3. 2019.
Poslanička pitanja i odgovori – inicijative u okviru poslaničkih pitanja
Poslanici su postavili 98 pitanja i za navedeni period dobili 43 odgovora, s tim da je u ovom periodu poslanicima dostavljeno i šest
odgovora na pitanja postavljena u prethodnom periodu.
Poslanici su podnijeli tri inicijative, od kojih su dvije u parlamentarnoj proceduri, a na jednu inicijativu nije odgovoreno.

Dom naroda PSBiH - period od 1. 1. do 31. 3. 2019.
U periodu od 1. 1. do 31. 3. 2019. Dom naroda PSBiH održao je dvije sjednice i razmatrao pet tačaka dnevnog reda u ukupnom trajanju
od 1 sat i 15 minuta.

Pregled održanih sjednica Doma naroda
u periodu od 1. 1. do 31. 3. 2019.

Delegatska pitanja i odgovori –
inicijative u okviru delegatskih pitanja
Podnesena je jedna inicijativa koja čeka na pokretanje procedure.

REDNI BROJ
SJEDNICE

DATUM
ODRŽAVANJA

PRISUSTVO NA
SJEDNICAMA

1.

28. 2. 2019.

14 - 93,33%

2.

13. 3. 2019.

14 - 93,33%

Ostali dokumenti – period od 1. 1. do 31. 3. 2019.
Odluke
Izbor i imenovanje
Na konstituirajućoj sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj
28. 2. 2019, za predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne
skupštine BiH izabran je Bakir Izetbegović, za prvog zamjenika
Dragan Čović, a za drugog zamjenika Nikola Špirić. Odluka o
izboru predsjedavajućeg, prvog zamjenika i drugog zamjenika
predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine, broj 02-34-1-482/19 od 28. 2. 2019, objavljena je u “Službenom glasniku BiH”, broj 19/19.

Trajanje sjednica i tačke
dnevnog reda u periodu
od 1. 1. do 31. 3. 2019.

Na 2. sjednici, održanoj 13. 3. 2019, Dom naroda donio je Odluku o imenovanju sekretara Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 02-34-1-531/19 od
13. 3. 2019. Gordana Živković imenovana je na dužnost sekretara Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Odluka o
imenovanju sekretara Doma naroda Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine objavljena je u “Službenom glasniku BiH”,
broj 19/19.

Ukupno održano sjednica

Ukupno razmatrano
tačaka, podtačaka
dnevnog reda

Ukupno trajanje sjednica

Dom naroda PSBiH

2

5 tačaka

1 sat i 15 minuta

Kolegij Predstavničkog
doma PSBiH

3

37 tačaka
(+ 26 podtačaka)

2 sata

Kolegij Predstavničkog
doma PSBiH
u proširenom sastavu

1

3 tačke

20 minuta

Kolegij Doma naroda PSBiH,
saziv 2018 - 2022.

2

8 tačaka
(+ 2 podtačke)

50 minuta

Kolegij Doma naroda PSBiH,
saziv 2014 - 2018.

3

29 tačaka

1 sat i 5 minuta

Zajednički kolegij
oba doma PSBiH

1

8 tačaka

25 minuta

BiH

DOGAĐAJI
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Održana konferencija o problemu skladišta/odlagališta radioaktivnog
i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore

Na konferenciji održanoj 25. marta u Parlamentarnoj skupštini
BiH, a koja je bila posvećena problemu skladišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore, zaključeno
je da lokacija Trgovska gora, mikrolokacija Čerkezovac, u Općini
Dvor, Republika Hrvatska, koja je određena kao lokacija za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, kao i za dugoročno skladištenje nisko i
srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško, nije prihvatljiva jer se nalazi na granici, uklinjena u teritoriji BiH, te ne ispunjava ni najosnovnije kriterije za odlagalište radioaktivnog otpada.
Također, u zaključcima konferencije, koju je organizirala grupa poslanika sa svih nivoa vlasti i iz različitih političkih stranaka okupljena
u “Zelenom klubu”, navodi se da će predmetna lokacija na Trgovskoj
gori, zbog blizine granice s BiH i geografskog položaja, imati najveći
mogući negativni uticaj na stanovništvo i okoliš, na raznovrsni biljni
i životinjski svijet, na rijeku Unu i vodozahvate vode za piće, te da
će ugroziti Park prirode “Una”, Nacionalni park “Una” i onemogućiti
turizam i proizvodnju zdrave hrane u cijelom pogođenom području.
U radu konferencije učestvovali su poslanici svih nivoa vlasti,
predstavnici Vijeća ministara BiH, entitetskih i kantonalnih vlada,
nadležnih ministarstava i agencija, predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora, kao i predstavnici ambasada država
članica Evropske unije. Naglašeno je da dosadašnji postupci institucija Republike Hrvatske, koji se odnose na odabir lokacije na
Trgovskoj gori, nisu u skladu s međunarodnim konvencijama, direktivama, sporazumima i standardima koji su pravno obavezujući
za Republiku Hrvatsku. S tim u vezi, učesnici su predložili nadležnim
institucijama da pripreme i imenuju pravni tim za međunarodnu
arbitražu, koji bi uključivao relevantne stručnjake s međunarodnim
iskustvom, kao i da utvrde mogućnost ostvarivanja sudske zaštite
ljudskih prava građana s obje strane rijeke Une.
Učesnici konferencije pozdravili su i podržali zaključke Predsjedništva
BiH sa sjednice održane 22. marta ove godine, u kojima se od Republike Hrvatske traži da lokaciju Trgovska gora izuzme kao mjesto
predviđeno za odlaganje i skladištenje radioaktivnog i nuklearnog

otpada. Istovremeno, učesnici konferencije pozvali su sve nadležne
institucije i organe u BiH na intenzivniji, institucionalni i sveobuhvatni pristup radi osporavanja i sprečavanja uspostavljanja skladišta/
odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske
gore. Vijeću ministara BiH i PSBiH predloženo je da se hitno izvrši
izmjena i dopuna Odluke o formiranju radne grupe za praćenje
stanja i aktivnosti u vezi s ovim problemom radi popune članova
kojima je istekao mandat poslanika ili delegata, kao i da se poboljša
operativnost i efikasnost ovog radnog tijela.
U zaključcima, koji će biti poslani svim domaćim i međunarodnim
institucijama, uključujući i Evropski parlament i Vijeće Evrope, kao
i druge evropske institucije, pozvali su sve lokalne zajednice, gradove i općine u BiH i Hrvatskoj koje su posredno ili neposredno
zahvaćene i pogođene mogućim negativnim uticajem skladišta/
odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske
gore da i dalje prate, planiraju i organiziraju događaje koji imaju za
cilj razvijanje svijesti o zaštiti zdravlja, okoliša, kao i protivljenje/
sprečavanje uspostavljanja skladišta/odlagališta radioaktivnog i
nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore.
Konferenciju su uvodnim izlaganjima otvorili predsjednik “Zelenog
kluba” i poslanik u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović,
ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović,
ministrice u vladama Republike Srpske i Federacije BiH Srebrenka
Golić i Edita Đapo, te gradonačelnik grada Petrinje i poslanik u Saboru
Republike Hrvatske Darinko Dumbović. Tokom panel diskusije, kojom je moderirao član “Zelenog kluba” i poslanik u Predstavničkom
domu PSBiH Jasmin Emrić predstavljen je i elaborat načelnika
Općine Lukavac Edina Delića, u kome se naučnim činjenicama
dokazuje izrazito štetan uticaj odlaganja nuklearnog otpada na
lokaciji Trgovska gora po životnu okolinu i zdravlje ljudi. Učesnicima
konferencije obratili su se i direktor Državne regulatorne agencije za
radijacijsku i nuklearnu sigurnost Emir Dizdarević, načelnik Općine
Novi Grad Miroslav Drljača, te putem videolinka aktivista Ekološko
– kulturne scene u Hrvatskoj Kostajnici Daniel Pavlić.
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EUROPSKA UNIJA

Stalni izvjestitelj Europskog parlamenta za BiH istaknuo potrebu
uspostave Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

Predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto i zamjenik predsjedateljice Denis Zvizdić sastali su se
10. siječnja sa stalnim izvjestiteljem Europskog parlamenta za BiH
Cristianom Dan Predom, koji je boravio u službenom posjetu našoj zemlji.

U razgovoru je Dan Preda još jednom istaknuo značaj što skorije uspostave Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) i
usvajanje njegovog poslovnika, uzimajući u obzir značaj suradnje Parlamentarne skupštine BiH s Europskim parlamentom na putu Bosne i
Hercegovine k Europskoj uniji.
Predsjedateljica Krišto je naglasila da naša zemlja ima brojnih unutarnjih problema proizašlih iz neregularnih izbora i neostvarivanja pune
ravnopravnosti konstitutivnih naroda i ostalih koji žive u Bosni i Hercegovini, te da neusvajanje poslovnika POSP-a nije toliko rezultat političkih
razilaženja koliko nedostatka međusobnog povjerenja. Zbog problema
u uspostavi vlasti, teško je očekivati da će se uskoro riješiti problem u
vezi s POSP-om.
Denis Zvizdić rekao je da, nažalost, nisu praćeni dobri rezultati izvršne
vlasti, koja je u protekle četiri godine ispunila najveći broj zadataka iz
Reformske agende. Uzimajući u obzir izbore za Europski parlament koji
će biti održani u svibnju te dinamiku rada ovoga tijela, Zvizdić je izrazio
očekivanje da će Bosna i Hercegovinu dobiti kandidatski status u svibnju
ove godine.

Izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH sudjelovalo na konferenciji na
kojoj je predstavljena Komunikacijska strategija Europskog parlamenta
Članovi Zastupničkog doma PSBiH Snježana Bursać-Novaković, Halid
Genjac i Nikola Lovrinović sudjelovali su na međuparlamentarnoj konferenciji o temi: “Komuniciranje s građanima – kako razviti opsežnu
komunikacijsku strategiju parlamenata“, koja je 29. siječnja održana u
Bruxellesu. Konferenciju je organizirao Europski parlament za zemlje
koje su u procesu pristupanja Europskoj uniji.
Na konferenciji je predstavljena Komunikacijska strategija Europskog
parlamenta, čijom se primjenom nastoje sačuvati demokratski standardi i vrijednosti kojima se vodi ova zakonodavna institucija, kao i
obraniti europska demokracija od aktualnog trenda širenja lažnih vijesti.
Bilo je riječi i o specifičnoj važnosti Komunikacijske strategije u odnosima između parlamenata, javnosti i medija u svjetlu nastupajućih izbora
za Europski parlament. Naglašeno je da, uz prihvaćanje ključnih postulata Komunikacijske strategije Europskog parlamenta, svaka politička
stranka treba razvijati i svoju strategiju za komunikaciju s javnošću.
Glede proširenja Europske unije, potvrđena je spremnost dužnosnika
Europskog parlamenta da podrže nastavak procesa proširenja, te je

izraženo očekivanje da će zemlje u procesu pristupanja EU dati maksimum po pitanju reformi kako bi osigurale stalan ekonomski rast i
rješavanje problema nezaposlenosti.

Usvojena Rezolucija Europskog parlamenta o BiH za 2018. godinu
Europski parlament je 13. veljače 2019. usvojio Rezoluciju o BiH za
2018. godinu, u kojoj se konstatira da je od sredine 2017. u zemlji
znatno usporeno usvajanje reformi povezanih s Europskom unijom.
U Rezoluciji je izražena zabrinutost zbog i dalje raširene korupcije u
Bosni i Hercegovini, unatoč izraženoj političkoj volji za borbu protiv nje.
Korupcija se, kako se navodi, odrazila i na opće izbore, kao i na predizbornu kampanju, u kojoj je opet prevladavala etnonacionalistička retorika i koja je bila previše usmjerena na pitanja podjela iz prošlosti
umjesto na prijedloge za rješavanje problema s kojima se građani
BiH svakodnevno suočavaju. U vezi s izborima, Rezolucijom se poziva
na izmjene preostalih pravnih nedostataka u Izbornom zakonu B iH.

Naglašena je potreba za konačnim postizanjem dogovora o poslovniku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), te
istaknut značaj funkcioniranja demokratskih institucija kao preduvjet
za napredak u integracijskom procesu.
U Rezoluciji je izraženo i žaljenje zbog nedostatka napretka u području
slobode izražavanja i neovisnosti medija.
Europski parlament primjećuje da je, iako je zemlja još u ranoj fazi
uspostave funkcionalne tržišne ekonomije, postignut određeni napredak u vezi s gospodarskim razvojem i konkurentnošću. Istaknuto
je da je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU-u strateški izbor
i obveza za napredovanje k tome.

EUROPSKA UNIJA
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Članovi Kolegija Doma naroda PSBiH razgovarali s voditeljem
Delegacije EU u BiH i posebnim predstavnikom EU u BiH
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine
BiH Bakir Izetbegović i zamjenik predsjedatelja
Nikola Špirić razgovarali su 13. ožujka s voditeljem
Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i
posebnim predstavnikom EU u BiH Lars-Gunnarom
Wigemarkom.
Sudionici razgovora izrazili su nadu u što skoriju uspostavu vlasti u Bosni i Hercegovini. Naglašavajući
značaj Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i
pridruživanje kao jednog od tijela za provedbu SPP-a
zaduženog za razmjenu stavova između predstavnika
Parlamentarne skupštine BiH i zastupnika Europskog
parlamenta, istaknuto je očekivanje da će njegov rad
biti čim prije omogućen, prije svega, usvajanjem njegovog poslovnika. Također je naglašeno potrebnim što prije nastaviti raditi na provođenju socio-ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini.
Zajedničko mišljenje je da Parlamentarna skupština BiH ima iznimno važnu ulogu u tim reformama, jer se upravo u njoj uspostavlja
pozitivno zakonodavno i političko okružje za njihovu učinkovitu provedbu.
Sudionici razgovora su se usuglasili da je o svim pitanjima bitnim za napredak Bosne i Hercegovine i u ekonomskom smislu i na putu k
članstvu u Europskoj uniji prije svega potreban cjelovit i kontinuirani unutarnji dijalog.

Članovi Radne skupine Vijeća EU za Zapadni Balkan tijekom sastanka
u Parlamentarnoj skupštini BiH pozvali na provođenje reformi

Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir
Izetbegović, zamjenik predsjedatelja Doma naroda Nikola Špirić i
zastupnik u Zastupničkom domu PSBiH Nikola Lovrinović razgovarali su 21. ožujka u Sarajevu s članovima Radne skupine Vijeća
Europske unije za Zapadni Balkan (COWEB).
Predstavnici ovog radnog tijela Europske unije (EU), predvođeni
voditeljem Delegacije i posebnim predstavnikom EU u BiH veleposlanikom Lars-Gunnarom Wigemarkom, zanimali su se za aktualne
političke prilike i proces formiranja vlasti u BiH, zatim za prioritete
novog saziva PSBiH u procesu europskih integracija, pitanja poput
procesa pomirenja, zabrane ili iskorjenjivanja jezika mržnje, te pitanja obrazovanja u svjetlu problema dviju škola pod jednim krovom.
Naglašavajući da su iduće četiri godine ključne za proces europskih
integracija Bosne i Hercegovine, veleposlanik Wigemark istaknuo je
važnost aktivne uloge PSBiH u tom procesu. U vezi s tim, veleposlanik Wigemark i stručnjaci iz EU rekli su kako bi bilo dobro kada
bi novi saziv PSBiH riješio pitanje funkcioniranja Parlamentarnog
odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), tijela za suradnju Europskog parlamenta i PSBiH predviđenog Sporazumom o stabili-

zaciji i pridruživanju. Europska perspektiva BiH pozdravljena je i u
ime rumunjskog predsjedavanja EU-om, u ime kojeg je Antoaneta
Barta pozvala na dijalog kao preduvjet za rješavanje ključnih problema u našoj zemlji, kao i na provođenje reformi na putu Bosne i
Hercegovine k EU.
Zahvaljujući se na podršci koju države članice EU pružaju BiH u procesu europskih integracija, predstavnici Parlamentarne skupštine BiH
apostrofirali su da postoji konsenzus svih političkih subjekata u BiH
po pitanju ovog procesa. U vezi s tim su Izetbegović, Špirić i Lovrinović
podsjetili na to da je Bosna i Hercegovina predala odgovore na dodatna
pitanja iz Upitnika Europske komisije, te izrazili nadu da će BiH do kraja ove godine dobiti kandidatski status za ulazak u EU. Odgovarajući na
pitanja europskih dužnosnika i stručnjaka, predstavnici PSBiH upozorili su da se Bosna i Hercegovna suočava s odlaskom mladih ljudi
iz zemlje, kao i s novim valom migrantske krize, te zatražili pomoć
institucija EU u rješavanju ova dva krupna problema.
U razgovoru s europskim dužnosnicima najavljeno je da će za
sedam dana Bosnu i Hercegovinu posjetiti europski povjerenik za
politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn.
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Parlamentarni forum za europske integracije Bosne i Hercegovine
Parlamentarni forum za europske integracije Bosne i Hercegovine nastao je iz potrebe za zajedničkom suradnjom parlamenata u Bosni i Hercegovini u procesu europskih integracija. Osnovan je na konstituirajućoj sjednici 21. 10. 2011. godine u zgradi
Parlamentarne skupštine BiH. Dosad je održano deset sjednica
Parlamentarnog foruma za europske integracije BiH, a na osnovi odluke s 5. sjednice, održane 26. 10. 2015. u Parlamentarnoj
skupštini BiH, donesena su Pravila rada Parlamentarnog foruma.
Parlamentarni forum za europske integracije BiH je tijelo koje
radi s ciljem uspostave koordinacije zakonodavnih tijela u Bosni i
Hercegovini u procesu integriranja u Europsku uniju. Parlamentarni forum je središnja točka za: suradnju na političkoj razini
u pitanjima vezanim za EU, omogućavanje široke rasprave o
poslovima vezanim uz integracije u EU, razmjenu informacija o
nadzoru nad radom relevantnih tijela izvršne vlasti i informiranja
šire javnosti. Parlamentarni forum razmatra sve aspekte iz procesa europskog integriranja Bosne i Hercegovine, te raspravlja o
odnosima između EU i BiH, a posebno o primjeni Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju i svim temama koje iz toga proizlaze.
Parlamentarni forum je tijelo u kojem parlamentarci s različitih
razina vlasti međusobno obavljaju konzultacije o pitanju europskih integracija i razmjenjuju informacije vezane za proces
europskih integracija s ciljem praćenja procesa integriranja i
traženja rješenja za izazove koji se javljaju u tom procesu.
U svojem dosadašnjem radu Parlamentarni forum bavio se:
•
općim pitanjima vezanim uz proces europskih integracija;
•
konkretnim pitanjima vezanim uz politike EU;
•
praćenjem napretka u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju;
•
razmatranjem izvješća EU o BiH;
•
razmatranjem rezolucija Europskog parlamenta o izvješću
za BiH;
•
koordiniranjem i praćenjem napretka u procesu približavanja zakonodavstva;
•
koordiniranjem i praćenjem provedbe politika i pravnih akata vezanih uz proces integracija u EU i
•
korištenjem sredstava iz pretpristupnih fondova (IPA).
Parlamentarni forum obavlja i druge poslove koji doprinose uspostavljanju suradnje i učinkovite koordinacije u ispunjavanju obveza u procesu integriranja BiH u EU.

Parlamentarni forum za europske integracije BiH čine: Zajedničko
povjerenstvo za europske integracije Parlamentarne skupštine
BiH, Povjerenstvo za europske integracije Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH, Povjerenstvo za europske integracije
Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Odbor za europske
integracije i regionalnu suradnju Narodne skupštine Republike
Srpske, Povjerenstvo za europske integracije Skupštine Brčko
distrikta BiH i predsjedatelji (izaslanici predsjedatelja) kantonalnih skupština u Federaciji BiH.
Kolegij Parlamentarnog foruma čine predsjedatelji povjerenstava/odbora za europske integracije Parlamentarne skupštine BiH,
Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta BiH.
Kolegij utvrđuje prijedlog godišnjeg plana rada Parlamentarnog
foruma, dogovara dnevni red i saziva sjednice Parlamentarnog
foruma, te brine o provedbi zaključaka Parlamentarnog foruma.
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za europske integracije
Parlamentarne skupštine BiH saziva sjednice.
Tajništvo Parlamentarnog foruma, koje čine tajnici parlamentarnih povjerenstava i odbora, obavlja administrativno-tehničke
poslove u vezi s pripremom, sazivanjem i održavanjem sjednica
Parlamentarnog foruma te druge poslove po nalogu Kolegija
Parlamentarnog foruma radi ostvarivanja ciljeva rada.
Parlamentarni forum ne donosi obvezujuće odluke, već svoje stavove sa sjednica priopćava u zajedničkoj izjavi, koju usuglašava
Kolegij Foruma. Izjava može sadržavati zaključke i preporuke
ako su oni u cijelosti prihvaćeni na sjednici.
Kolegij Parlamentarnog foruma saziva sjednice kvartalno. Na
sjednicu se pozivaju predstavnici Direkcije za europske integracije Vijeća ministara BiH, predstavnici Delegacije Europske unije u
BiH, predstavnici nadležnih tijela vlada, a po potrebi i predstavnici
drugih institucija koje sudjeluju u procesu integriranja Bosne i
Hercegovine u Europsku uniju.
Sjednice se održavaju naizmjence u Parlamentarnoj skupštini
BiH, Parlamentu Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike
Srpske i Skupštini Brčko distrikta BiH. Sjednicama predsjeda
Kolegij, a sjednicu vodi predsjedatelj povjerenstva/predsjednik
Odbora koji je domaćin sjednice. Sjednice Parlamentarnog foruma su javne, osim ako se ne odluči drukčije.

Pod sloganom “Kohezija, zajednička europska vrijednost”
Rumunjska preuzela šestomjesečno predsjedanje Europskom unijom
Pod sloganom “Kohezija, zajednička europska vrijednost” Rumunjska je 1. siječnja preuzela predsjedanje Vijećem EU, prvi puta otkako je 2007. postala članica. Time započinje razdoblje novog predsjedničkog trija, u kojem su još Finska i Hrvatska, a koji će predsjedati Unijom u idućih godinu i pol dana.
Izazovi pred rumunjskim predsjedanjem bit će izbori za Europski
parlament, izlazak Velike Britanije iz Unije i sastanak na vrhu u

Sibinju na kojem bi trebali biti određeni obrisi buduće Europske unije.
Rumunjska je ušla u EU zajedno s Bugarskom i te dvije zemlje su
jedine članice koje su nakon ulaska podvrgnute posebnom monitoringu u području pravosuđa i unutarnjih poslova.
Pojedini predstavnici EU-a otvoreno su iznijeli sumnje u sposobnost
Rumunjske za ispunjenje ove uloge, zamjerajući joj najviše njezinu
razjedinjenost.
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“BiH je na zahtjevnom putu k Europskoj uniji”
Članovi Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH,
predsjedateljica Borjana Krišto te zamjenici predsjedateljice
Denis Zvizdić i Nebojša Radmanović, razgovarali su 12. veljače
s članovima izaslanstva Parlamenta Republike Kirgistan
koji su boravili u višednevnom posjetu našoj zemlji.
Gosti su se posebno zanimali za okvire i iskustva parlamentarne demokracije
u Bosni i Hercegovini, ali i načinima institucionalne suradnje državnih institucija
s civilnim društvom. Podcrtano je da su im naša iskustva naročito korisna ako
se zna da je Kirgistan jedina zemlja u središnjoj Aziji koja se opredijelila za
uspostavu parlamentarne republike.
Članovi Kolegija Zastupničkog doma PSBiH upoznali su goste da je Bosna i
Hercegovina na zahtjevnom putu k Europskoj uniji i da to podrazumijeva brojne
reforme, usvajanje pravne stečevine EU, jačanje pravne države i naročito borbu
protiv korupcije. Predsjedateljica Krišto naglasila je i to da za snažniji iskorak k
europskim integracijama i općenito ozbiljne pomake naprijed u svim sferama prije svega treba provesti reforme na unutarnjem planu, kako bi bila uspostavljena puna jednakopravnost svih naroda i građana u BiH. Također je naglašeno da je prvi posjet kirgistanskih parlamentaraca našoj zemlji nužan
korak k daljnjem širenju prijateljskih odnosa, ali i uspostavi temelja za mnogo snažnije gospodarsko povezivanje.

Predsjedatelji obaju domova PSBiH Borjana Krišto i Bariša Čolak
sudjelovali na 18. zimskom zasjedanju Parlamentarne skupštine OESS-a

Predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne
skupštine BiH Borjana Krišto i predsjedatelj Doma naroda PSBiH Bariša Čolak sudjelovali su na 18. zimskom
zasjedanju Parlamentarne skupštine Organizacije za
europsku sigurnost i suradnju (PSOESS), koje je održano
21. i 22. veljače u Beču.

Uoči zasjedanja održan je sastanak Skupine za podršku Putu svile PSOESS-a, na kojem je
predstavljen novi projekt željezničkog povezivanja Azije i Europe. Za vrijeme izlaganja i rasprave razmatrani su potencijalni željeznički pravci, kao i ekonomske koristi od ovakvog projekta zbog smanjenja vremena i troška transporta.
Prvoga dana zasjedanja Parlamentarne skupštine OESS-a sudionicima su se obratili: predsjednik Nacionalnog vijeća Austrije Wolfgang Sobotka, predsjednik Parlamentarne skupštine
OESS-a George Tsereteli, te predsjedatelj OESS-a i ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav
Lajčak. Na sjednici je raspravljano o sigurnosnim izazovima s kojima se susreću zemlje regije,
sprječavanju potencijalnih sukoba, stanju u Ukrajini, slobodi medija te jačanju međusobnog dijaloga i suradnje. Drugoga dana zasjedanja razmatrana su izvješća Odbora za migracije i Odbora za borbu protiv terorizma. Jedna od tema zasjedanja bilo je aktualno političko stanje u Bosni
i Hercegovini, s posebnim naglaskom na izvješće OESS-a o održanim općim izborima u našoj
zemlji. Na marginama zasjedanja, Krišto i Čolak održali su bilateralni sastanak s izaslanstvom
Republike Kazahstan, koje je predvodio predsjednik parlamenta te zemlje Nurlan Nigmatulin.
Na sastanku je razmatrana mogućnost poboljšanja ekonomskih i parlamentarnih odnosa dviju
zemalja. Predsjedateljica Krišto upoznala je sugovornike s trenutačnim stanjem u BiH, te izrazila zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, kao i želju za njezinim daljnjim unaprjeđenjem.
Izaslanstvu Bosne i Hercegovine uručen je poziv na Konferenciju euroazijskih zemalja, čije je
održavanje planirano za rujan ove godine u Astani.

Zamjenik predsjedateljice Zastupničkog doma PSBiH Nebojša Radmanović
razgovarao s izaslanstvom Republike Slovenije
Zamjenik predsjedateljice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović primio je 22. veljače izaslanstvo Republike Slovenije, koje su
predvodili zastupnik u Državnom zboru Republike Slovenije i predsjednik parlamentarne skupine prijateljstva s Bosnom i Hercegovinom Marko Koprivc te državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športa Republike Slovenije Martina Vuk.
Radmanović je na sastanku istaknuo važnost međuparlamentarne suradnje dviju
zemalja, naglasivši da je ta suradnja i dosad bila dobra, ali uvijek ima prostora za
njezino daljnje jačanje i unaprjeđenje.
Martina Vuk tom je prilikom upoznala Radmanovića s aktivnostima koje Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa Republike Slovenije provodi u BiH, posebno u dijelu koji se odnosi na rad s pripadnicima slovenske manjine i njihovo učenje slovenskog jezika. U vezi s tim je upozoreno i na manje probleme s kojima se to ministarstvo suočava u Bosni i Hercegovini u realiziranju spomenutih aktivnosti.
Sastanku je bila nazočna i veleposlanica Republike Slovenije u BiH Zorica Bukinac.
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Tijekom razgovora članova Kolegija Zastupničkog doma PSBiH s
voditeljem Misije OESS-a u BiH razmijenjene informacije o planovima rada
Predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto i zamjenici predsjedateljice Denis Zvizdić i Nebojša
Radmanović razgovarali su 27. veljače u Sarajevu s voditeljem Misije
OESS-a u BiH, veleposlanikom Bruceom Bertonom.
Čestitajući članovima Kolegija na izboru u rukovodstvo Zastupničkog
doma PSBiH, veleposlanik Berton zanimao se za proces formiranja
vlasti u našoj zemlji. Također je govorio o potrebi izmjena Izbornog
zakona BiH i izrazio uvjerenje da je, ukoliko postoji politička volja za
usvajanje takvih izmjena prije lokalnih izbora, potrebno što prije otvoriti razgovore na tu temu.
Na sastanku su razmijenjene informacije o planovima rada za tekuću
godinu, kao i o novim projektima koje Misija OESS-a želi pokrenuti u
suradnji s parlamentima u BiH.

“BiH treba postati članica EU, a Srednjoeuropska inicijativa će učiniti sve
da olakša put BiH k EU”, kazao je glavni tajnik SEI-a Roberto Antonioni
Članovi Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine BiH Kenan Vehabović i Marin Vukoja
razgovarali su 5. ožujka s glavnim tajnikom Srednjoeuropske inicijative Robertom Antonioniom o nastavku suradnje i sudjelovanju Izaslanstva PSBiH u aktivnostima Parlamentarne
dimenzije SEI-a.
Ističući da je naša zemlja jedna od najvažnijih država članica SEI-a, glavni tajnik Antonioni
zahvalio se Bosni i Hercegovini na uspješnom predsjedanju SEI-om u 2016. godini.
“Bosna i Hercegovina bila je primjer za to kako neka zemlja može doprinijeti razvoju dobrosusjedskih odnosa među zemljama regije. BiH treba postati članica Europske unije. SEI će
učinit sve da olakša put BiH k EU, ali i BiH mora pomoći sama sebi provođenjem reformi uz
puni konsenzus svih strana u zemlji za članstvo u EU-u”, kazao je Antonioni.
Upućujući dobrodošlicu glavnom tajniku SEI-a, tajnik Zajedničke službe PSBiH Kenan
Vehabović i tajnik Zastupničkog doma PSBiH Marin Vukoja zahvalili su se na podršci i naporima koje SEI ulaže kako bi pomogla BiH na njezinom europskom putu. U vezi s tim su članovi Kolegija Tajništva PSBiH istaknuli da su od velikog
značaja za našu zemlju sve inicijative SEI-a kojima se podržava Bosna i Hercegovina u procesu europskih integracija. Vehabović i Vukoja izvijestili su
glavnog tajnika SEI-a i njegove suradnike da su oba doma PSBiH održala konstituirajuće sjednice i da će u najskorije vrijeme biti izabrana stalna parlamentarna povjerenstva, kao i članovi izaslanstava PSBiH u međunarodnim multilateralnim organizacijama. Izraženo je uvjerenje da će novoizabrani
članovi Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj dimenziji SEI-a sudjelovati na godišnjem sastanku Parlamentarnog odbora SEI-a koji će biti održan u
svibnju ove godine u Trstu. Na sastanku je izražena zajednička podrška budućem članstvu Grčke u SEI-u, te izraženo žaljenje zbog odluke Austrije da
istupi iz punopravnog članstva i djeluje u svojstvu promatrača u SEI-u.

Članovi Kolegija Zastupničkog doma PSBiH razgovarali s
novoimenovanim veleposlanikom SAD-a u BiH o uspostavi vlasti
Članovi Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto, Denis Zvizdić i Nebojša Radmanović razgovarali su 12. ožujka
s novoimenovanim veleposlanikom Sjedinjenih Američkih Država u BiH
Ericom Nelsonom i njegovim suradnicima o aktualnom političkom trenutku i procesu uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini.
Predsjedateljica Zastupničkog doma Krišto posebno je spomenula probleme u izbornom zakonodavstvu i odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH koje su, kako je ocijenila, nanijele štetu i konstitutivnim narodima
i Bosni i Hercegovini u cjelini. No, predsjedateljica Doma izrazila je umjereni optimizam glede toga da bi uskoro moglo doći do popune članstvom
parlamentarnih povjerenstava i uspostave Vijeća ministara BiH, nakon
čega bi bio otvoren put za normalno funkcioniranje i rad nove vlasti na
sveobuhvatnim reformama.
“Najvažniji zadatak Bosne i Hercegovine jest očuvati mir, stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet. Ključni zadaci naše zemlje vezani su za
približavanje EU i aktiviranje MAP-a kao koraka k članstvu u NATO-u”,
istaknuo je zamjenik predsjedateljice Zastupničkog doma Denis Zvizdić.
Zvizdić je dodao kako je u idućem razdoblju bitno djelovati na poboljšanju
regionalne suradnje i jačanju povjerenja u odnosima sa susjedima, a za
snažan iskorak u tom smjeru potencirao je konačno rješavanje pitanja
granica s Hrvatskom i Srbijom. Također, kao iznimno važan zadatak

naglasio je borbu protiv
kriminala, svih oblika ekstremizma i korupcije.
Nebojša
Radmanović
naglasio je kako je važno
raditi na otklanjanju problema koji su posljedica
manjka demokracije, a
prije svega razumijevanja i prihvaćanja prava
drugih da na određene
stvari i procese gledaju
drukčije. Radmanović je
pozvao SAD da i u Bosni i Hercegovini i u Bruxellesu pomognu u strpljivom
traženju rješenja, kao i procesima koji vode k članstvu naše zemlje u EU-u.
Veleposlanik Nelson izrazio je nadu da će brži proces uspostave tijela
vlasti doprinijeti i snažnijem fokusiranju izabranih dužnosnika na brojne
ekonomske probleme i reforme, pri čemu će politička pitanja ostati u drugom planu. Dodao je da su Sjedinjene Američke Države spremne pomoći
svaki razgovor o reformama, a da je pokretanje MAP-a tehničko pitanje
koje će biti riješeno aktivnim demokratskim dijalogom.

МЕЂ
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Замјеник предсједавајуће Представничког дома ПСБиХ Небојша Радмановић
на 16. конференцији предсједника парламената Јадранско-јонске иницијативе
Највиши званичници парламената Босне и Херцеговине,
Албаније, Црне Горе, Грчке, Хрватске, Италије,
Сјеверне Македоније, Словеније и Србије дискутовали
су о туризму и култури као заједничким одредницама,
предностима и стратешком опредјељењу
на 16. конференцији предсједника парламената
Јадранско-јонске иницијативе, која је у организацији
Скупштине Црне Горе одржана 19. марта у Будви.
У име Парламентарне скупштине БиХ на конференцији
је учествовао замјеник предсједавајуће
Представничког дома ПСБиХ Небојша Радмановић.
Након поздравних ријечи које су упутили предсједник Скупштине
Црне Горе Иван Брајовић и предсједник Владе Црне Горе Душко
Маровић, те уводних излагања потпредсједника Скупштине Црне
Горе Генција Ниманбегуа и ресорних министара у Влади Црне Горе, о
централној теми Конференције говорио је и Радмановић. Оцјењујући
да су, захваљујући и оваквим регионалним иницијативама, границе
све мања препрека становништву које се добро разумије и припада
истом и сличном културно-историјском оквиру, Радмановић је у свом
говору нагласио да додатно увезивање чланица ЈЈИ, те коришћење
предности региона за додатно јачање културних веза и за стварање
регионалног туристичког производа за трећа тржишта треба да буде
стратешки циљ ове регионалне иницијативе. Истичући чињеницу
да туризам представља један од најбрже растућих привредних
сектора у БиХ, као и то да се БиХ налази у врху земаља у свијету по
порасту броја туриста на годишњем нивоу, Радмановић је рекао да
су напоре туристичких радника у БиХ пропознали и у Међународном
олимпијском комитету, додјељујући Сарајеву и Источном Сарајеву
организацију недавно успјешно завршеног Европског омладинског
олимпијског фестивала.
Наглашавајући да у оквиру ЈЈИ и Берлинског процеса треба наставити снажно увезивати државе Западног Балкана, као неодвојивог
дијела Европе, са државама ЕУ, Радмановић је поручио да то треба
чинити путем реализације Стратегије ЕУ за Јадранско-јонски регион
(ЕУСАИР), као и реализације пројеката који значе боље привредно и
инфраструктурно повезивање земаља региона.
У другом дијелу Конференције разговарано је о увезивању парламентарних тијела, која представљају значајан ресурс јачања сарадње

у приоритетним областима за државе региона. Радмановић је у свом
излагању упозорио на то да ресурс који представљају парламентарци и парламентарна тијела није у довољној мјери искоришћен, те је
нагласио да би било важно успостављање сарадње парламентарних
тијела у чијем су фокусу спољна трговина и царине, као и саобраћај
и комуникације.
“За државе које се налазе на путу интегрисања у ЕУ и које
Јадранско-јонску иницијативу виде као инструмент за стварање
једне нове, просперитетне, европске макроекономске регије, размјена идеја и искустава у оквиру сарадње парламентарних тијела
била би од огромне важности за подстицање боље и квалитетније
инфраструктурне повезаности, те лакшег протока људи, робе и капитала унутар држава чланица ЈЈИ”, казао је Радмановић.
У усвојеној Заједничкој изјави, највиши званичници парламената
држава чланица Јадранско-јонске иницијативе нагласили су важност
наставка сарадње парламената региона ради реализације пројеката
подршке интеграцији држава Западног Балкана у ЕУ, те позвали
европске институције да ојачају своју политичку и финансијску
подршку реализацији пројеката из Стратегије ЕУ за Јадранскојонски регион (ЕУСАИР). У Заједничкој изјави је наглашено да сектор
туризма постаје све значајнији фактор економског просперитета
Јадранско-јонског региона и Европе и да је интензивнија регионална
сарадња у овој области кључна за испуњавање циљева из ЕУСАИР-а.
У вези с тим истакнут је и значај унапређења инфраструктуре која има
суштинску улогу у повећању приступачности и повезаности региона.
Након Црне Горе, предсједавање Јадранско-јонском иницијативом
преузеће Србија.

Небојша Радмановић разговарао са предсједником Скупштине Црне Горе
и предсједницом Народне скупштине Републике Србије
Замјеник предсједавајуће Представничког дома ПСБиХ Небојша Радмановић разговарао је 19. марта у Будви са
предсједником Скупштине Црне Горе и домаћином 16. конференције предсједника парламената Јадранско-јонске
иницијативе - Иваном Брајовићем. Током састанка констатовано је да између двије земље нема отворених питања,
те наглашено да споразум о граници, који су БиХ и Црна Гора потписале, представља добар примјер рјешавања
овог питања за све сусједне земље у региону. Наглашено је да пријатељске односе двије сусједне државе треба
искористити за додатно унапређење економске сарадње, посебно у области туризма. С тим у вези, као приоритет
је истакнута изградња пута Фоча – Шћепан Поље с једне и Плужине – Шћепан Поље с друге стране, као и моста на
Тари. Такође је истакнута потреба да се ради на бољој проходности границе између двије земље.
Истог дана, Радмановић се састао са предсједницом Народне скупштине Републике Србије Мајом Гојковић. Током
састанка на којем су размијењене информације о актуелној политичкој ситуацији у двије земље, Радмановић је
нагласио да су у БиХ, након конституисања и избора руководстава оба дома ПСБиХ, створени сви услови за избор
новог Савјета министара БиХ, те изразио увјерење да ће тај процес бити окончан у најскорије вријеме. Констатовано
је да су односи БиХ и Србије добри, динамични и садржајни и да се одвијају на свим нивоима власти. Посебно
се разговарало о наставку међупарламентарне сарадње. Наглашено је да је потребно интензивирати економску
сарадњу и појачати обим робне размјене између двије земље. Изражена је спремност да се заједнички ради
на рјешавању свих отворених питања, посебно питања границе, као и да се двије земље у наредном периоду
међусобно подржавају на путу ка ЕУ. Гојковић је уручила Радмановићу званичан позив да делегација ПСБиХ
учествује на пленарном засједању Интерпарламентарне уније, од 13. до 17. октобра 2019. у Београду.
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На 6. конференцији парламентараца Дунавског региона
разговарано о спровођењу Стратегије ЕУ за овај регион

Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Предраг Кожул
учествовао је на 6. конференцији параламентараца Дунавског региона која је
одржана 21. марта у Букурешту.
У оквиру двије сесије разговарано је о спровођењу Стратегије ЕУ за Дунавски
регион путем промоције јачања сарадње држава чланица у области туризма
и културе, као и о развоју “друштва знања“ путем истраживања, едукације и
информационе технологије.
На Конференцији која је одржана у оквиру румунског предсједавања Европском

унијом учесницима су се обратили
замјеник предсједника Представничког
дома Парламента Румуније Флорин
Јордаче и замјеник предсједника
Сената Румуније Даниел Замфир, који
су истакли да су развој и сарадња
земаља Дунавског слива од изузетне
важности за цијелу Европу. Румунија је
као циљ одредила јачање просперитета
Дунавског региона, побољшање парламентарне сарадње како би се јачао
дијалог, као и изражену преданост да
се у ову стратегију укључе грађани ради
њеног развоја и што боље конкурентности која ће допринијети остварењу
заједничког циља.
У свом обраћању Кожул је указао на
значај овакве конференције за регионалну сарадњу, имајући при томе
посебно у виду тренутно предсједавање Румуније, а у свјетлу будућих корака
БиХ на путу ка ЕУ.
Домаћин одржавања конференције
парламентараца Дунавског региона
2020. године биће Република Хрватска.

Чланови Колегијума Дома народа ПСБиХ
разговарали са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ

Чланови Колегијума Дома народа ПСБиХ, предсједавајући
Бакир Изетбеговић и замјеници предсједавајућег Драган
Човић и Никола Шпирић разговарали су 28. марта у Сарајеву
са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ, амбасадором Брусом
Бертоном. Честитајући члановима Колегијума на избору у
руководство Дома народа ПСБиХ, амбасадор Бертон посебно
се интересовао за процес формирања власти у Босни и
Херцеговини. Као приоритете у ангажману Мисије ОЕБС-а у
нашој земљи истакао је асистирање у отклањању проблема
у процесу образовања, развоју демократије и борби против
корупције. Чланови Колегијума Дома народа изнијели су
неподијељен став о потреби проналска рјешења како би
се што прије успоставили Савјет министара БиХ и радна

тијела Парламентарне скупштине БиХ, чиме би се стекли
услови за покретање реформских процеса и рјешавање
бројних отворених питања. Изетбеговић, Човић и Шпирић су
у разговору са амбасадором Бертоном подвукли да је битно
интензивирати рад на измјени изборног законодавства у
нашој земљи како би усклађивање са одлукама Уставног
суда БиХ и Европског суда за људска права било окончано
прије изборне 2020. године.
Чланови руководства Дома народа захвалили су се током
разговора Мисији ОЕБС-а на подршци и конкретној помоћи
у развоју демократских процеса у Босни и Херцеговини
и изразили наду да ће она такву улогу задржати и у
будућности.
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Остале међународне активности Парламентарне скупштине БиХ
19. фебруар, Брисел, делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Љиља Зовко и Сеад Кадић учествовали су
на састанку Парламентарног пленума Енергетске заједнице. На састанку, који су заједнички организовали Секретаријат
Енергетске заједнице и Европски парламент, усвојен је Извјештај о јачању унапређења производње енергије из обновљивих
извора у земљама Енергетске заједнице. Уз одређене модификације, прихваћена су и два амандмана које је уложила
делегаткиња у Дому народа ПСБиХ Љиља Зовко, а који су постали дијелом овог извјештаја.
21. i 22. фебруар, Београд, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Огњен Тадић учествовао је
на 13. пленарном засједању Парламентарне скупштине Медитерана (ПАМ). Током засједања, чији је домаћин била Народна
скупштина Републике Србије, парламентарци из медитеранских земаља Европе, Африке и Блиског истока расправљали су
о изазовима које доносе миграције и климатске промјене, као и о низу питања која се односе на сарадњу земаља регије с
циљем боље економске повезаности и привредног раста и развоја.
21. март, Брисел, посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сафет Софтић учествовао је на
конференцији којом је обиљежен Међународни дан Франкофоније.

Остале посјете Парламентарној скупштини БиХ
16. јануар, замјеник предсједавајуће Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Небојша Радмановић сусрео се са
амбасадорком Словеније у БиХ Зорицом Букинац.
17. јануар, предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто разговарала је са
амбасадорком Словеније у БиХ Зорицом Букинац.
17. јануар, предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто састала се са амбасадором
Руске Федерације у БиХ Петром Иванцовим.
23. јануар, замјеник предсједавајуће Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Небојша Радмановић разговарао је
са амбасадором Републике Италије у БиХ Николом Минасијем.
31. јануар, предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто примила је у опроштајну
посјету амбасадора Републике Хрватске у БиХ Ивана дел Векија.
14. фебруар, предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто примила је у наступну
посјету генералну секретарку Савјета за регионалну сарадњу (РЦЦ) Мајлинду Брегу.
22. фебруар, замјеник предсједавајуће Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Небојша Радмановић примио је у
наступну посјету амбасадора Народне Републике Кине у БиХ Ји Пинга.
27. фебруар, предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто и предсједавајући Дома
народа ПСБиХ Бариша Чолак разговарали су са амбасадором Мексика у БиХ Марком Антониом Гарсијом Бланком.
27. фебруар, предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто и предсједавајући Дома
народа ПСБиХ Бариша Чолак примили су у наступну посјету новог амбасадора Народне Републике Кине у БиХ Ји Пинга.
27. фебруар, предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто примила у наступну посјету
новоименовану амбасадорку Републике Аустрије у БиХ Улрике Хартман.
12. март, предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто сусрела се са амбасадорком
Румуније у БиХ Даном Мануелом Константинеску и том приликом разговарано је о могућностима унапређења парламентарне те
других врста сарадње двије земље.
20. март, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић разговарао је са амбасадором
Катара у БиХ Султаном Бин Али Ал-Катером.
20. март, одржан састанак између предсједавајуће Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјане Кришто и
амбасадора Катара у БиХ Султана Бин Али Ал-Катера.
21. март, предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Бакир Изетбеговић разговарао је са амбасадором
Катара у БиХ Султаном Бин Алијем Ал-Катером.
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Савјет националних мањина БиХ
На 45. сједници Савјета националних мањина БиХ, одржаној 25.
јануара, усвојен је Извјештај о раду Савјета за 2019. годину и
утврђен план посјета локалним заједницама у овој години. Такође,
примљен је к знању Извјештај са 3. састанка Координационе групе
пројекта Савјета Европе. Тихомир Кнежичек разријешен је дужности
предсједавајућег Савјета националних мањина БиХ.
Руководство овог савјетодавног тијела Парламентарне скупштине
БиХ изабрано је 28. фебруара, када је одржана 46. сједница. За
предсједавајућег Савјета изабран је представник украјинске националне мањине у БиХ Андрија Сваток. Прва замјеница предсједавајућег је представница русинске националне мањине Тијана
Вучуревић, док је за другог замјеника предсједавајућег изабран
представник њемачке националне мањине Велибор Кувач. На сједници је примљена к знању информација Министарства цивилних
послова БиХ, као и информација Министарства за људска права и
избјеглице БиХ. Примљена је к знању информација о немогућности
реализације закључка са 45. сједнице Савјета националних мањина
БиХ у вези са посјетом Прњавору. Такође, подржана је иницијатива
Тодорке Јовановић за упућивање препоруке институцијама
Брчко Дистрикта за поштовање и примјену Закона о заштити
права припадника националних мањина БиХ. Након расправе
о иницијативи Тихомира Кнежичека за уклањање увредљивог
графита на саобраћајном знаку у Угљевику, Савјет је осудио овај чин
и закључио да се упути допис надлежним тијелима да се уклони
увредљиви графит. Осим тога, усвојен је извјештај са 3. састанка
Управног одбора Заједничког пројекта Савјета Европе и Европске
уније под називом “Јачање заштите националних мањина у Босни

и Херцеговини” а у оквиру Заједничког програма Европске уније
и Савјета Европе “Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску”.
На истој сједници представници Мисије ОЕБС-а у БиХ упознали су
чланове Савјета националних мањина БиХ о могућностима даље
сарадње у 2019. години.
На 47. сједници, која је одржана у Прњавору 21. марта, усвојен је
закључак да се Министарству финансија и трезора БиХ и Министарству цивилних послова БиХ упути допис у коме се тражи увођење
посебне буџетске линије за финансирање потреба удружења
националних мањина. Такође, Савјет је усвојио закључак да се,
на основу документоване диспропорције предатих и одобрених
пројеката по основу јавног позива за средства из области културе
који је објавило Министарство цивилних послова БиХ, упути допис
надлежној служби за борбу против корупције с циљем испитивања
начина одобравања пројеката из јавних средстава. На истој сједници,
разматран је и прихваћен предложени текст који се односи на Нацрт
резолуције о примјени Оквирне конвенције о заштити националних
мањина. У Интерресорну радну групу за припрему Трећег извјештаја
БиХ о примјени Повеље за регионалне или мањинске језике у БиХ,
који је Министарство за људска права и избјеглице БиХ дужно да
поднесе Савјету Европе, изабрани су Велибор Кувач као члан радне
групе, а као замјенски члан Давор Ебнер. Савјет је усвојио и закључак
да се упути честитка припадницима ромске националне мањине
поводом обиљежавања Свјетског дана Рома. Осим тога, разматран
је и План посјета Савјета националних мањина општинама и
градовима у БиХ, те је одлучено да наредна дестинација коју ће
посјетити буде град Требиње.

Чланови Савјета националних мањина БиХ посјетили Општину Прњавор
Чланови Савјета националних мањина БиХ, предвођени предсједавајућим Савјета Андријом Сватоком, посјетили су 22. марта Савез
националних мањина општине Прњавор. Током посјете разговарало се о положају националних мањина, како на подручју општине
Прњавор и Републике Српске тако и на простору цијеле Босне и Херцеговине.
Шеф Канцеларије за националне мањине општине Прњавор Томислав Дуртка одржао је кратку презентацију о историји националних
мањина на подручју општине Прњавор, нагласивши да је она дуга и да у општини Прњавор живи највећи број припадника националних
мањина на простору БиХ, те је због те чињенице ова општина већ деценијама позната и под надимком “мала Европа”. Предсједник
Савеза националних мањина Републике Српске Фрањо
Ровер упознао је присутне са тренутним активностима,
реализованим пројектима и будућим плановима Савеза,
те нагласио постојање добре сарадње Савеза са локалном
заједницом Прњавор.
Чланове Савјета примили су начелник Општине Прњавор
Дарко Томаш и предсједник Скупштине општине Прњавор Жељко Симић, који су зажељели добродошлицу
члановима Савјета и захвалили им се што су одлучили да
посјете и општину Прњавор. Како су истакли, ова комуна
улаже максималне напоре да сви грађани, укључујући и
националне мањине, на цијелом простору општине имају
иста права и осјећају се равноправно.

Независна комисија за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање
људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере...
На 38. 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,
која је одржана 31. јануара, усвојен је Нацрт извјештаја о раду
Независне комисије за 2018. годину. Усвојен је и Приједлог плана
рада Независне комисије за 2019. годину. К знању је примљена
представка – приговор затвореника Казнено-поправног завода
Зеница, број: 05/6-50-13-27-37-6/18 од 26. децембра 2018. године.
Чланови Независне комисије утврдили су и План активности за

фебруар 2019. године.
Приједлог извјештаја о раду Независне комисије за 2018. годину
усвојен је на 39. сједници, која је одржана 21. фебруара. Такође,
утврђен је план активности Независне комисије за март 2019. године.
Допис Министарства за људска права и избјеглице БиХ, број: 07-371-604-1/19 од 25. 02. 2019. године, примљен је к знању на 40. сједници
која је одржана 28. марта. К знању је примљена и представка
затвореника Казнено-поправног завода Зеница, број: 05/6-50-17549/19 од 11. 03. 2019. године. Поред наведеног, Независна комисија
је на овој сједници утврдила и свој план активности за април 2019.
године.
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Парламентарни војни повјереник БиХ
Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић разговарао је
1. фебруара у Сарајеву са командантом ЕУФОР-а у БиХ генерал-мајором
Мартином Дорфером. Шиљеговић је генерала Дорфера упознао са активностима Канцеларије парламентарног војног повјереника БиХ у протеклој
години, посебно се осврнувши на стање људских права и статусна питања
припадника Оружаних снага БиХ. Информисао је генерала Дорфера и о својим
запажањима током бројних теренских посјета јединицама и командама
ОСБиХ.
“Евидентно је да припадницима ОСБиХ недостаје адекватна опрема, да раде
у отежаним условима, те да снабдијевање и логистичка подршка нису на
нивоу који је довољан за извршавање редовних задатака и обавеза”, казао
је Шиљеговић.
Генерал Дорфер упознао је парламентарног војног повјереника БиХ са
задацима мисије ЕУФОР-а у овој години, као и са тренутним активностима Шиљеговић са генерал-мајором Мартином Дорфером
и напорима који се чине да се сарадња са ОСБиХ подигне на још виши ниво.
Током састанка било је ријечи и о предстојећој, 11. свјетској конференцији омбдусмена за оружане снаге, која ће, уз подршку Женевског
центра за контролу оружаних снага (ДЦАФ) и пријатељских земаља с којима Канцеларија парламентарног војног повјереника БиХ
сарађује, бити одржана у Сарајеву од 27. до 30. октобра 2019. године.
Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић разговарао је у Сарајеву 26. фебруара са војним аташеом Савезне Републике
Њемачке у нашој земљи, пуковником Каи-Увеом Напелом. Током сусрета Шиљеговић је упознао пуковника Напела с активностима
Канцеларије парламентарног војног повјереника у 2018. години. Апострофирао је догађаје који су утицали на проблематику стања
људских права припадника Оружаних снага БиХ. Указано је на потребу даљег улагања у набавку савремене опреме која би ОСБиХ
учинила спремнијим за извршавање повјерене мисије и задатака.
Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић боравио је 27. марта у радној посјети Генералном инспекторату Министарства
одбране БиХ у Сарајеву. Посјета, чији су домаћини били генерални инспектор бригадни генерал Мирсад Ахмић и његови сарадници,
имала је за циљ даље развијање ефикасне сарадње и координације активности из дјелокруга Канцеларије парламентарног
војног повјереника БиХ и Генералног инспектората Министарства, у складу са Упутством о сарадњи Министарства одбране БиХ са
парламентарним војним повјереником БиХ. Током посјете чланови овог независног парламентарног тијела Парламентарне скупштине
БиХ обишли су и нове просторије у којима однедавно дјелује Генерални инспекторат Министарства.

Независни одбор као независно тијело полицијске структуре БиХ
На 55. сједници Независног одбора Парламентарне скупштине
БиХ, која је одржана 15. јанура, усвојен је Приједлог извјештаја о
раду овог тијела за 2018. годину. Такође, примљена је к знању информација Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ од
14. децембра 2018. године, а која је сходно закључку са 54. сједнице
Независног одбора затражена од Дирекције. Независни одбор
разматрао је допис БХ Конзорцијума произвођача полицијске и
војне опреме и допис Привредне коморе Федерације БиХ који се
односе на Правилник о изгледу полицијске униформе, те у складу
с тим закључио да ће наведене материјале доставити Савјету
министара БиХ и Министарству безбједности БиХ.
Независни одбор ПСБиХ је на 56. сједници, одржаној 11. фебруара,
примио к знању Допис Дирекције за координацију полицијских
тијела БиХ, број: 20-01-07-5-174-2/19 од 22. јануара 2019. године.

У вези са представком особе иницијала Е. Х., Одбор је закључио
да представку прослиједи Министарству унутрашњих послова
Тузланског кантона ради евентуалног предузимања радњи и мјера
из надлежности тог МУП-а.
Допис БХ Конзорцијума произвођача полицијске и војне опреме,
који је Независном одбору достављен 15. фебруара 2019. године,
разматран је на 57. сједници која је одржана 11. марта. У вези с тим,
Независни одбор је донио закључак да пошаље упит Државној
агенцији за истраге и заштиту (СИПА) БиХ, Граничној полицији БиХ
и Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ да одговоре
на захтјев овог конзорцијума. Такође, Независни одбор донио је
закључак да ће од СИПА-е, Граничне полиције БиХ и Дирекције за
координацију полицијских тијела БиХ затражити извјештај о раду
за 2018. годину.

Одбор за жабле грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ
Одбор за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ је на 61.
сједници, која је одржана 23. јануара, разматрао 11 жалби на рад
и поступање полицијских службеника Граничне полиције БиХ.
Усвојено је 10 извјештаја, док је један извјештај усвојен дјелимично.
За други дио тог извјештаја затражена је допуна према смјерницама чланова Одбора. Одбор је закључио да у поступању
полицијских службеника Граничне полиције БиХ и надлежних
тијела у овим предметима нису утврђене неправилности, нити
повреде релевантних закона. На сједници је усвојен Извјештај о
раду Одбора за жалбе грађана за 2018. годину, као и План рада
Одбора за 2019. годину.
На наредној 62. сједници, која је одржана 21. фебруара, разматрано
је шест жалби, од којих се пет односи на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ, а једна на рад полицијских службеника Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА). Утврђена је
неоснованост свих пет жалби на рад полицијских службеника

Граничне полиције БиХ. С тим у вези Одбор је усвојио извјештаје
Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама
у овим случајевима. У вези са жалбом на рад полицијских службеника СИПА-е, Одбор је констатовао да се жалба не прихвата, те је
примио к знању Обавјештење СИПА-е у вези с тим случајем.
На 63. сједници, која је одржана 20. марта, разматрано је пет жалби,
од којих се четири односе на поступање полицијских службеника
Граничне полиције БиХ, а једна на поступање полицијских службеника Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ. Одбор
је усвојио извјештаје о извршеним прелиминарним истрагама
надлежних полицијских агенција, те установио да су жалбе на
поступања полицијских службеника неосноване. С тим у вези,
Одбор за жалбе грађана закључио је да у поступању полицијских
службеника Граничне полиције БиХ и Дирекције за координацију
полицијских тијела БиХ у ових пет предмета нису утврђене
неправилности, нити повреде релевантних закона.

17

18

PARLAMENT PSBiH 1/2019 - ПАРЛАМЕНТ ПСБиХ 1/2019

ВИЈЕСТИ ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА

Преминула Жаклина Андријевић-Карић, некадашња
запосленица Секретаријата ПСБиХ
Жаклина Андријевић-Карић, некадашња запосленица у
Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ, преминула
је 11. фебуруара 2019. године након дуже болести. Жаклина
Андријевић-Карић рођена је 9. фебруара 1965. године у
Котор Вароши. У Парламентарној скупштини БиХ радила
је од 2. јула 2007. године као виши стручни сарадник,
библиотекар информатор у Индок сектору. Пензионисана
је 31. марта 2018. године. Сахрана Жаклине АндријевићКарић обављена је 13. фебруара на градском гробљу Баре
у Сарајеву, у присуству родбине, пријатеља, комшија и
бивших радних колега.

Презентована законодавна база података e-z@k PSBiH
представницима Дирекције за европске интеграције БиХ
Запослени у Индок сектору и Сектору за ИТ Секретаријата
Парламентарне скупштине БиХ одржали су 5. марта у
згради Парламентарне скупштине БиХ, састанак са колегама из Дирекције за европске интеграције БиХ о стварању
претпоставки за повезивање информационог система Дирекције са законодавном базом података Парламентарне
скупштине БиХ. Иницијатор састанка била је Дирекција
за европске интеграције, с обзиром на то да предузима

припремне активности за успостављање информатичке
подршке процесу усклађивања законодавста БиХ с
одредбама правне тековине ЕУ, као и извјештавања о
усклађености према Европској унији.
Током састанка запослени у Одјелу за документацију
и информације Индок сектора презентовали су апликативно рјешење за законодавну базу података e-z@k
PSBiH.

Публикован зборник радова
“Аутентичност националне мањине
у Босни и Херцеговини”
На иницијативу Савјета националних мањина БиХ, Индок сектор и Канцеларија секретара Заједничке комисије за људска права ПСБиХ припремили су
и публиковали зборник радова са међународне конференције “Аутентичност
националне мањине у Босни и Херцеговини”. Зборник радова настао је као
резултат међународне конференције која је одржана 12. јула 2017. године, у
Парламентарној скупштини БиХ. Штампање ове публикације финансирано је
из средстава Заједничког програма Европске уније и Савјета Европе.

Zbornik radova s
međunarodne konferencije

“Autentičnost nAcionAlne mAnjine
u Bosni i Hercegovini”

PArlAmentArnA sKuPŠtinA BiH / ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БиХ
vijeĆe nAcionAlniH mAnjinA BiH / САВЈЕТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА БиХ
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