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PREDSTAVNIČKI DOM

Sjednice Predstavničkog doma
u julu, augustu i septembru 2011.
Predstavnički dom PSBiH u julu, augustu i septembru zasjedao je ukupno šest dana. U ovom periodu održano je šest
sjednica na kojima se raspravljalo o 232 tačke dnevnog reda.
Najmanje tačaka dnevnog reda imala je 10. sjednica -18, a
najviše 6. sjednica - 64.
Najduže je trajala 7. sjednica - 9 sati i 50 minuta, dok je
najkraće trajala 6. sjednica – 2 sata i 40 minuta.
Na sjednicama Predstavničkog doma PSBiH razmatrano je
24 zakona.
U drugom čitanju usvojeno je 13, a u prvom čitanju usvojena dva zakona (Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu u
Bosni i Hercegovini).
Sedam zakona odbijeno je u prvom čitanju (Prijedlog zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naRedni broj sjednice

4

Datum održavanja sjednice

knadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH,
Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme praznika BiH,
Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih
obaveza BiH za 2011. godinu, Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o javnim nabavama BiH, Prijedlog zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine i Prijedloga
zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim organima
uprave u Bosni i Hercegovini.
Dva prijedloga zakona razmatrana su s negativnim
izvještajem nadležne komisije (Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj
karti državljana Bosne i Hercegovine). Dom nije prihvatio
negativne izvještaje i vratio ih je nadležnim komisijama.
Prisustvo sjednicama

Razmatrano tačaka

5.

14.7.2011.

36

48

6.

15.7.2011.

34

64

7.

27.7.2011.

39

43

8.

25.8.2011.

39

34

9.

8.9.2011.

37

25

10.

22.9.2011.

35

18
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PREDSTAVNIČKI DOM

Zakoni usvojeni na sjednicama Predstavničkog doma u julu, augustu i septembru 2011.
5. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Bosne i Hercegovine
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku prisilne naplate indirektnih poreza
6. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
7. sjednica Predstavničko doma Parlamentarne skupštine BiH
Prijedlog zakona o vinu Bosne i Hercegovine
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mineralnim đubrivima
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o carinskoj politici BiH
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka
8. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
9. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
10.sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje

Na sjednicama Predstavničkog doma PSBiH u julu, augustu i septembru
2011. razmatrana su 24 zakona:
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DOM NARODA

OPĆI IZBORI 2010.

Sjednice Doma naroda u julu,
augustu i septembru 2011.
o prebivalištu i boravištu državljana BiH, Prijedlog zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana
Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare
devizne štednje).
Jedan zakon je odbijen (Prijedlog zakona o vinu Bosne i
Hercegovine).

Dom naroda PSBiH je u periodu od 1. jula do 30.septembra zasjedao ukupno četiri dana, te su održane četiri sjednice na kojima je razmatrano 160 tačaka dnevnog reda.
Najmanje tačaka dnevnog reda imala je 6. sjednica – 19,
dok je najviše tačaka dnevnog reda imala 5. sjednica – 54.
Razmatrano je 16 zakona. U drugom čitanju usvojeno je
njih jedanaest, a u prvom čitanju usvojena su četiri zakona (Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Zakoni usvojeni na sjednicama doma naroda u julu, augustu i septembru 2011.
3. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
4. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije BiH
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Bosne i Hercegovine
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o uporabi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku prisilne naplate indirektnih poreza
5. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mineralnim đubrivima
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o carinskoj politici BiH
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka
6.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
-

Na sjednicama doma naroda PSBiH u julu, augustu i septembru 2011.
razmatrano je 16 zakona:
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POSLANIČKA I DELEGATSKA PITANJA

broj poslaničkih pitanja postavljenih u periodu od 1. 7. do 30. 9. 2011.
Naziv stranke /
koalicije

Broj postavljenih
pitanja

DNS

2

DNZBiH

13

HDZBiH

10

Hrvatska koalicija
HDZ 1990 - HSPBiH

3

NS Radom za
boljitak

-

PDP

-

SBBBiH

9

SBiH

3

SDA

29

SDP

31

SDS

7

SNSD

27

Ukupno

134

Naziv kluba

Broj postavljenih
pitanja

Klub bošnjačkog
naroda

8

Klub hrvatskog
naroda

1

Klub srpskog
naroda

4

Ukupno

13

broj DELEGATSKIH pitanja
postavljenih
u periodu od 1. 7. do 30. 9. 2011.

Korišteni podaci Odjela za dokumentaciju i informacije Indok sektora
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PREDSTAVNIČKI DOM

BROJ ODRŽANIH SJEDNICA KOMISIJA PREDSTAVNIČKOG DOMA U PERIODU OD 1. 7. DO 30. 9. 2011.

BROJ ODRŽANIH SJEDNICA KOMISIJA DOMA NARODA U PERIODU OD 1. 7. DO 30. 9. 2011.

BROJ ODRŽANIH SJEDNICA ZAJEDNIČKIH KOMISIJA U PERIODU OD 1. 7. DO 30. 9. 2011.

Korišteni podaci Odjela za dokumentaciju i informacije Indok sektora
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KOMISIJE PSBiH

PREDSTAVNIČKI DOM

ODRŽANE KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE I IZABRANA RUKOVODSTVA
ZAJEDNIČKIH KOMISIJA OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH

Konstituirajuće sjednice zajedničkih
komisija oba doma Parlamentarne
skupštine BiH održane su 7. jula 2011.
godine.
Za predsjedavajuću Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH izabrana
je Dušanka Majkić,za prvu zamjenicu
Borjana Krišto, a za drugog zamjenika
Šefik Džaferović.
Novi predsjedavajući Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajnоsigurnosne agencije BiH je Mirsad
Đugum, dok je njegov prvi zamjenik
Staša Košarac, a drugi zamjenik Josip
Merdžo.
Za predsjedavajuću Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj izabrana je Danijela Martinović, za prvog
zamjenika Krstan Simić, te za drugog
zamjenika Hasan Bećirović.
Halid Genjac izabran je za
predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije, Vesna
Krstović - Spremo za prva zamjenicu
i Borjana Krišto za drugu zamjenicu
predsjedavajućeg.
Za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za administrativne poslove izabran
je Dragutin Rodić, dok su njegov prvi i
drugi zamjenik Zvonko Jurišić i Adnan
Bašić.
Zajedničkom komisijom za ljudska
prava, prava djeteta, mlade, imigraciju,
izbje-glice, azil i etiku u ovom sazivu
predsjedavat će Aleksandra Pandurević,
dok će njena prva zamjenica biti Nermina Kapetanović, a drugi zamjenik Niko

Lozančić.

Održana sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

ZATRAŽENO HITNO DOSTAVLJANJE U PARLAMENTARNU
PROCEDURU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI OBAVEZA IZ PRIVREMENOG
SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

Na 2. sjednici Zajedničke komisije za evropske integracije, održanoj 23. augusta, razmatran je Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2010. godinu, s
posebnim osvrtom na rad Direkcije za evropske integracije BiH.
Nakon razmatranja Izvještaja članovi su usvojili mišljenje kojim podržavaju
Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2010. godinu.
Također, usvojeno je mišljenje u kojem je rečeno da, radi cjelovitog sagledavanja rada Vijeća ministara BiH na procesu evropskih integracija, Zajednička
komisija smatra kako je neophodno da Vijeće ministara BiH u parlamentarnu
proceduru što hitnije dostavi Izvještaj o realizaciji obaveza iz Privremenog
sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i prioriteta iz Evropskog partnerstva
planiranih u 2010. godini, kao i u prvoj polovini 2011.
godine.
ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU
Istaknuto je da je potrebno hitno dostaviti i Informaciju
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
o aktuelnom stanju u realizaciji odobrenih projekata koji
PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU DRŽAVLJANA BiH
se finansiraju iz IPA fondova (2007., 2008., 2009. i 2010.
U organizaciji Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma
godina), kao i Informaciju o procesu programiranja IPAParlamentarne skupštine BiH, 6. septembra 2011. održana
komponenta I i II za 2011. godinu.
je Javna rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuOsim toga, u Mišljenju je naglašeno da je potrebno hitno
nama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i
dostaviti informaciju o uspostavljanju funkcija i struktuHercegovine.
Osnovni cilj javne rasprave bio je razmjena mišljenja o Prira decentraliziranog sistema upravljanja Instrumentom
jedlogu izmjena i dopuna Zakona o prebivalištu i boravištu
pretpristupne pomoći (DIS), kao i informaciju o aktivnosdržavljana Bosne i Hercegovine, a njeni rezultati bit će uzeti
tima Vijeća ministara BiH na pripremi Bosne i Hercegou obzir prilikom izrade ovog važnog zakonskog akta.
vine za posljedice ulaska susjedne Republike Hrvatske u
U javnoj raspravi učestvovali su predstavnici većeg broja
Evropsku uniju.
institucija Bosne i Hercegovine, predstavnici međunarodne
Na sjednici je usvojen plan rada Zajedničke komisije za
zajednice, organizacija civilnog društva, te drugi pozvani
period od jula do decembra 2011. godine.
gosti.
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RUKOVODSTVO KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI
SPOLOVA PREDSTAVNIČKOG DOMA RAZGOVARALO S DIREKTOROM
ODJELA ZA LJUDSKA PRAVA MISIJE OSCE-a U BiH
Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH Niko
Lozančić i njegova prva zamjenica Ismeta Dervoz
razgovarali su 5. septembra s direktorom Odjela za
ljudska prava Misije OSCE-a u BiH Richardom Williamsom o ulozi i položaju ravnopravnosti spolova u
različitim oblastima bh. društva.
Kako je istaknuto na sastanku, ravnopravnost spolova u BiH je oblast koja je veoma dobro pravno regulirana, ali se javljaju problemi u provođenju zakonskih propisa u kojima nema krivičnih sankcija.
Tokom razgovora, razmijenjena su i mišljenja o
zajedničkim aktivnostima Komisije i Misije OSCE-a
u BiH kako bi se preduzeli konkretni koraci ka ostvarivanju ravnopravnosti spolova, kako u političkom
tako i u drugim oblastima bh. društva.
Napomenuto je i da se planira održavanje konferencije na kojoj će se raspravljati o zapošljavanju, radu i
socijalnoj zaštiti žena, kao i konferencije o učešću i
ulozi žena na mjestima donošenja odluka.

KOMISIJA ZA OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
PREDSTAVNIČKOG DOMA PSBiH SUORGANIZAOR RADIONICE POD NAZIVOM
„USKLAĐIVANJE ZAKONA SA ZAKONOM O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U BiH”
Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH,
organizirala je dvije radionice pod nazivom „Usklađivanje zakona sa Zakonom o
ravnopravnosti spolova u BiH“.
Prva radionica održana je 5. i 6. jula u hotelu “Board” na Jahorini, a druga 27.
septembra u Bijeloj sali Parlamentarne skupštine BiH.
Osim članova Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog
doma PSBiH, radionicama su prisustvovali i članovi Komisije za jednakopravnost
spolova oba doma Parlamenta FBiH i Odbora jednakih mogućnosti Narodne
skupštine RS, kao i Agencije za ravnopravnost spolova BiH i entitetskih gender
centara.
Radionice su dio projekta Regionalnog centra Razvojnog programa Ujedinjenih
naroda (UNDP) Bratislava, koji se realizira u saradnji s Uredom UNDP-ja u Bosni i
Hercegovini, s ciljem osnaživanja kapaciteta parlamenata jačanjem uloge žena u
politici. Realizaciju projekta finansirao je i Fond Vlade Japana za saradnju.

ZAJEDNIČKA KOMISIJA ZA USAGLAŠAVANJE TEKSTA
IZMJENA I DOPUNA KODEKSA PONAŠANJA POSLANIKA I
DELEGATA U PSBiH JEDNOGLASNO USVOJILA AMANDMAN
Zajednička komisija za usaglašavanje teksta Izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja
poslanika i delegata u PSBiH, na sjednici
održanoj 12. septembra 2011., razmatrala je tekst Izmjena i dopuna Kodeksa,
koji je usvojio Predstavnički dom pо hitnom postupku na 77. sjednici, održanoj
12. maja 2010., i to član 22. stav (2) koji
glasi:
„Novčana kazna može se izreći jednokratno u visini do 50% mjesečnog paušala
izabranog zvaničnika ili do 10% ukupnih
mjesečnih primanja.“
Također, Zajednička komisija za
usaglašavanje teksta Izmjena i dopuna
Kodeksa je na istoj sjednici razmatrala
tekst Izmjena i dopuna Kodeksa, koji je
usvojio Dom naroda s amandmanom

Zorana Koprivice na 49. sjednici, održanoj
1.9.2010., i to član 22. stav (2) koji glasi:
„Novčana kazna može se izreći jednokratno u visini do 50% mjesečnog paušala izabranog zvaničnika.“
Zajednička komisija je, razmatrajući
oba teksta izmjena i dopuna Kodeksa,
nastojeći postići sporazum o identičnom
tekstu, a imajući u vidu da nisu svi izabrani
zvaničnici (poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH) u stalnom radnom
odnosu u Parlamentarnoj skupštini BiH,
te da svim izabranim zvaničnicima pripada mjesečni paušal bez obzira na radnopravni status, želeći izjednačiti obje grupe
izabranih zvaničnika, usaglasila i jednoglasno usvojila Amandman Zajedničke
komisije za usaglašavanje koji glasi:

Amandman I.
U članu 22. stav (2) mijenja se i glasi:
„Novčana kazna može se izreći jednokratno u visini do 70% mjesečnog paušala
izabranog zvaničnika koji nije u radnom odnosu i ne prima plaću u Parlamentarnoj
skupštini Bosne i Hercegovine, odnosno u visini do 10% ukupnih mjesečnih primanja
(plaća i paušal) izabranog zavničnika koji je u radnom odnosu i prima plaću u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine“.
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RUKOVODSTVO KOMISIJE ZA
ODBRANU I SIGURNOST BiH
RAZGOVARALO S DIREKTOROM
ODJELA ZA SIGURNOSNU SARADNJU
MISIJE OSCE-a U BiH
Rukovodstvo Zajedničke komisije za
odbranu i sigurnost BiH razgovaralo je
7. septembra s Victorom von Wilckenom, direktorom Odjela za sigurnosnu saradnju Misije OSCE-a u BiH.
„Izražavam zahvalnost za sve što je
OSCE do sada učinio i što je pozitivno
uticalo na rad Zajedničke komisije za
odbranu i sigurnost BiH. Naša saradnja je primjer kako i druge organizacije koje djeluju u BiH mogu pomoći
ovoj zemlji“, rekla je tokom susreta
predsjedavajuća Zajedničke komisije
za odbranu i sigurnost BiH Dušanka
Majkić. Predsjedavajuća Majkić podsjetila je da Zajednička komisija ima
širok spektar aktivnosti među kojima
su praćenje provođenja sigurnosne i
odbrambene politike, aktivnosti Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva
sigurnosti BiH i sigurnosnih agencija.
Direktor Victor von Wilcken naglasio je kako OSCE i njegov Odjel za
sigurnosnu saradnju imaju pozitivna
iskustva u saradnji sa Zajedničkom
komisijom za odbranu i sigurnost BiH,
izrazivši uvjerenje da će tako biti i
ubuduće.
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ZASTUPNIČKA I IZASLANIČKA PITANJA

PREDSTAVNICI PSBIH SUDJELOVALI NA 20. GODIŠNJEM
ZASJEDANJU PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-A

ASIM SARAJLIĆ I JOSIP MERDŽO SUDJELOVALI NA SEMINARU
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A U BRUXELLESU

Članovi stalnog Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, Mirza Kušljugić i Lazar Prodanović, sudjelovali su na 20.
godišnjem zasjedanju Parlamentarne skupštine OESS-a, koje je
održano od 6. do 10. srpnja u Beogradu.
Tema konferencije bila je: Jačanje djelotvornosti i učinkovitosti
OESS-a - novi početak poslije summita u Astani, a okupila je više
od 250 parlamentaraca iz 50 zemalja svijeta.
Na konferenciji su održani i sastanci Odbora za politička pitanja
i sigurnost, Odbora za gospodarska pitanja, znanost, tehnologiju
i okoliš i Odbora za demokraciju, ljudska prava i humanitarna
pitanja.

Asim Sarajlić, zastupnik u Zastupničkom domu i član Izaslanstva
Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini NATO-a,
i Josip Merdžo, izaslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine
BiH, sudjelovali su na seminaru za novoizabrane predstavnike parlamenata, koji je od 10. do 13. srpnja održan u Bruxellesu.
Ovaj seminar, koji je organizirala Parlamentarna skupština NATO-a
u suradnji sa Ženevskim centrom za nadzor oružanih snaga (DCAF),
imao je za cilj upoznavanje parlamentaraca sa strukturom i glavnim zadacima Parlamentarne skupštine i Stožera NATO snaga.
Sudionicima seminara su se, među ostalima, obratili i glavni tajnik
NATO-a Anders Fogh Rasmussen i glavni tajnik Parlamentarne
skupštine NATO-a David Hobbs.

OGNJEN TADIĆ I HASAN BEĆIROVIĆ SUDJELOVALI NA SEMINARU EUROPSKE UNIJE
POD NAZIVOM: TRANSPORT I INFRASTRUKTURA U REGIONALNOM KONTEKSTU
Ognjen Tadić, predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, i Hasan
Bećirović, izaslanik u Domu naroda, sudjelovali su na seminaru Europske unije pod
nazivom: Transport i infrastruktura u regionalnom kontekstu, koji je 12. i 13. srpnja
2011. godine održan u Bruxellesu. U središtu ovoga seminara bili su jačanje regionalne infrastrukturne tranzitne mreže između zemalja zapadnog Balkana.
Izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH upoznalo je sudionike seminara s aktualnim stanjem u Bosni i Hercegovini, te ocijenilio da je, unatoč svim specifičnostima,
potrebno pronaći sredstva i snažno krenuti u modernizaciju prometne infrastrukture.
Također se raspravljalo i o evaluaciji postojećih infrastrukturnih mreža između zemalja zapadnog Balkana i Europske unije, a tijekom ove rasprave svaka zemlja sudionica imala je kratku prezentaciju.

VODSTVO ZAJEDNIČKOG
POVJERENSTVA ZA NADZOR NAD
RADOM OSABIH SUDJELOVALO NA
TREĆOJ REGIONALNOJ KONFERENCIJI
PARLAMENTARNIH TIJELA ZA
NADZOR NAD RADOM SIGURNOSNIH
I OBAVJEŠTAJNIH SLUŽBI ZEMALJA
JUGOISTOČNE EUROPE
Predsjedatelj i zamjenik predsjedatelja
Zajedničkog povjerenstva za nadzor nad
radom Obavještajnо-sigurnosne agencije BiH, Mirsad Đugum i Staša Košarac,
sudjelovali su na Trećoj regionalnoj konferenciji parlamentarnih tijela za nadzor
nad radom sigurnosnih i obavještajnih
službi zemalja jugoistočne Europe, koja je
održana 7. i 8. rujna u Beogradu.
Rad ove konferencije odvijao se u tri sesije na kojima se, između ostaloga, govorilo
o praksi, standardima i iskustvima u zaštiti
tajnih podataka, usporednim iskustvima
parlamentarnih tijela odgovornih za nadzor obavještajno-sigurnosnih agencija u
vezi s pristupom podacima, iskustvima
u pristupu podacima koji imaju oznaku
tajnosti, kao i zaštiti ljudskih prava i javnoj
odgovornosti obavještajnih službi.

DRAGAN ČOVIĆ SUDJELOVAO NA MEĐUNARODNOM ZNANSTVENOM
SEMINARU EURO-ATLANTSKE INTEGRACIJE - IZAZOVI I PERSPEKTIVE
Zamjenik predsjedatelja Doma naroda Dragan Čović sudjelovao je na Međunarodnom znanstvenom seminaru pod nazivom: Euro-atlantske integracije - izazovi i perspektive, koji je
održan od 30. kolovoza do 3. rujna na otoku Šipanu (Hrvatska).
Na ovom međunarodnom skupu raspravljalo se o temama kao što su: Parlament i
demokracija u 21. stoljeću, NATO u 21. stoljeću – izazovi i mogućnosti, Novi strategijski
koncept NATO-a, te Hrvatska kao 28. država članica EU – treba li Hrvatska novu vanjsku
politiku i politiku sigurnosti?.

SAŠA MAGAZINOVIĆ SUDJELOVAO NA SASTANKU POLITIČKOG
ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE VIJEĆA EUROPE
Saša Magazinović, član Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini
Vijeća Europe, sudjelovao je na sastanku Političkog odbora PSVE-a, održanom 6. rujna
2011. godine u talijanskom gradu Caserti.
Na sastanku Političkog odbora PSVE-a ovoga puta se razgovoralo o sljedećim temama:
Utjecaj Lisabonskog ugovora na Vijeće Europe, Zahtjev Palestinskog nacionalnog vijeća za
statusom partnera za demokraciju s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe, Državni
suverenitet i državnost u suvremenom međunarodnom pravu: potreba za pojašnjenjem,
te Nasilje nad vjerskim zajednicama.

ISMETA DERVOZ SUDJELOVALA NA SASTANKU PODODBORA ZA
MEDIJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE VIJEĆA EUROPE
Ismeta Dervoz, članica Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini
Vijeća Europe, sudjelovala je na sastanku Pododbora za medije PSVE-a, koji je održan 12.
rujna 2011. godine u Stockholmu.
Teme ovoga sastanka bile su: Stanje medijskih sloboda u Europi, Pristup audiovizualnom
kulturnom naslijeđu i njegova zaštita, Zaštita slobode izražavanja i informacija na internetu
i drugim online medijima i Nacionalna sigurnost i prisup informacijama.
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MIRZA KUŠLJUGIĆ SUDJELOVAO NA
SEMINARU O JAČANJU I PROŠIRENJU
ENERGETSKE ZAJEDNICE
Mirza Kušljugić, predsjedatelj Povjerenstva za
vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, sudjelovao je 7. rujna
u Varšavi na stručnom seminaru pod nazivom:
Kako ojačati i proširiti Energetsku zajednicu.
Na seminaru održanom u Znanstvenom centru Kopernik govorilo se, između ostaloga, i o
proširenju Energetske zajednice na istok i investiranju u privlačna tržišta.
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AZRA HADŽIAHMETOVIĆ SUDJELOVALA NA GODIŠNJEM
ZASJEDANJU MMF-A I SVJETSKE BANKE U WASHINGTONU
Azra Hadžiahmetović, zastupnica u Zastupničkom domu PSBiH i alternativna guvernerka Bosne i Hercegovine pri Međunarodnom monetarnom fondu, sudjelovala je na godišnjem zasjedanju MMF-a i Svjetske banke od 23. do 25. rujna 2011.
u Washingtonu. Cilj ovoga skupa bio je promicati partnerstvo, suradnju, razmjenu
iskustava i nove ideje radi poboljšanja stanja u kojem se svjetsko gospodarstvo
trenutačno nalazi.

ZAMJENIK PREDSJEDATELJA ZASTUPNIČKOG
DOMA PSBIH MILORAD ŽIVKOVIĆ SUDJELOVAO
NA KONFERENCIJI O BORBI PROTIV KRUPCIJE
Milorad Živković, zamjenik predsjedatelja Zastupničkog
doma PSBiH i predsjedatelj Povjerenstva za izbor i
praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, sudjelovao je na radionici
nazvanoj: Rad javne službe u budućnosti – borba protiv
korupcije, usmjeravanje rezultata, koja je održana od 22.
do 24. rujna 2011. u Batumiju (Gruzija).
Cilj radionice, koju je organiziralo Ministarstvo pravde Gruzije u suradnji s Agencijom za međunarodni razvoj i Europskom komisijom, bila je razmjena iskustava sudionika skupa
u borbi protiv korupcije, s težištem na radu javne službe.

Zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma PSBiH nazočio je svečanom
objedu koji je organizirao predsjednik gruzijskog parlamenta

IZASLANSTVO PSBIH POSJETILO NARODNU SKUPŠTINU REPUBLIKE SRBIJE
Predsjedateljica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH Dušanka
Majkić i njezini zamjenici Borjana Krišto i
Šefik Džaferović su 28. i 29. rujna boravili
u službenom posjetu Narodnoj skupštini
Republike Srbije i Ministarstvu obrane Srbije.
Prvoga dana posjeta Narodnoj skupštini
Republike Srbije vodstvo Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH održalo
je sastanke s članovima Odbora za obranu
i sigurnost, Odbora za ustavna pitanja, Zakonodavnog odbora, Odbora za inozemne
poslove i Odbora za europske integracije
Narodne skupštine Republike Srbije.
Razmijenjena su mišljenja o radu parlamentarnih tijela, o daljnjem unapređenju
bilateralne i regionalne suradnje, te o intenziviranju parlamentarne suradnje u
cjelini.
Izaslanstvo Zajedničkog povjerenstva
primila je predsjednica Narodne skupštine
Republike Srbije Slavica Đukić Dejanović. U
razgovoru je potvrđena obostrana želja za
unapređenjem bilateralnih odnosa, suradnje i češćim kontaktima. Gospođa Đukić
Dejanović najavila je da će u najskorije vrijeme posjetiti Bosnu i Hercegovinu i time
dati dodatni poticaj razvoju prijateljskih i
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dobrosusjedskih odnosa.
Drugoga dana posjeta Republici Srbiji posjetili su Ministarstvo obrane Republike Srbije, Glavni stožer Vojske Srbije i Centar za
mirovne operacije.
Članove Zajedničkog povjerenstva primio
je Igor Jovičić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, i brigadni general Slađan

Đorđević, te načelnici Uprave za kadrove,
međunarodnu vojnu suradnju, strategijsko
vojno planiranje te proračun i financiranje.
Za vrijeme radnog posjeta razgovarano je o
ljudskim resursima, o bilateralnoj i regionalnoj vojnoj suradnji, o strukturi proračuna
za potrebe obrane te o angažiranju Vojske
Srbije u mirovnim operacijama.
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ČLANOVI KOLEGIJA OBAJU DOMOVA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH RAZGOVARALI
S PREDSJEDNIKOM REPUBLIKE SRBIJE BORISOM TADIĆEM
U sklopu službenog posjeta našoj zemlji Boris Tadić, predsjednik Republike Srbije, posjetio je 6. srpnja Parlamentarnu skupštinu BiH i razgovarao s članovima kolegija Zastupničkog doma i Doma naroda.
U razgovorima je istaknuto da Srbija i Bosna i Hercegovina moraju intenzivirati međudržavnu suradnju, a predsjedatelj Doma naroda Ognjen
Tadić upoznao je predsjednika susjedne države i s radom Parlamentarne
skupštine BiH.
“Elementarni uvjet koji Parlamentarna skupština BiH mora ispunjavati je
čuvati mir i stabilnost Bosne i Hercegovine. U proteklih šesnaest godina
ona je tu zadaću vrlo uspješno ispunila”, rekao je predsjedatelj Doma
naroda Ognjen Tadić otvarajući sastanak.
Dodao je kako nije dobro što su odnosi dviju prijateljskih zemalja u zastoju i da u budućnosti treba dodatno razvijati suradnju i Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta s Republikom Srbijom.
Predsjedatelj Zastupničkog doma Denis Bećirović naglasio je kako nije
dobro što se Vijeće za međudržavnu suradnju dviju zemalja posljednji
puta sastalo u veljači 2005., a posljednji susret dva državna parlamenta bio je u veljači 2009. godine. G. Bećirović također je dodao da obje
zemlje imaju istovjetne prioritete, ali i niz otvorenih pitanja kao što su:
državna granica, sukcesija, stara devizna štednja u Invest banci Beograd,
korištenje hidroenergetskih potencijala na Drini i brojna druga pitanja.
Presjednik Republike Srbije Boris Tadić istaknuo je da Srbija u potpunosti
uvažava integritet Bosne i Hercegovine i da će poticati svako kompromisno rješenje i dogovor naroda i građana koji žive u BiH. Osim toga, po
Tadićevim riječima, Srbija želi graditi prijateljsku politiku prema Bosni i
Hercegovini, te snažno poticati njezin put k Europskoj uniji, jer je to u
interesu svake zemlje u regiji, kao što je i put Hrvatske i Srbije k EU od

strateškog interesa za Bosnu i Hercegovinu.
Inače, predsjednik Tadić upoznao se i s viđenjem budućih
odnosa dviju zemalja koje su ponudili zamjenici predsjedatelja Doma naroda Dragan Ćović i Sulejman Tihić, kao i
zamjenici predsjedatelja Zastupničkog doma Milorad Živković
i Božo Ljubić. I u ovim je razgovorima naglašena potreba za regionalnim povezivanjem i što bržim suočavanjem s otvorenim
pitanjima.

VODSTVO DOMA NARODA I ZASTUPNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH
SASTALO SE S PREDSJEDNIKOM SKUPŠTINE CRNE GORE

Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine
Crne Gore, posjetio je 15. rujna 2011. godine Parlamentarnu skupštinu BiH.
“Crna Gora i crnogorska skupština iskreni

su prijatelji Bosne i Hercegovine. Veseli
nas svaki napredak vaše zemlje i njezin
pomak k Europskoj uniji i NATO-u”, istaknuo je g. Krivokapić prigodom susreta

s članovima vodstva Doma naroda i
Zastupničkog doma Parlamentarne
skupštine BiH.
U razgovorima su Parlamentarnu
skupštinu BiH predstavljali: predsjedatelj Doma naroda Ognjen Tadić,
predsjedatelj Zastupničkog doma
Denis Bećirović i njegov prvi zamjenik
Milorad Živković, a konstatirano je da
je dokaz dobrih odnosa Bosne i Hercegovine i Crne Gore sadržan i u činjenici
što su diplomatski kontakti parlamentarnih čelništva i tijela dviju zemalja
neusporedivo češći nego bilateralni
kontakti drugih zemalja u regiji.
G. Krivokapić naglasio je kako je od
obostranog interesa dobra politička
komunikacija dviju suverenih zemalja
i bolje povezivanje njihovih komplementarnih gospodarstava.
U tom cilju, istaknuta je potreba da
dvije zemlje usuglase i potpišu sporazume o međusobnom reguliranju imovinsko-pravnih odnosa, te o suradnji
na području zdravstva i zračnog prometa.
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ДОГАЂАЈИ

Predsjedatelji Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Ognjen Tadić i
Denis Bećirović, razgovarali s posebnim predstavnikom EU u BiH Peterom Sorensenom

POSEBNI PREDSTAVNIK EU U BIH SVOJ PRVI RADNI
SASTANAK ODRŽAO S PREDSJEDATELJIMA DOMOVA PSBIH

Predsjedatelji Doma naroda i Zastupničkog
doma Parlamentarne skupštine BiH, Ognjen
Tadić i Denis Bećirović, sastali su se 9. rujna s posebnim predstavnikom EU za BiH
Peterom Sorensenom, inače prvim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini, budući da je ovu funkciju do sada
obnašao visoki predstavnik u BiH.
Na sastanku je istaknuto da se mandat
posebnog predstavnika EU za BiH Petera Sorensena u našoj zemlji temelji na
strateškim ciljevima Europske unije u Bosni
i Hercegovini i zaključcima Vijeća EU iz

ožujka ove godine vezanim za našu zemlju.
U sklopu tih ovlasti očekuje se da će
biti ostvareno kvalitetno i djelotvorno
partnerstvo njegova ureda s vlastima ne
samo na državnoj nego i na svim drugim
razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, što
će svakako biti od pomoći ukoliko naša
zemlja želi kvalitetno i na vrijeme ispunjavati uvjete na putu k pridruživanju Europskoj uniji.
Razgovarano je i o pojedinostima
njegove zadaće u Bosni i Hercegovini,
a neizostavno je bilo riječi i o potrebi

skorog donošenja zakona o popisu
stanovništva, zakona o državnoj potpori
kao i provođenja presude Europskog
suda za ljudska prava u predmetu Sejdić
Finci.
Tom prigodom su čelnici parlamentarnih
domova izrazili zahvalnost što je za
prvi radni sastanak, neposredno nakon
predaje vjerodajnica, g. Sorensen, koji će
u idućem mandatu biti i voditelj Delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini, izabrao upravo najvišu zakonodavnu
instituciju naše zemlje.

U Parlamentarnoj skupštini BiH boravilo
izaslanstvo Odbora za monitoring PSVE-a
Članovi kolegija domova Parlamentarne skupštine BiH
Denis Bećirović, Ognjen Tadić i Božo Ljubić, te izaslanica
Borjana Krišto, sastali su se 21. rujna s izaslanstvom Odbora
za monitoring Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, koje
je predvodila izvjestiteljica za našu zemlju Karin Woldseth.
Osnovna tema razgovora bila je provedba presude Suda za
ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Sejdić i Finci protiv
BiH, kao i druge obveze koje Bosna i Hercegovina ima po
osnovi članstva u Vijeću Europe.
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Veleposlanici SAD-a i Rusije u posjetu PSBiH

PREDSJEDATELJ DOMA NARODA OGNJEN TADIĆ RAZGOVARAO
S PATRICKOM MOONOM I ALEKSANDROM BOCAN-HARČENKOM
Veleposlanik SAD-a u BiH Patrick Moon
posjetio je 20. srpnja Parlamentarnu
skupštinu BiH i razgovarao s predsjedateljem Doma naroda Ognjenom
Tadićem.
Predsjedatelj Tadić u razgovoru je istaknuo kako ohrabruje dobro ozračje u
Domu naroda Parlamentarne skupštine
BiH, dodajući da svi izaslanici i zastupnici s kojima je dosad razgovarao žele
doprinijeti rješavanju postojećih problema.
Veleposlanik Moon je pokazao interes
za političke prilike u Bosni i Hercegovini i mogućnost postizanja kompromisa
među političkim snagama u Parlamentarnoj skupštini BiH glede formiranja
novog Vijeća ministara.
Govoreći o obvezi provođenja presude
u predmetu Sejdić i Finci, predsjedatelj
Tadić naglasio je da nikome nije cilj diskriminacija ljudi koji se grubo nazivaju
“ostali” i da to pitanje može biti relativno
jednostavno riješeno.
Kada je u pitanju donošenje zakona o
popisu stanovništva, predsjedatelj Tadić
upoznao je veleposlanika Moona s produljenjem amandmanske faze upravo
radi toga kako bi se pronašlo rješenje za
sporni članak 48. toga zakona.
Oba sugovornika su se suglasila da istodobno s rješavanjem političkih pitanja,
snažnije nego do sada, treba rješavati
probleme u gospodarskom i socijalnom
sektoru.
Ruski veleposlanik podržao nastojanje
BiH za priključenjem EU
Sedam dana kasnije predsjedatelj Ognjen Tadić susreo se s veleposlanikom
Ruske Federacije u našoj zemlji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
Tim prigodom je, za vrlo pozitivno
iskustvo u gospodarskoj suradnji dviju
prijateljskih zemalja, istaknuta suradnja
tvrtki iz Ruske Federacije s poslovnim
subjektima iz Republike Srpske.
Kada su posrijedi europske integracije,
po riječima g. Bocan-Harčenka, Rusija
podržava nastojanje naše zemlje za
priključenjem Europskoj uniji.
Govoreći o stavu Ruske Federacije o
širenju NATO-a prema istoku Europe, g.
Harčenko rekao je da njegova zemlja ne
namjerava utjecati na odluke o eventualnom priključenju Bosne i Hercegovine
ovoj vojnopolitičkoj alijansi, ali i očekuje
da će tome prethoditi demokratsko
izjašnjenje.
Osvrćući se na aktualnu situaciju u
Ruskoj Federaciji, veleposlanik Harčenko
prenio je zabrinutost ruskih dužnosnika

Predsjedatelj Doma naroda u razgovoru sa veleposlanikom SAD

zbog mogućnosti nezakonitog plasmana
oružja na područje Zakavkazja, što bi, kako
je rekao, moglo narušiti stabilnost cijele te
regije.
Kada su posrijedi europske integracije, po
riječima g. Bocan-Harčenka, Rusija podržava
nastojanje naše ze-mlje za priključenjem Europskoj uniji.

Govoreći o stavu Ruske Federacije o
širenju NATO-a prema istoku Europe, g.
Harčenko rekao je da njegova zemlja ne
namjerava utjecati na odluke o eventualnom priključenju Bosne i Hercegovine
ovoj vojnopolitičkoj alijansi, ali i očekuje
da će tome prethoditi demokratsko
izjašnjenje.

Predsjedatelj Zastupničkog doma Denis Bećirović susreo se s
Patrickom Moonom, veleposlanikom SAD-a u BiH
Prigodom susreta predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine
BiH Denisa Bećirovića s veleposlanikom SAD-a u našoj zemlji Patrickom Moonom,
održanog 20. srpnja, istaknuto je da se, unatoč mnogim problemima, u Bosni i
Hercegovini ipak osjeti snažan zamah u pozitivnom smjeru.
Predsjedatelj Bećirović izrazio je iskrenu zahvalnost Sjedinjenim Američkim
Državama za njihov angažman na uspostavi i očuvanju mira u Bosni i Hercegovini te poslijeratnoj demokratskoj konsolidaciji bh. društva, naglasivši da naša
zemlja cijeni kontinuiranozanimanje SAD-a za Bosnu i Hercegovinu. Posebnu zahvalnost i pozornost, prema g. Bećiroviću, zaslužuje usvajanje Rezolucije o BiH
u Zastupničkom domu Kongresa SAD-a (2009.), kojom je ukazano na nužnost
ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini s ciljem stvaranja učinkovite države.
Američki je veleposlanik sa svoje strane istaknuo važnost i potrebu formiranja
Vijeća ministara što prije i zaokruživanja procesa uspostave vlasti na taj način,
jer je to simbol potencijala i snage s kojom se ova zemlja treba uhvatati u
koštac s izazovima. Osim toga, dodao je i kako je provođenje presude u predmetu Sejdić i Finci i unošenje izmjena vezanih uz tu presudu u ustavni sustav
Bosne i Hercegovine možda i najozbiljniji zadatak pred kojim će se vrlo brzo
naći nove vlasti.
Predsjedatelj Bećirović upoznao je veleposlanika Moona s aktivnostima
Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i ukratko prezentirao prioritete u radu, naglašavajući kako je vrlo bitno što je uspostavljena pozitivna
klima u kojoj se, i bez formirane parlamentarne većine, procesi odvijaju u
pozitivnom smjeru.
Na kraju razgovora konstatirano je da Bosna i Hercegovina i SAD imaju visok
stupanj suradnje na političkoj i diplomatskoj razini, ali je i otvorena mogućnost
jačeg povezivanja na parlamentarnoj razini, a kao mogućnost naglašen je i
posjet najviših predstavnika Zastupničkog doma i Senata Kongresa SAD-a Parlamentarnoj skupštini BiH.
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PREDSJEDATELJI DOMA NARODA I ZASTUPNIČKOG DOMA PSBIH,
U ODVOJENIM SUSRETIMA RAZGOVARALI S NOVOIMENOVANIM
VELEPOSLANIKOM VELIKE BRITANIJE U BiH
Predsjedatelj Zastupničkog doma Denis Bećirović razgovarao je 8. rujna s
novoimenovanim veleposlanikom Velike
Britanije u BiH Nigelom Caseyem. Rad
Zastupničkog doma je, prema riječima
predsjedatelja Bećirovića, dokaz da se u
Bosni i Hercegovini uz malo više energije
i dobre volje procesi mogu pokrenuti
naprijed.
Idućega dana s veleposlanikom Caseyem
susreo se i predsjedatelj Doma naroda
Ognjen Tadić, koji je naglasio je kako će
ovaj dom učiniti dodatne napore u ispunjavanju obveza k europskim integracijama.
“Istodobno s ispunjavanjem europskog
cilja, političke elite trebaju se fokusirati i
na životna pitanja kao što su zapošljavanje
i borba protiv korupcije”, napomenuo je
g. Tadić.
Prema riječima veleposlanika Caseya,
potrebno je svu političku pozornost usmjeriti na europske integracije, jer Bosna
i Hercegovina mora biti dio europskog
procesa u regiji, kako se ne bi dogodlo da
njezini građani budu okruženi granicama
Europske unije.

Predsjedatelj Zastupničkog doma
sa novoimenovanim veleposlanikom Velike Britanije

IZASLANSTVO SKUPINE PRIJATELJSTVA PARLAMENTA KUVAJTA POSJETILO
PARLAMENTARNU SKUPŠTINU BiH

Izaslanstvo Skupine prijateljstva Parlamenta Kuvajta posjetilo je 29. rujna
2011. godine Parlamentarnu skupštinu
BiH. Abdulah Jusuf al-Rumi, zamjenik
predsjedatelja državnog parlamenta
i predsjednik kuvajtske skupine prijateljstva, nakon sastanka je kazao:
“Za vrijeme susreta s bosanskohercegovačkim
parlamentarcima
doznali smo za nove investicijske
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šanse i spremni smo i dalje jačati gospodarsku
suradnju Kuvajta s Bosnom i Hercegovinom.”
Članovi kolegija Doma naroda i Zastupničkog
doma te članovi Skupine prijateljstva za Afriku i zemlje Bliskog istoka Parlamentarne
skupštine BiH zahvalili su se na sveukupnoj
pomoći Države Kuvajt našoj zemlji, pri čemu
su naglasili potrebnim u idućem razdoblju aktualizirati pojedine konkretne prijedloge, prije

svih ekonomske a potom i svake druge
suradnje.
Između ostaloga, u planu je i bratimljenje pet bosanskohercegovačkih
gradova s kuvajtskim gradovima te
ubrzanje procedura ratifikacije preostalih sporazuma i memoranduma koji
bi doprinijeli unapređenju gospodarskih odnosa dviju zemalja.
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Руководства државног и ентитетских парламената упутили су Делегацији Европске
комисије у БиХ заједничко писмо о једногласној подршци реализацији “Твининг пројекта”
намијењеног јачању капацитета парламената у БиХ у процесу европских интеграција

УСПЈЕШАН САСТАНАК РУКОВОДСТАВА
ДРЖАВНОГ И ЕНТИТЕТСКИХ ПАРЛАМЕНАТА

Парламентарна скупштина Босне и
Херцеговине, Парламент Федерације
БиХ и Народна скупштина Републике
Српске интензивираће међусобну
сарадњу и координацију како би
се поново актуелизовао Твининг
пројекат са Европском унијом који ће
бити предложен за фондове ИПА-е
2012. године.
Ово је закључено на састанку
представника државног и ентитетских
парламената
који
је
одржан 2. септембра у Кабинету
предсједавајућег
Представничког
дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине Дениса
Бећировића.
Састанку
су,
уз
предсједавајућег Бећировића, присуствовали замјеник предсједавајућег
Представничког дома Милорад
Живковић, предсједавајући Представничког
дома
Парламента
Федерације БиХ Денис Звиздић и
предсједник Народне скупштине
Републике Српске Игор Радојичић.
Основна
циљ
овог
твининг
пројекта је јачање могућности
парламената и унапређење рада
и радних процедура парламената
у процесу европских интеграција

кроз организацију радионица и
семинара за парламентарце и
стручне службе, посебних обука о
карактеру и механизмима Европске
уније, анализу процедура везаних
са усклађивање националног са
законодавством Европске уније па до
низа професионалних обука за радна
тијела у парламентима.
На састанку је наглашено да би за овај
пројекат Европска унија обезбиједила
1,7 милиона евра, а реализација
пројекта трајала би двије године.
Једногласно су усвојени закључци о
реанимацији пројекта и формирању

заједничког координационог тијела сачињеног од представника
парламентарних служби.
Поред тога, одлучено је да се уведе
пракса
редовних
периодичних
састанака руководстава државног и
ентитетских парламената, с тим да се
први састанак одржи прије краја ове
године у Бањој Луци.
На крају, учесници састанка упутили
су заједничко писмо Делегацији
Европске комисије у Босни и
Херцеговини којим је обавјештавају
о једногласној подршци реализацији
твининг пројекта.

Шеф Мисије ОЕБС-а у БиХ упутио писмо предсједавајућим
Представаничког дома и Дома народа ПСБиХ

МИСИЈУ ОЕБС-а У БиХ ОХРАБРИЛО
ИНТЕНЗИВИРАЊЕ РАДА ОБА ДОМА ПСБиХ
Гери Робинс, шеф Мисије ОЕБС-а у БиХ, упутио је писмо предсједавајућем
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Денису Бећировићу
и предсједавајућем Дома народа Огњену Тадићу у којем је навео да га
је охрабрила чињеница да се домови Парламентарне скупштине БиХ
интензивно припремају за важна питања и задатке на којима ће радити
наредних мјесеци.
Амбасадор Робинс изразио је и своје увјерење да ће Мисија ОЕБС-а и даље
подржавати рад Парламентарне скупштине БиХ.
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Чланови Заједничке комисије за европске интеграције разговарали
са Ренцом Давидијем

УСКЛАЂИВАЊЕ УСТАВА БиХ СА ПРЕСУДОМ СУДА ЗА
ЉУДСКА ПРАВА И ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ
ПОМОЋИ УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СТАТУСА КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ
Чланови Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне
скупштине БиХ разговарали су 14. јула са вршиоцем дужности шефа
Делегације Европске уније у БиХ Ренцом Давидијем о обавезама које
Босна и Херцеговина мора испунити како би добила статус кандидата
за чланство у Европској унији.
Г. Давиди је члановима Комисије саопштио да би усклађивањем Устава
БиХ са пресудом Суда за људска права у Стразбуру у предмету Сејдић
и Финци и доношењем закона о државној помоћи на нивоу БиХ била
испуњена два веома важна услова Босне и Херцеговине за добијање
статуса земље кандидата за чланство у Европској унији.
Он је такође подсјетио да је потребно у што краћем року донијети
Закон о попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ, као
и остале законе који треба да буду усклађени са законодавством
Европске уније.
Вршилац дужности шефа Делегације ЕУ у БиХ нагласио је да је
Европска унија спремна да пружи још снажнију подршку Босни и
Херцеговини, како она не би заостајала за земљама региона у процесу
евроатлантских интеграција.
Чланови Заједничке комисије упознали су г. Давидија са активностима
које је Парламентарна скупштина БиХ до сада предузела с циљем
приближавања БиХ чланству у ЕУ, а истакли су и потребу јачања
координације са ентитетским комисијама које разматрају питања
важна за евроатлантски пут Босне и Херцеговине, као и формирање
тима који ће пратити испуњење обавеза БиХ ка чланству у ЕУ.

Чланови Уставноправне комисије Представничког
дома разговарали са бившим високим
представником у БиХ Кристијаном ШварцШилингом и Сабином Волкнер, директорицом
Представништва Фондације Конрад Аденауер

ИСТАКНУТА ВАЖНОСТ ИЗВРШЕЊА
ПРЕСУДЕ СЕЈДИЋ И ФИНЦИ
Чланови Уставноправне комисије Представничког дома разговарали су 21. јула са
бившим високим представником у БиХ
Кристијаном Шварц-Шилингом и директорицом
Представништва Фондације Конрад Аденауер у
БиХ Сабином Волкнер.
Предсједавајући Уставноправне комисије,
Шефик Џаферовић, истакао је да је др ШварцШилинг већ добро познат бх. јавности и да као
особа са дугим парламентарним, министарским
и искуством у медијацији представља драгоцјеног саговорника.
Осим тога, г. Џаферовић је нагласио да ће
Комисија наставити већ постојећу, добру
сарадњу са Фондацијом Конрад Аденауер,
нагласивши да је ова фондација прва организовала конференцију поводом пресуде Суда
за људска права у Стразбуру у предмету Сејдић
и Финци.
Др Шварц-Шилинг је апострофирао како
је у бројним задацима који се налазе пред
Комисијом један од приоритета извршење
пресуде Финци и Сејдић и усклађивање Устава
БиХ са европским стандардима.

Делегат Халид Гењац разговарао са Јоханом Хесеом, шефом Одјела за економске реформе и природне
ресурсе Оперативног сектора Делегације ЕУ у БиХ

УСВАЈАЊЕ ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ЈЕДАН ОД УСЛОВА ЗА ПРЕДАЈУ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ
Предсједавајући Заједничке комисије
за европске интеграције, Халид Гењац,
разговарао је 1. септембра са шефом
Одјела за економске реформе и
природне ресурсе Оперативног сектора
Делегације ЕУ у БиХ Јоханом Хесеом,
у вези са Нацртом закона о државној
помоћи, који је усвојен у Савјету
министара БиХ.
Наглашено је да је усвајање овог закона
важан корак, како би Босна и Херцеговина испунила једну од преосталих
обавеза с циљем предаје апликације за
чланство у Европској унији.
Предсједавајући Гењац рекао је да је
Заједничка комисија помно пратила ток
израде Нацрта и увијек актуализовала
питање доношења закона, с обзиром на
његов значај на путу Босне и Херцеговине
ка ЕУ. Он је изразио интересовање за
став Делегације ЕУ у БиХ о тексту Нацрта
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закона, те процјену да ли постоји
потреба одређених измјена током
расправе у домовима Парламентарне
скупштине БиХ.
Господин Хесе је рекао да су током
израде Нацрта представници Делегације
ЕУ у БиХ имали низ састанака са радном
групом и представницима Министарства
за спољну трговину и економске односе
БиХ, како би одреднице биле усклађене
са законодавством Европске уније.
Додао је да је главни циљ доношења
Закона једнака конкурентност на
тржишту за све субјекте на нивоу БиХ,
који ће имати право на државну помоћ.
Према његовим ријечима, главна
питања која је било потребно уредити
законом су принципи закона како
би се осигурала независност током
одлучивања и додјеле државне помоћи,
питање начина финансирања државне

помоћи које треба уредити унутар БиХ,
укупан износ државне помоћи, а што
није уврштено у Нацрт закона, него ће то
питање бити накнадно ријешено, као и
начин доношења одлука током додјеле
државне помоћи.
На крају разговора, предсједавајући
Заједничке комисије за европске
интеграције упознао је господина Хесеа
са процедурама доношења закона
у Парламентарној скупштини БиХ,
изразивши наду да о овом закону неће
бити политичких несугласица, јер је текст
Нацрта резултат дуготрајних разговора
и договора представника политичких
партија у БиХ.
На крају сусрета договорена је и
могућност одржавања радних састанака
представника Делегације ЕУ у БиХ и
експерата из Брисела са члановима
Парламентарне скупштине БиХ.
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Чланови Независног
одбора разговарали са
министром безбједности
БиХ Садиком Ахметовићем
Предсједавајући Независног одбора
Парламентарне
скупштине
БиХ, Жико Крунић, и замјеници
предсједавајућег, Бакир Даутбашић
и Мато Јозић, разговарали су
5. септембра са министром
безбједности БиХ Садиком Ахметовићем.
Главна тема састанка била је улога
Независног одбора у поступку избора
и смјене руководилаца полицијских
агенција из надлежности Одбора,
као и сарадња овог тијела са
Министарством безбједности БиХ.
„Наш циљ је унапређење рада, уз
уважавање оквира надлежности
самог одбора као и Министарства
безбједности БиХ“, рекао је
предсједавајући Крунић током
сусрета на којем је постигнут висок
степен сагласности о потреби
међусобне сарадње.
Министар Ахметовић нагласио је
да је потребно додатно, законски
регулисати односе полицијских
агенција,Министарствабезбједности
и других релевантних тијела.
„Важно је да се не одузимају ничије
надлежности, али и да се успостави
функционалан систем како би
грађанима било боље“, закључио је
г. Ахметовић.

ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА
САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА
На 18. сједници Савјета националних мањина БиХ, одржаној 5.
септембра, примљена је к знању
Информација са 3. сједнице Заједничке комисије за људска права,
права дјетета, младе, имиграцију,
избјеглице, азил и етику у вези са
процедуром именовања новог
сазива Савјета националних мањина БиХ.
Чланови Савјета информисани су о
формирању радне групе Заједничке
комисије за људска права, права
дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику која ће
припремити Јавни позив за избор
новог сазива Савјета националних
мањина БиХ.
Примљена је к знању Информација са
сједнице Управног одбора за израду
Стратегије за рјешавање проблема
националних мањина у БиХ.

ЧЛАНОВИ НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА РАЗГОВАРАЛИ СА ДИРЕКТОРОМ
ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ БиХ ВИНКОМ ДУМАНЧИЋЕМ
Чланови Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Виктор Дадић, Зијад Кадић и
Љубомир Куравица, разговарали су 11.
јула са директором Граничне полиције
БиХ, Винком Думанчићем.
Г. Думанчић је овом приликом истакао
да је потребно у што краћем року
донијети нови Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста Граничне полиције БиХ, што би
резултирало новим запошљавањима
и повећањем квалитета и ефикасности
њеног рада.
Такође, директор Граничне полиције

БиХ апеловао је да Независни одбор
Парламентарне скупштине БиХ учини све
што може како би овакав правилник што
скорије био донесен, подсјећајући да се
овај акт дуже од годину дана налази у
процедури у Савјету министара БиХ.
Осим тога, директор Граничне полиције
БиХ упознао је чланове Независног
одбора и са плановима да се у наредне
три године изграде три нове теренске
канцеларије Граничне полиције БиХ,
чија реализација још није почела јер се
чека усвајање Буџета институција БиХ
и међународних обавеза БиХ за 2011.
годину.

Одржана сједница Независног одбора
На 17. сједници Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 21.
јула, разговарано је о активностима Одбора у вези са расписивањем конкурса за
позиције руководилаца полицијских тијела БиХ, којима мандат истиче 2011. године.
Чланови Одбора упознали су се са информацијом Министарства безбједности БиХ,
у којој је наведено да мандат директора Државне агенције за истраге и заштиту
(СИПА), Мирка Лујића, истиче у децембру 2011. године.
Договорено је да ће Одбор на наредним сједницама, у оквиру својих надлежности,
предузети активности с циљем спровођења процедуре избора директора СИПА-е.
Примљена је к знању забиљешка са састанка чланова Независног одбора са
директором Граничне полиције БиХ.

ПОСЛАНИК НИКО ЛОЗАНЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ШЕФОМ СЕКТОРА
ЗА САРАДЊУ СА ВЛАДАМА, ПАРЛАМЕНТИМА И ПОЛИТИЧКИМ
ПАРТИЈАМА ИЗ ПОЛИТИЧКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЕУСР-а
Посланик у Представничком дому Парламетарне скупштине БиХ, Нико Лозанчић,
разговарао је 16. септембра са шефом Сектора за сарадњу са владама, парламентима
и политичким партијама из Политичке канцеларије специјалног представника
Европске уније у БиХ (ЕУСР), Орландом Фуском.
На овом састанку говорило се о актуелној политичкој ситуацији у БиХ, са нагласком
на питање формирања државне власти.
Г. Лозанчић је овом приликом, такође, изразио наду у што скорије усвајање Закона
о систему државне помоћи у БиХ и Закона о попису становништва, домаћинстава
и станова у БиХ, али је истакао да није оптимиста када је у питању договор о
извршењу пресуде Суда за људска права у Стразбуру у предмету Сејдић и Финци,
што у коначници доводи до уставних промјена у БиХ.

Одржана сједница Одбора за жалбе грађана

РАЗМАТРАНЕ ПРЕДСТАВКЕ НА РАД ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ БиХ
Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима
БиХ на 26. сједници, одржаној 14. јула, разматрао је представке на рад припадника
Граничне полиције БиХ, чији је извјестилац била Амела Башић, прва замјеница
предсједавајућег Одбора.
Такође, на овој сједници разматрана је и реализација активности Одбора у првих
шест мјесеци 2011. године, те је утврђен план његових активности за наредни
полугодшњи период.
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AKTUELNOSTI IZ SEKRETARIJATA
Покренута иницијатива за повезиванје грађана и изабраних званичника:

Успјешне „Кафе са парламентарцима“

Посланици Лозанчић и
Џаферовић у разговору са
младим активистима

Посланици из Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине овог љета су почели
спроводити нову серију контаката са
грађанима, популарно названу “Кафа
са парламентарцима”. Покренута на
иницијативу и уз подршку УСАИД-овог
Пројекта јачања парламента у БиХ, ова
активност има за циљ да повеже грађане
са изабраним званичницима из њихове
изборне јединице те да постакне отворени
разговор у неком јавном простору или
окупљалишту.
С послаником Лазаром Продановићем
реализована су два сусрета, у Шековићима
код Зворника те у Сребреници, оба о
теми младих те о општој ситуацији у овим
мјестима. Са посланицом Нермином
Заимовић- Узуновић у Зеници је вођен
разговор о питањима женских права, а
након годишњих одмора слична расправа на
истом мјесту је организована уз заједничко
учешће посланика Шефика Џаферовић и
Нике Лозанчића.
На свим сусретима вођена је жива расправа
присутних грађана и младих активиста са
парламентарцима. Посланици су најавили
да ће неке од тема о којима се говорило
проблематизовати или на наредним
сједницама релевантних парламентарних
комисија, или у форми посланичких питања.
Поједини посланици већ су пренијели ово
позитивно искуство неким од својих колега,
те се „Кафе са парламентарцима“ очекују
и у наредном периоду, широм Босне и
Херцеговине.
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Посланик Продановић на разговорима у Шековићима

Посланица Заимовић-Узуновић у
Зеници разговарала о женским правима
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ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА БОЖО ЉУБИЋ
ПРИМИО У ОПРОШТАЈНУ ПОСЈЕТУ
АМБАСАДОРА ЈАПАНА У БиХ
Замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине Божо Љубић примио је 12. септембра у Мостару у опроштајну
посјету амбасадора Јапана у Босни и Херцеговини Њ. Е. Футао Мотаиа.
Амбасадор Мотаи истакао је да након шест година носи врло лијепе
успомене из наше земље, а саговорници су овом приликом истакли и
успјешну сарадњу БиХ и Јапана.
Божо Љубић је нагласио посебно конструктивну сарадњу и заузетост
Јапана у пружању помоћи БиХ у послијератном периоду, тим више што
Јапан нема директних политичких интереса у нашој земљи.
Замјеник предсједавајућег је изразио наду да ће се добри односи између
БиХ и Јапана и даље развијати те пожелио срећу амбасадору Мотаиу
поклонивши му монографију “Парламентарна скупштина БиХ”.

Чланови Комитета за нормализацију стања у ФСБиХ посјетили Парламентарну скупштину БиХ и разговарали
са предсједавајућим Представничког дома Денисом Бећировићем

“ДРЖАВА МОРА НЕПРЕСТАНО ПРОМОВИСАТИ
УСПЈЕШНЕ ПОЈЕДИНЦЕ И КОЛЕКТИВЕ”
институције и овај сусрет је само почетак нашег интереса
за ваш рад”, истакао је предсједавајући Бећировић.
Представници Комитета за нормализацију стања у бх.
фудбалу захвалили су на пријему јер, како су истакли, ово
је први пут да неко од политичких структура уприличи
овакав сусрет.

Предсједаваући Представничког дома ПСБиХ Денис Бећировић
и предсједавајући Комитета за нормализацију у Фудбалском
савезу БиХ Ивица Осим

Предсједавајући Комитета за нормализацију стања у Фудбалском
савезу БиХ, Ивица Осим, Елведин Бегић, члан Комитета, и Јасмин
Баковић, генерални секретар Фудбалског савеза, посјетили су 1.
јула Парламентарну скупштину БиХ. Овом приликом сусрели су
се са предсједавајућим Представничког дома ПСБиХ Денисом
Бећировићем.
“Спортисти су можда најбољи амбасадори Босне и Херцеговине
у свијету и они заслужују пуну подршку државе. Због тога врата
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и Представничког
дома за њих треба да буду увијек отворена”, рекао је г. Бећировић.
Према ријечима г. Бећировића, држава мора стално промовисати
своје успјешне појединце и колективе, а на тај начин код грађана
ће јачати дух оптимизма и вјере да успјешан рад доноси резултате у
свим сегментима друштва.
Предсједавајући Представничког дома ПСБиХ честитао је Комитету
на раду који је резултирао нормализацијом стања у бх. фудбалу,
те деблокадом наступа наших тимова и репрезентација на
међународној сцени. Нагласио је да вјерује да ће Фудбалски савез,
упркос чињеници да је остало још много посла до окончања цијелог
процеса, постати институција на коју ћемо сви бити поносни.
“На том путу можете рачунати на подршку највише законодавне

КОНСТИТУИСАН НОВИ САЗИВ
ЗЕЛЕНЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ ГРУПЕ
У Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине конституисан је нови сазив Зелене
парламентарне групе 3. септембра 2011.
године. Чланови ове парламентарне групе су
посланици: Исмета Дервоз, Лазар Продановић,
Зијад Јагодић, Весна Крстовић-Спремо, Шефик
Џаферовић и Нермина Заимовић-Узуновић.
Чланови су за предсједавајућу Групе изабрали
Нермину Заимовић-Узуновић и усвојили
Пословник о раду Зелене парламентарне групе.
Иначе, Зелена парламентарна група представља
добровољну, неформалну групу са сједиштем
у Парламентарној скупштини БиХ, а циљ јој је
промовисање политика и вриједности везаних
за заштиту животне средине, унапређење
легислативе из ове области, координација
активности између парламената у БиХ и региону
те друге активности у интересу популације и
развоја у Босни и Херцеговини.
Зелена парламентарна група реализоваће своје
активности уз подршку невладиног сектора.
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ДОГАЂАЈИ

ПРЕМИНУО ХАРИС БАЧВИЋ,
ЗАПОСЛЕНИК СЕКРЕТАРИЈАТА ПСБиХ
Харис Бачвић, запосленик у Секретаријату Парламентарне
скупштине БиХ, изненада је преминуо 31. августа 2011. године.
Харис Бачвић рођен је 21. августа 1967. године у Сарајеву.
У Парламентарној скупштини БиХ радио је од 3. маја 2007. године
као возач у Оперативно-техничком одјелу Сектора за опште
послове.
Џеназа Харису Бачвићу обављена је 2. септембра на гробљу
Нишани – Јарчедоли, у присуству родбине, пријатеља, комшија
и радних колега.

ОДРЖАН СЕМИНАР „РАД ПРАВНИХ СТРУЧЊАКА
У ПОСЛАНИЧКИМ КЛУБОВИМА“

У згради Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, 8. јула 2011.
године, одржан је семинар под
називом „Рад правних стручњака у
посланичким клубовима“, на којем
су учесницима презентоване теме
„Особље посланичких клубова и
лични асистенти посланика“ и „Рад
правних стручњака у посланичким
клубовима у Парламенту покрајине
Саксоније“.
Активан допринос раду семинара
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дао је Истраживачки сектор
Секретаријата
Парламентарне
скупштине БиХ који је презентовао
резултате обимног истраживања о
раду особља посланичких клубова
и личних асистената посланика у 20
европских парламената.
С обзиром на страначке стуктуре из
којих се састоје посланички клубови,
на семинару су учествовали изабрани званичници Представничког
дома Парламентарне скупштине

БиХ и Представничког дома
Парламента Федерације БиХ, као
и заинтересовани службеници
из Секретаријата Парламентарне
скупштине БиХ.
Иначе, семинар представља наставак сарадње Парламентарне
скупштине БиХ и Америчке агенције
за међународни развој у Босни и
Херцеговини (УСАИД), у оквиру
Пројекта јачања парламента у Босни
и Херцеговини.

BILTEN PSBiH BROJ 3/2011 - БИЛТЕН ПСБиХ 3/2011

РЕАЛИЗАЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА У ПРЕДВИЂЕНОЈ
ДИНАМИЦИ
Колегијум Секретаријата ПСБиХ је на
својој 85. сједници примио к знању
полугодишњи извјештај о спровођењу
ОперативногпланаСекретаријатаПСБиХ
за 2011. годину и дао пуну подршку
његовој даљој реализацији. Оперативни
план садржи оперативне циљеве за
текућу годину утврђене Стратешким
планом Секретаријата ПСБиХ за период
2011 – 2014. Њиме се успостављају
четири главна стратешка правца
односно стратешка циља Секретаријата
ПСБиХ: унапређење интерних односа
и пословних процеса у Секретаријату,
унапређење
квалитета
стручних
послова и подршке Парламентарној
скупштини БиХ у обављању својих
функција, побољшање комуникације
са парламентарцима и омогућавање
ефикаснијег и транспарентнијег рада
парламентараца, те побољшање имиџа
ПСБиХ и перманентно упознавање и
информисање јавности о раду највишег
законодавног органа БиХ.
Радна група за мониторинг спровођења
Стратешког и Оперативног плана за
2011. годину израдила је полугодишњи
извјештај на основу датаљне анализе
испуњавања сваког од наведених
циљева у периоду од 1. јануара до 30.
јуна 2011. године.
У оквиру првог стратешког циља, чији
је најважнији стратешки потциљ био
тачно дефинисање пословних процеса
с циљем унапређења ефикасног

обављања радних задатака, Радна група
је у сарадњи са свим организационим
јединицама Секретаријата ПСБиХ израдила
Нацрт мапа пословних процеса. Анализа
пословних процеса је израђена на нивоу
Секретаријата ПСБиХ, као логистичких
процеса.
У оквиру спровођења првог стратешког
циља израђено је и усвојено и неколико
измјена и допуна постојећих или нових
интерних аката који ће омогућити
реализацију планираних пројеката у
ПСБиХ.
Свакодневно
одвијање
пословних
процеса у Секретаријату изложено је
могућим, неповољним околностима,
односно ризицима. С циљем ефикасног
одговора на могуће ризике, Секретаријат
је у претходном периоду успоставио
систем управљања ризицима. С тим
у вези у овом извјештајном периоду
организационе јединице идентификовале
су нове ризике и доставиле извјештај са
предлогом корективних мјера. Радна
група је обједињене извјештаје доставила
Колегијуму Секретаријата, са препоруком
да унапређење система управљања
кључним ризицима захтијева увођење
интерне ревизије.
Остваривање више оперативних циљева
односи се на примјену Стратегије за развој
ИКТ која је саставни дио Стратешког плана.
Тако је припремљена детаљна техничка
спецификација за тендер путем Европске
комисије за ДМС (document menagmant
system) и пројекат е-архиве. Сектор
за ИТ одржао је обуку за запослене у

канцеларијама комисија за рад у Owisu, а за запослене у канцеларијама
комисија Дома народа и обука за
коришћење ИТ опреме у Плавој сали.
У складу са потциљем који се
односи на развој компетенција и
људских потенцијала унутар свих
организационих јединица, сачињен је
предлог потреба за едукацијом.
У извјештају о спровођењу Оперативног
плана констатовано је да, с обзиром
да је процес конституисања домова,
клубова и свих комисија завршен тек
почетком јула, није било објективних
могућности за потпуну реализацију
циља који се односи на побољшање
комуникације између Секретаријата
ПСБиХ на једној и парламентараца
и клубова на другој страни. Ипак,
обављене су неке припремне радње
за упознавање парламентараца са
процедурама у ПСБиХ. Припремљене
су све презентације за оријентациони
семинар, информативни материјали
су дистрибуирани, припремљени
и подијељени фолдери и компактдискови са потребним материјалима
за чланове комисија, објављена и
члановима комисија за финансије
и буџет подијељена публикација
о ревизији, те издат Приручник о
парламентарној дипломатији. Такође, у оквиру реализације Система
раног упозоравања, Истраживачки и
Законодавно-правни сектор сачинили су
Упутство о систему раног упозоравања.

ВОЛОНТЕРИ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ПСБиХ

Након што се упознао са листом кандидата
по јавном позиву за пријем волонтера
у Секретаријат ПСБиХ који је спровела
Комисија за избор волонтера, Колегијум
Секретаријата Парламентарне скупштине
БиХ је, на 52. ванредној сједници одржаној
21. септембра 2011. године, на основу
достављеног записника и према броју
освојених бодова, одлучио да се на
једногодишњи волонтерски рад приме:
Мухамед Југо, диполомирани политолог,
Стојана Шупета, дипломирани правник,
Адна Тескереџић, дипломирани правник,
и Предраг Трапара, дипломирани правник.
Програмом стручног оспособљавања

волонтера са ВСС у Секретаријату
Парламентарне скупштине БиХ утврђује се
програм и начин стручног оспособљавања,
обавезе волонтера и Секретаријата ПСБиХ.
За вријеме трајања волонтерског рада
одређује се ментор под чијим надзором
се врши оспособљавање. Ментор може
бити и државни службеник који ће према
оцјени Колегијума Секретаријата, а на
основу радног искуства, пружити потребну
обуку волонтеру и упознати га са начином
обављања посла.
Волонтер са завршеном високом стручном
спремом обавља волонтерски рад
према сљедећем распореду и трајању: у

Заједничкој служби Секретаријата ПСБиХ
– четири мјесеца (Сектор за опште послове,
Индок сектор, Законодавно- правни сектор
и Сектор за односе с јавношћу), по један
мјесец. У Стручној служби Представничког
дома ПСБиХ – један мјесец и Стручној
служби Дома народа ПСБиХ – један
мјесец.
За осталих шест мјесеци, Колегијум
Секретаријата ПСБиХ направиће распоред
волонтера у складу са потребама службе.
Након завршеног волонтерског рада те
након што ментор овјери дневник рада,
Колегијум Секретаријата волонтеру издаје
увјерење о стеченом радном искуству.
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