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OPĆI IZBORI 2010.

Izabran novi saziv Predstavničkog doma

Na općim izborima održanim 3. oktobra
2010. godine građani BiH izabrali su članove
Predsjedništva BiH, kao i poslanike koji će
njihove interese zastupati na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou vlasti u BiH u na-

redne četiri godine. Kada je u pitanju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine najveći broj
glasova, te samim tim i najveći broj mandata (po
osam) u Predstavničkom domu PSBiH dobili su
SDP i SNSD, dok je među 12 političkih partija koje

Graﬁčki prikaz isključivo je u funkciji vizualizacije zastupljenosti stranaka u
Predstavničkom domu, a ne stvarnog rasporeda sjedanja poslanika.
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će biti zastupljene u ovom sazivu Predstavničkog
doma i jedna nova – Savez za bolju budućnost
Bosne i Heregovine. Procentualna zastupljenost
poslanika iz prošlog saziva u novom sazivu
Predstavničkog doma PSBiH iznosi 35,71 %.
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OPĆI IZBORI 2010.

STRANAČKA STRUKTURA PREDSTAVNIČKOG DOMA - SAZIV 2010. - 2014.
POLITIČKA STRANKA – KOALICIJA
1. SDP - Socijaldemokratska partija BiH
2. Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik
3. SDA - Stranka demokratske akcije
4. Savez za bolju budućnost BiH - SBB BiH Fahrudin Radončić
5. SDS - Srpska demokratska stranka
6. HDZ BiH - Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine
7. Stranka za Bosnu i Hercegovinu
8. Hrvatska koalicija HDZ 1990 - HSP BiH
9. Narodna stranka radom za boljitak
10. Demokratska narodna zajednica - DNZ BiH
11. PDP - Partija demokratskog progresa
12. DNS - Demokratski narodni savez
UKUPNO

FBiH
8

RS
8

7
4
4
3
2
2
1
1

28

1
1
14

Ukupno
8
8
7
4
4
3
2
2
1
1
1
1
42

Poslanički mandati u novom sazivu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Poslanici iz Federacije BiH
SDP
1. Denis Bećirević
2. Zlatko Lagumdžija
3. Hamdija Lipovača
4. Mirsad Mešić
5. Mirza Kušljugić
6. Nermina Zaimović-Uzunović
7. Saša Magazinović
8. Danijela Martinović

SDA
1. Amir Fazlić
2. Šemsudin Mehmedović
3. Šeﬁk Džaferović
4. Senad Šepić
5. Zijad Jagodić
6. Asim Sarajlić
7. Salko Sokolović

SBBBiH
1. Emir Kabil
2. Ismeta Dervoz
3. Adnan Bašić
4. Mirsad Đugum

HDZBiH
1. Dragan Čović
2. Niko Lozančić
3. Mato Franjičević

HDZ 1990 - HSPBiH
1. Božo Ljubić
2. Zvonko Jurišić

SBiH
1. Beriz Belkić
2. Azra Hadžiahmetović

NSRZB
1. Mladen Ivanković Lijanović

DNZBiH
1. Nermin Purić

PDP
1. Vesna Krstović -Spremo

DNS
1. Petar Kunić

Poslanici iz Republike Srpske
SNSD
1. Nikola Špirić
2. Lazar Prodanović
3. Milorad Živković
4. Dušanka Majkić
5. Milica Marković
6. Boško Tomić
7. Drago Kalabić
8. Slavko Jovičić

SDS
1. Mladen Bosić
2. Darko Babalj
3. Borislav Bojić
4. Aleksandra Pandurević

www.parlament.ba

5

Bilten PSBiH broj 4/2010 - Билтен ПСБиХ број 4/2010

PREDSTAVNIČKI DOM

Sjednice Predstavničkog doma PSBiH
u periodu od jula do oktobra 2010.
Predstavnički dom PSBiH zasjedao je u
periodu od jula do oktobra 2010. godine
ukupno tri dana, pri čemu su održane tri
sjednice ovog doma na kojima je raspravljano o 46 tačaka dnevnog reda. Najmanje
tačaka imala je 82. sjednica - 6, a najviše
83. sjednica - 26.
Najduže je trajala 81. sjednica – 10 sati i 5
minuta, dok je najkraće trajala 83. sjednica
– 4 sata i 35 minuta.
Na pomenutim sjednicama Predstavničkog
doma PSBiH razmatrano je sedam zakona.
Jedan zakon je usvojen, a jedan je odbijen
(Prijedlog zakona o izmjeni Okvirnog zakona

Ljiljana Milićević
zamijenila Savu Erića
Na početku 82. sjednice Predstavničkog
doma Parlamentarne skupštine BiH
Ljiljana Milićević dala je svečanu izjavu
i preuzela poslanička prava i obaveze,
umjesto poslanika SDS-a Save Erića
kojem je Centralna izborna komisija
BiH (CiKBiH) zbog sukoba interesa
oduzela mandat.
o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini). U prvom čitanju usvojen je, također, jedan
zakon (Prijedlog zakona o međunarodnom i
međuentitetskom drumskom prijevozu). Za
jedan zakon obustavljen je zakonodavni
postupak (Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka),
dok su tri zakona vraćena nadležnoj komisiji
na ponovno razmatranje (Prijedlog zakona
o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prijevozu, Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti odbrane, sigurnosti i obavještajno-sigurnosnih poslova i
Prijedlog zakona o zabrani nošenja odjeće
koja onemogućava identiﬁkaciju).
Zahtjev poslanika Kluba SNSD-a za razmat-
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ranje Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog
zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku i Zahtjev poslanika Sefera Halilovića
za razmatranje Prijedloga zakona o izmjena-

ma Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine po hitnom postupku su odbijeni, te
će prijedlozi ovih zakona biti razmatrani u
redovnoj proceduri.

Listing glasanja sa sjednica na veb-stranici PSBiH
Zvanična veb-stranica Parlamentarne skupštine BiH obogaćena je novim informativnim segmentom. Naime, od 74. sjednice Predstavničkog doma posjetioci portala
imaju mogućnost da pogledaju detaljan listing glasanja na sjednicama ovog parlamentarnog doma.
Ovakva prezentacija izjašnjavanja poslanika ubuduće će biti standardna praksa, a
očekuje se da će se uvođenjem elektronskog glasanja u Plavoj sali otvoriti mogućnost
za prezentaciju ovih podataka i sa sjednica Doma naroda.

www.parlament.ba
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PREDSTAVNIČKI DOM

Pregled održanih sjednica Predstavničkog doma
u periodu od 1. 7. do 31. 10. 2010.
REDNI BROJ SJEDNICE

DATUM ODRŽAVANJA

PRISUSTVO SJEDNICAMA

81.

14.7.2010.

85.71%

82.

28.7.2010.

90.47%

83.

1.9.2010.

92.85%

Zakoni usvojeni na sjednicama Predstavničkog doma
u periodu od jula do oktobra 2010.
81. sjednica Predstavničkog doma PSBiH
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine
82. sjednica Predstavničkog doma PSBiH
83. sjednica Predstavničkog doma PSBiH
-

Na sjednicama Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u
periodu od jula do oktobra 2010. razmatrano je sedam zakona:

www.parlament.ba
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DOM NARODA

Sjednice Doma naroda PSBiH
u periodu od jula do oktobra 2010.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH zasjedao je u periodu od jula do oktobra 2010.
godine ukupno dva dana. Održane su dvije
sjednice na kojima je raspravljano o 48 tačaka
dnevnog reda. Na 48. sjednici raspravljano je
o 22, dok je na 49. sjednici raspravljano o 26
tačaka dnevnog reda. Obje sjednice trajale su
ukupno 7 sati i 10 minuta.
Na sjednicama Doma naroda Parlamentarne
skupštine SBIH razmatrano je 10 zakona, a
usvojeno je njih šest. U prvom čitanju usvojena su dva zakona (Prijedlog zakona o popisu
stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i
Hercegovini 2011. godine i Prijedlog zakona o
međunarodnom i međuentitetskom drumskom
prijevozu). Jedan zakon je odbijen (Prijedlog

Rotacija u Kolegiju Doma naroda

U skladu sa Ustavom BiH i Poslovnikom Doma naroda, 14. jula. 2010. godine, došlo je do
redovne rotacije na mjestu predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Na mjestu predsjedavajućeg Sulejmana Tihića zamijenila je Dušanka Majkić, dok je
Ilija Filipović preuzeo dužnost prvog zamjenika, a Sulejman Tihić drugog zamjenika
predsjedavajućeg.
okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći).
Prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja
poslanika i delegata u Parlamentarnoj
skupštini BiH usvojen je u različitom tekstu
od onog usvojenog u Predstavničkom domu,
te je proslijeđen na usaglašavanje, a jedan
zakon vraćen je nadležnoj komisiji s uputstvi-

ma proisteklim iz rasprave na sjednici doma
(Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize
dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima).
Treba napomenuti da je Dom naroda usvojio i
Strategiju razvoja sporta u BiH.

Pregled održanih sjednica Doma naroda u periodu od 1. 7. do 31. 10. 2010.
REDNI BROJ SJEDNICE

DATUM ODRŽAVANJA

PRISUSTVO NA SJEDNICAMA

48.

13.7.2010.

86.66%

49.

1.9. 2010.

100%

Usvojeni zakoni na sjednicama Doma naroda u periodu od jula do oktobra 2010.
48. sjednica Doma naroda PSBiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine
Zakon o autorskim i srodnim pravima
Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava
Zakon o izmjenama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
49. sjednica Doma naroda PSBiH
Zakon o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH
Zakon o izmjenama Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine

Na sjednicama Doma naroda PSBiH u periodu od jula do oktobra 2010.
razmatrano je 10 zakona:
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ZASTUPNIČKA I IZASLANIČKA PITANJA

Zastupnička pitanja
Naziv stranke /
koalicije

Broj
postavljenih
pitanja

DNZBiH

2

HDZ 1990

3

SBiH

12

SDA

14

SDPBiH

7

SNSD

4

Ukupno

42

Izaslanička pitanja
Naziv kluba

Klub bošnjačkog naroda

Klub hrvatskog naroda

Klub srpskog naroda

Broj postavljenih pitanja

3

-

2
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POVJERENSTVA PSBIH

BROJ ODRŽANIH SJEDNICA POVJERENSTAVA ZASTUPNIČKOG DOMA U RAZDOBLJU OD 1. 7. DO 31. 10. 2010.

BROJ ODRŽANIH SJEDNICA POVJERENSTAVA DOMA NARODA U RAZDOBLJU OD 1. 7. DO 31. 10. 2010.

BROJ ODRŽANIH SJEDNICA ZAJEDNIČKIH POVJERENSTAVA U RAZDOBLJU OD 1. 7. DO 31. 10. 2010.
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MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

Aktivnosti izaslanstava Parlamentarne skupštine BiH
Od 4. do 6. srpnja, London, službeni posjet Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma PSBiH Odboru za ljudska
prava britanskoga parlamenta
Od 5. do 7. srpnja, Beč, službeni posjet članova ustavnopravnih povjerenstava obaju domova PSBiH Parlamentu Austrije, Vrhovnom sudu pravde
Austrije, Ustavnom sudu i Gruntovnici
Od 7. do 9. srpnja, Zagreb, Druga regionalna konferencija parlamentarnih tijela za nadzor sigurnosno- obavještajnih agencija u zemljama jugoistočne
Europe. Iz PSBiH sudjelovali su članovi Zajedničkog povjerenstva za nadzor nad radom OSABiH
9. i 10. srpnja, Dubrovnik, Croatia Summit 2010, Parlamentarnu skupštinu BiH predstavljali zastupnici Halid Genjac i Slavko Matić
16. srpnja, London, Međunarodna konferencija o klimatskim promjenama (IPCC). Parlamentarnu skupštinu BiH predstavljala zastupnica Lejla
Klokić
16. i 17. srpnja, Bern, održan šesti sastanak predsjednica parlamenata na kojem je sudjelovala i članica Kolegija Doma naroda Dušanka Majkić
Od 19. do 21. srpnja, Ženeva, Treća svjetska konferencija predsjednika parlamenata država članica Interparlamentarne unije
Od 23. do 25. kolovoza, Beč, Azra Hadžiahmetović sudjelovala na seminaru Međunarodnog monetarnog fonda
Od 24. do 27. kolovoza, Ciudad de México, Azra Alajbegović, u svojstvu članice Skupine za populaciju i razvoj, sudjelovala na Svjetskoj konferenciji
mladih
Od 4. do 8. listopada, Strasbourg, četvrti dio redovitog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe
Od 4. do 6. listopada, Ženeva, članovi Izaslanstva PSBiH u IPU sudjelovali na 123. jesenjem zasjedanju Parlamentarne skupštine Interparlamentarne unije
Od 8. do 10. listopada, Washington, Azra Hadžiahmetović sudjelovala na godišnjem zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda/Svjetske banke
Od 8. do 11. listopada, Palermo, članovi Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini OESS-a sudjelovali na jesenjem zasjedanju Parlamentarne
skupštine OESS-a
Od 11. do 13. listopada, Beograd, članovi Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH sudjelovali na regionalnoj konferenciji pod
nazivom: „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti u kontekstu procesa europskih integracija“
19. i 20. listopada, Erevan, Šesti forum PS Vijeća Europe „Za budućnost demokracije u Europi“
Od 19. do 21. listopada, Skopje, članovi Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini NATO-a sudjelovali na 73. Rose Roth seminaru
Od 28. do 30. listopada, Rabat, sudjelovanje članova kolegija obaju domova na zasjedanju Parlamentarne skupštine Mediterana

Posjeti Parlamentarnoj skupštini BiH
21. srpnja, službeni posjet Mirka Cvetkovića, predsjednika Vlade Republike Srbije
23. srpnja, sastanak Nevena Mimice, potpredsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora za europske integracije Hrvatskoga sabora, s
članovima kolegija obaju domova PSBiH, te predavanje za članove Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH
13. rujna, posjet članova predizborne misije Ad hoc odbora Vijeća Europe radi davanja ocjene pripremama predstojećih izbora i ocjene političke
klime
22. rujna, Niko Lozančić, predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, primio je u posjet Wanga Fuguoa,
novoimenovanog veleposlanika Narodne Republike Kine
20. listopada, zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma PSBiH Beriz Belkić, predsjedatelj i članovi parlamentarne Skupine prijateljstva za Afriku
i zemlje Bliskog istoka susreli su se s izaslanstvom Parlamenta Kuvajta

www.parlament.ba
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DOGAĐAJI

Predsjednik Republike Turske
Abdullah Gül održao govor u PSBiH

Na poziv Skupine prijateljstva Parlamentarne
skupštine BiH sa zemljama srednje i istočne
Europe, predsjednik Republike Turske Abdullah Gül boravio je 2. rujna u službenom
posjetu Bosni i Hercegovini. Tom prigodom je
turski predsjednik održao i govor u Parlamentarnoj skupštini BiH.
G. Gül je istaknuo da je Turska prijatelj svih
zemalja na Balkanu i da je s vremena na vrijeme iznenađen raznim konstatacijama koje
ne govore u prilog ovoj činjenici.
“Turska smatra sve zemlje Balkana svojim
susjedima i u našem je interesu da balkanske
zemlje žive u miru, solidarnosti, prijateljstvu
i prosperitetu. Uvjeravam vas da izvan toga
ne postoji ništa drugo”, bile su riječi turskoga
predsjednika.
On je bh. parlamentarcima također poručio da
oni, kao „izabrani sinovi Bosne i Hercegovine,
moraju učiniti sve kako bi budući naraštaji
živjeli bez straha i u prosperitetu“.
“Ne dopustite da vaš narod bude lišen napretka i uspješnosti. Republika Turska učinit će
sve što je u njenoj moći i naravno, onoliko

koliko nam dopustite, da zajedno i što prije
stignemo do ovog cilja”, naglasio je dodajući
da put koji je do sada prijeđen nije dovoljan
te je potrebno uložiti dodatne napore za integraciju Balkana u NATO i Europsku uniju.
“Balkan za Tursku predstavlja vrata Europe.
Dijelimo duboke veze i naše srce kuca za narode s prostora Balkana, a njihova sreća je i
naša sreća”, kazao je turski predsjednik.

Predsjednik Turske je u obraćanju nazočnim
parlamentarcima, predstavnicima akademske zajednice, nevladinih i međunarodnih
organizacija te ministara i načelnika općina
s područja Kantona Sarajevo istaknuo da
podržava suverenost i teritorijalni integritet
Bosne i Hercegovine.
“Samo takva Bosna i Hercegovina može ući u
NATO i Europsku uniju”, zaključio je g. Gül.

Članovi kolegija obaju domova razgovarali s predsjednikom Turske
Zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma Beriz Belkić, zamjenik predsjedateljice Doma naroda Sulejman Tihić i član Skupine prijateljstva
Parlamentarne skupštine BiH sa zemljama srednje i istočne Europe Šeﬁk Džaferović susreli su se 2. rujna s predsjednikom Republike
Turske Abdullahom Gülom.
„Neću ponavljati izraze zahvalnosti naroda Bosne i Hercegovine za sve što je Republika Turska učinila i čini za našu zemlju. Građani
su prepoznali napore koje Turska ulaže za stabilnost regije i za razumijevanje među različitim narodima, religijama i kulturama. Smatramo da
je ispravan put koji ste odabrali, bez preferiranja bilo koga posebno, već
jedino put demokracije i pravde“, rekao je g. Belkić.
Zamjenik predsjedateljice Doma naroda Sulejman Tihić istaknuo je kako
politika turskog vodstva vraća Republici Turskoj snagu koju ona treba
imati kao regionalna i svjetska ekonomska sila.
„Osim podrške koju pružate Bosni i Hercegovini, za stabilnost u regiji
smatramo veoma važnom i suradnju koju vaša zemlja ima sa Srbijom i
Hrvatskom“, istaknuo je g. Tihić.
Predsjednik Gül naglasio je da su za Bosnu i Hercegovinu u ovome trenutku najvažnije euro-atlantske integracije. „Smatram da Bosna i Hercegovina nema alternativu i drugog puta osim ulaska u Europsku uniju i
NATO. Tek tada ćemo moći reći da je to stabilna zemlja u kojoj se i sva
ostala pitanja mogu lakše riješiti“, kazao je predsjednik Gül.
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Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za europske
integracije razgovarao s voditeljicom Odjela za BiH
u Općoj upravi Europske komisije za proširenje
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za
europske integracije Halid Genjac susreo se
7. rujna 2010. s Paolom Pampaloni, voditeljicom Odjela za Bosnu i Hercegovinu u Općoj
upravi Europske komisije za proširenje.
Gospođa Pampaloni u razgovoru je istaknula
da je u završnoj fazi izrada Izvješća o ispunjavanju uvjeta iz Mape puta za liberalizaciju
viznog režima za građane BiH.
„Sljedeći važan korak jest usvajanje Prijedloga zakona o Popisu stanovništva,
kućanstava i stanova u BiH 2011. godine,
kao i sama provedba popisa stanovništva u
vašoj zemlji“, naglasila je gđa Pampaloni.
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za
europske integracije Halid Genjac istaknuo
je da u svakom slučaju „imamo razloga za
optimizam, jer će se nakon liberalizacije viznog režima mnogi problemi u našoj zemlji
lakše rješavati“.

Održana Treća konferencija predsjednika parlamenata
Usvajanjem završne deklaracije “Osiguranje
globalne demokratske odgovornosti za
zajedničko dobro” okončana je Treća konferencija predsjednika parlamenata, u organizaciji Interparlamentarne unije (IPU) i Ujedinjenih naroda, održana od 19. do 21. srpnja
u Ženevi.
Uz uvodno obraćanje glavnog tajnika UN-a
Ban Ki-moona i predsjednika IPU-a Theo-Ben
Guriraba iz Namibije, na plenarnoj raspravi tijekom trodnevne konferencije nazočnima se
obratilo oko 70 govornika. U ime Parlamentarne skupštine BiH sudionicima se obratio
zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma
Milorad Živković.
Usvojenom deklaracijom ukazano je na globalne probleme u smislu potrebe traženja
učinkovitijih odgovora na svjetsku gospodarsku krizu, koja je pojačana fenomenima kao
što su: klimatske promjene, sigurnost hrane
i energije, trgovina ljudima, migracije i javno

zdravlje, za koja i dalje izostaju sustavna i
djelotvorna rješenja.
Deklaracija poziva na jačanje globalne platforme za parlamentarnu suradnju IPU-a,
kao i tješnje veze i suradnju s Ujedinjenim
narodima.

www.parlament.ba

Ukazano je na potrebu trajne suradnje parlamenata u traženju odgovora i rješenja za
navedena pitanja, kao i za ujednačavanje
političkih i drugih prava muškaraca i žena,
unapređenje reprezentativnosti, transparentosti i pristupačnosti parlamenata raznim sastavnicama civilnoga društva kako bi one dobile
priliku uključiti se u globalne političke tokove,
čime bi se umanjio sadašnji demokratski jaz.
Deklaracija poziva i na jačanje preventivne
diplomacije i angažmana u izgradnji mira u
kriznim područjima.
Naposljetku, deklaracija priznaje potrebu
daljnje reforme sustava UN-a, a osobito reformu Vijeća sigurnosti i revitalizaciju Parlamentarne skupštine UN-a, kako bi se ojačala
njihova legitimnost i efektivnost kao reprezentativne i demokratične globalne organizacije.
Ponovljena je podrška provedbi Milenijskih
razvojnih ciljeva do ciljne godine 2015., kada
bi oni trebali biti ispunjeni.
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Одржана конференција „Значај и улога парламентарног војног повјереника БиХ
у заштити људских права и слобода војних лица и кадета”
У Сарајеву је 19. октобра одржана
конференција под називом “Значај и улога
парламентарног војног повјереника БиХ у
заштити људских права и слобода војних
лица и кадета“.
Организатор овог скупа били су
парламентарни војни повјереник Бошко
Шиљеговић и Мисија ОЕБС-а у БиХ.
Уводно излагање на конференцији имао је
Бранко Зрно, предсједавајући Заједничке
комисија за одбрану и безбједност БиХ, који
је истакао:
„У прилици смо да се осврнемо на једну
успјешну причу, причу о активностима
парламентарног војног повјереника БиХ,
који већ више од годину успјешно и на
задовољство свих нас обавља врло користан
посао. То је посао који, прије свега, третира
људска права у Оружаним снагама БиХ.
Успостављањем функције парламентарног

војног повјереника БиХ, Парламентарна
скупштина БиХ је у првом реду жељела
развијати механизам и јачати заштиту
људских права свих припадника одбрамбеног
система. Сада већ могу рећи да смо у томе
успјели. Успостављањем парламентарног
надзора у складу са уставним и законским
принципима Парламентарна скупштина
је испунила један од основних услова за
чланство у НАТО-вом програму “Партнерство
за мир”, рекао је г. Зрно.
Он је потом апострофирао помоћ
Бундестага.
„Закон о парламентарном војном повјеренику
БиХ у великој мјери користи позитивна
искуства војног повјереника Бундестага.
Заједничка комисија увјерена је да модел
Бундестага представља дјелотворан и
ефикасан механизам који ће и у Босни и
Херцеговини дати снажан допринос даљем

Сусрети парламентарног војног повјереника
У протеклом периоду, парламентарни војни повјереник Бошко Шиљеговић наставио
је одржавати састанке и сусрете са представницима међународних организација у
Босни и Херцеговини.
Током разговора са бригадним генералом Виктором фон Вилкеном, директором Одјела
за безбједносну сарадњу у Мисији ОЕБС-а у БиХ, господин Шиљеговић је упознао
генерала Фон Вилкена са активностима које се спроводе у сврху јачања владавине
права, заштите људских права и слобода војних лица и кадета у Оружаним снагама и
Министарству одбране БиХ.
Размијењена су и мишљења у вези са досадашњом сарадњом Канцеларије
парламентарног војног повјереника и Мисије ОЕБС-а, с посебним освртом на помоћ
коју канцеларије ОЕБС-а у БиХ пружају током обиласка припадника Оружаних снага.
Бригадни генерал Фон Вилкен понудио је свесрдну помоћ у раду, посебно кроз пројекте
које Мисија ОЕБС-а спроводи како би се ојачала и оснажила улога парламентарног
војног повјереника.
Г. Шиљеговић изразио је захвалност на досадашњој сарадњи и помоћи, те позвао
бригадног генерала да учествује у посјетама јединицама и командама Оружаних снага
БиХ, као и организационим јединицама Министарства одбране БиХ.
Парламентарни војни повјереник разговарао је и са Јуријем Афанасијевим,
резидентним представником Развојног програма Уједињених нација у Босни и
Херцеговини (УНДП).
Г. Афанасијев је информисан о активностима које се спроводе с циљем унапређења
рада Канцеларије, те спровођења Закона о парламентарном војном повјеренику БиХ
и јачања владавине права, заштите људских права и слобода војних лица и кадета.
Бошко Шиљеговић упознао је представника УНДП-ја да је Босна и Херцеговина једина
земља у региону која има институцију Канцеларије парламентарног војног повјереника,
те на тај начин законски регулише људска права и слободе војних лица у БиХ.
Јури Афанасијев је изразио задовољство што у Босни и Херцеговини постоји
Канцеларија, те исказао свесрдну подршку УНДП-ја.
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развоју одбрамбеног система.“
На крају је г. Зрно зажелио пуно среће г.
Шиљеговићу у даљем раду.
Парламентарни војни повјереник Бошко
Шиљеговић истакао је да је Канцеларија
парламентарног војног повјереника у БиХ
за годину дана постојања примила 109
притужби припадника Оружаних снага БиХ,
од којих су 44 ријешене.
Говорећи на конференцији “Значај и улога
парламентарног војног повјереника БиХ у
заштити људских права и слобода војних
лица и кадета”, г. Шиљеговић је навео да
је њен циљ анализа досадашњег рада
институције војног повјереника у БиХ.
‘’То је аутономна цивилна институција, која
је одговорна за заштиту основних права
припадника Оружаних снага. У досадашњем
раду уочио сам да посебну пажњу треба
посветити питању статуса жена припадница
Оружаних снага, нарочито у погледу приступа
војној служби и специфичним позицијама у
Оружаним снагама, пословима и једнаким
могућностима напредовања“, објаснио је г.
Шиљеговић.
Министар одбране БиХ, Селмо Цикотић,
оцијенио је да институција парламентарног
војног повјереника представља формулу
која својим позитивним примјером може
послужити у рјешавању многих отворених
питања у БиХ.
Према његовим ријечима, парламентарни
војни повјереник у значајној мјери је помогао
у спровођењу одбрамбене реформе, те
транзицији персонала у Оружаним снагама
и рјешавању низа других питања, чиме
је у првој години свог рада оправдао
очекивања.
Њемачки
војни
повјереник
Хелмут
Кенигсхаус навео је да Канцеларија војног
повјереника у његовој земљи у једној години
од припадника војске прими више од шест
хиљада жалби и додао да ће Канцеларија
војног повјереника Њемачке и даље давати
подршку демократској парламентарној
контроли Оружаних снага БиХ.
Присутнима се обратио и замјеник шефа
Мисије ОЕБС-а у БиХ, Вадим Кузњецов,
који је изразио велико задовољство
успостављањем и радом институције
парламентарног војног повјереника у БиХ,
подсјетивши да је Мисија ОЕБС-а од самог
почетка била укључена и сарађивала у
расправама, те у конкретним активностима у
вези са успостављањем ове институције.
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Одржана јавна расправа о теми: ‘’Посљедице неизвршења пресуде
Европског суда за људска права у предмету Сејдић и Финци“
Финци и Дерво Сејдић
изнијели су своја искуства
у вези са цијелим процесом
тужбе против Босне и
Херцеговине, као и виђења
посљедица
неизвршења
пресуде Европског суда за
људска права у предмету
Сејдић и Финци.
Након дуготрајне расправе
присутни су констатовали
сљедеће:
- Посљедице неизвршења
пресуде Европског суда за
људска права у предмету
Сејдић и Финци одражавају
Устава БиХ по којем би сви имали једнака
се на притиске који се врше на Роме, а друга
права;
посљедица указује на консеквенце које ће
онемогућити или отежати улазак Босне и - Политика и политичари у Босни и
Херцеговини нису заинтересовани за
Херцеговине у Европску унију;
- Упућује се препорука свим удружењима извршење пресуде Европског суда за људска
националних мањина у БиХ да заједно права у предмету Сејдић и Финци, за коју
дјелују ради оства- такође не постоје ни механизми извршења;
рењa циљева којима - Нове тужбе не би имале пуни ефекат ако би
теже сви припадници се на такав начин у будућности покушавали
националних мањина, рјешавати проблеми националних мањина у
а првенствено измјену Босни и Херцеговини.
На 13. сједници Савјета националних мањина БиХ, одржаној 6.
јула, разматран је текст Предлога меморандума о сарадњи са
домаћим и међународним невладиним организацијама. Том
Иво Миро Јовић разговарао са представницима
приликом чланови су давали сугестије и предлоге на текст
Савјета националних мањина БиХ
Предлога меморандума.
Одлучено је и да Савјет ускоро приступи изради предлога
Замјеник предсједавајућег Заједничке комисије за људска
меморандума о сарадњи са удружењима националних мањина
права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и
у Босни и Херцеговини.
етику и предсједавајући Уставноправне комисије Дома народа
Такође, закључено је да Заједничкој комисији за људска
ПСБиХ, Иво Миро Јовић, на захтјев Савјета националних
права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и
мањина БиХ, сусрео са представницима овог савјетодавног
етику Парламентарне скупштине БиХ треба упутити захтјев за
тијела Парламентарне скупштине БиХ.
продужење мандата члановима Савјета националних мањина
Током сусрета, којем су у име Савјета присуствовали Василија
БиХ.
Ибрахимагић, Јованка Манзаловић-Шалака и Тихомир Кнежичек,
Током сједнице одлучено је да се Министарству за људска права
наведено је да извршење пресуде Суда за људска права у
и избјеглице БиХ препоручи израда Стратегије за рјешавање
Стразбуру у предмету Сејдић и Финци, која подразумијева
проблема националих мањина у БиХ, те да у активностима њене
промјене Устава и Изборног закона БиХ, немогуће без активног
израде буду укључени и чланови Савјета.
учешћа представника националних мањина.
Разматране су и Информација о студијској посјети Савјету
„Вријеме које долази биће вријеме повећаних активности, јер
националних мањина Републике Хрватске, Информација о
предстоји борба да се националне мањине доведу у позицију
активностима за израду Стратегије за рјешавање питања
политичког одлучивања“, нагласио је г. Јовић.
националних мањина у Босни и Херцеговини те Информација
Он је похвалио и квалитет Анализе ефикасности дјеловања
о Меморандум о сарадњи између Савјета националних мањина
савјета националних мањина који дјелују на ентитетском и
БиХ и домаћих и међународних организација у БиХ које се баве
државном нивоу, док је Тихомир Кнежичек, који је био један од
питањима заштите права припадника националних мањина.
учесника у изради Анализе, рекао да је она указала на слабости
Усвојен је закључак да се организује тематска сједница на којој ће
у функционисању Савјета националних мањина, али су дате и
бити презентована Стратегија за рјешавање питања националних
препоруке како се оне могу превазићи.
мањина у нашој земљи.

Јавна расправа о теми: ‘’Посљедице
неизвршења пресуде Европског суда за
људска права у предмету Сејдић и Финци“
одржана је 17. септембра 2010. године у
згради Парламентарне скупштине БиХ.
Јавном расправом предсједавао је Тихомир
Кнежичек, члан Савјета националних
мањина БиХ.
Расправи су, осим чланова Савјета,
присуствовали и Дерво Сејдић из Ромског
информативног центра Кали Сара, Бериз
Белкић – замјеник предсједавајућег
Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ, Милан Јовановић из
Министарства за људска права и избјеглице
БиХ, чланови Савјета националних
мањина Федерације БиХ, представници
међународних организација у БиХ, те
представници удружења националних
мањина у БиХ, као и бројни представници
медија.
У својим уводним излагањима Јакоб

Одржана сједница Савјета
националних мањина БиХ
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ДОГАЂАЈИ

Успостављено ново парламентарно тијело
На конститутивној 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, одржаној
14. септембра 2010. године, за предсједавајућег Комисије изабран
је Миле Ласић.
За првог замјеника предсједавајућег изабрана је Семиха
Боровац, док је Предраг Црногорац изабран за другог замјеника
предсједавајућег.
Формирањем Независне комисије Босна и Херцеговина је испунила
обавезе из Европске конвенције о људским правима, Конвенције
УН-а против мучења и других свирепих, нечовјечних или
понижавајућих казни или поступака, са Факултативним протоколом,
Европске конвенције о спречавању мучења и нечовјечних или
понижавајућих казни или поступака, као и обавезе из Европских
затворских правила из 2006. године.

Одржана конститутивна сједница Комисије за
избор и праћење рада Агенције за превенцију
корупције и координацију борбе против корупције
На конститутивној сједници Комисије за избор и праћење рада Агенције
за превенцију корупције и координацију борбе против корупције,
одржаној 14. јула 2010. године, Милорад Живковић изабран је за
предсједавајућег Комисије, а Илија Филиповић и Мирсад Абазовић за
замјенике предсједавајућег.
Комисија је усвојила Пословник о раду, а након обављене расправе
усвојен је закључак којим се задужује Радна група Парламентарне
скупштине БиХ да утврди коначан текст Јавног конкурса за именовање
директора и замјеника директора Агенције.

Чланови комисије

Независни одбор разматрао иницијативу
Независни одбор Парламентарне скупштине БиХ,
на 9. сједници одржаној 27. септембра 2010. године,
разматрао је иницијативу за измјену члана 59. Закона
о полицијским службеницима БиХ, којим се регулишу
услови именовања и разрјешења руководилаца и
замјеника руководилаца полицијских органа.
Током расправе чланови Независног одбора сагласили
су се да је потребно приступити измјенама члана 59.
Закона, као и да се у вези с тим прибави мишљење
Полицијске мисије Европске уније у Босни и Херцеговини
(ЕУПМ).

Одбор за жалбе грађана на рад полицијских службеника у
полицијским тијелима БиХ обишао међународне граничне прелазе
Одбор за жалбе грађана Парламентарне скупштине
БиХ обишао је међународне граничне прелазе Горица
и Дољани. Том приликом чланови Одбора упознали
су припаднике Граничне полиције БиХ са радом и
надлежностима Одбора. Такође, чланови Одбора имали
су прилику да се упознају са основним проблемима у
раду припадника Граничне полиције БиХ на граничним
прелазима, те да разговарају о конкретним представкама
грађана на рад Граничне полиције БиХ.
Приликом посјете, предсједник Одбора, Мате Милетић,
уручио је Граничној полицији БиХ промотивне материјале
(плакате и летке), израђене уз помоћ УСАИД-а, који
ће бити истакнути на видним мјестима те омогућити и
грађанима и полицајцима да се боље упознају са радом
Одбора.
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Отворен Центар за обуку ПСБиХ
У сутерену зграде Парламентарне
скупштине БиХ, 16. септембра 2010. године,
отворен је Центар за обуку Парламентарне
скупштине БиХ са капацитетом од 20
мјеста. Захваљујући донацији Мисије
УСАИД-а у БиХ, овај центар опремљен је
изузетно модерном рачунарском и опремом
за презентације.
Центар је прикључен на локалну интранетмрежу Парламентарне скупштине БиХ, а у
њему постоје услови за одржавање обуке
из различитих области.
Осим
представника
Парламентарне
скупштине БиХ, отварању Центра за обуку
присуствовали су и представници Мисије
УСАИД-а у БиХ.

Усвојен Правилник о спровођењу
стручне праксе у Секретаријату ПСБиХ

Нови приправници који ће обављати праксу у
Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ

Колегијум Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ је у јулу
текуће године усвојио Правилник о спровођењу стручне праксе у
Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ, којим је утврђен
начин и поступак спровођења стручне праксе у Секретаријату
Парламентарне скупштине БиХ.
Према одредницама Правилника, млади из Босне и Херцеговине
ће убудуће имати могућност да обављају практичну обуку
у Парламентарној скупштини БиХ те да на тај начин стичу
знања и искуства у организационим јединицама Секретаријата
Парламентарне скупштине БиХ.
Како би на што квалитетнији и стручнији начин обављали праксу,
на располагању ће им бити државни службеници, зависно од
организационе јединице гдје буду распоређени.
Особама које обаве стручну праксу у Секретаријату, Колегијум
Секретаријата издаће увјерење о спроведеној стручној пракси.

Почео са радом
интранет-портал ПСБиХ

Од 13. јула 2010. године почео је са радом интранет-портал
Парламентарне скупштине БиХ. Овај портал обухвата садржаје
као што су: вијести из Парламентарне скупштине БиХ, календар
дешавања (преузет са веб-странице), пренос сједница домова
Парламентарне скупштине БиХ, резервацијa сала, дневне новине
и временскa прогнозa.
Осим тога, интранет, као интерна мрежна платформа, омогућава
сигурну и оптималну размјену информација међу запосленим
и организационим јединицама Парламентарне скупштине
БиХ, те похрањивање званичних докумената који су прошли
процес запримања и класификације у оквиру Одјела писарнице
Парламентарне скупштине БиХ. Интранет-портал Парламентарне
скупштине БиХ такође садржи и каталог Библиотеке Парламентарне
скупштине БиХ, све формуларе који се користе у Парламентарној
скупштини БиХ у електронској форми, а корисници – запослени на
њему имају и сопствени радни простор гдје, према припадности
организационој јединици Секретаријата или некој радној групи,
могу дискутовати и размјењивати документе и информације.
У току је и израда специфичне апликације за Одјел за документацију
и информације, чији ће извјештаји бити саставни дио интранетпортала.

У Бијелој сали ПСБиХ уграђена нова опрема
У протеклом периоду у Бијелој сали Парламентарне скупштине БиХ
уграђена је опрема за коришћење преносивих рачунара, с циљем
ефикаснијег и транспарентнијег рада изабраних званичника.
Тако ће изабраним званичницима шестог сазива Парламентарне
скупштине БиХ бити омогућено да своје материјале за вријеме
сједнице корсите у електронској форми.
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Одржане двије радионице за запослене у Секретаријату ПСБиХ
Запослени у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ учествовали
су у јулу ове године на двије дводневне
радионице под називом „Комуникацијске
вјештине и управљање конфликтима“,
које су уз помоћ Мисије ОЕБС-а у БиХ
организоване на предлог Радне групе
за спровођење Стратешког плана и
Оперативног
плана
Секретаријата

Парламентарне скупштине БиХ за 2010.
годину.
Током првог дана учесници су
расправљали о сљедећим темама: увод у
конфликт, перцепција, техничка насупрот
људској динамици, примјери конфликата
из личних искустава у пословном
окружењу, продуктиван и непродуктиван
конфликт, узроци конфликта: позиција

и интерес, комуникација и баријере
– угао деформације, став и намјера асертивност, трансанкцијска анализа.
Другог дана водила се расправа о
темама: Томас-Килман упитник стилова у
конфликту, ТКИ 5 стилова – појашњавање
и примјена, рад на личним примјерима
конфликата као и стратегијама у
конфликтима.

Израђени оперативни планови организационих јединица Секретаријата ПСБиХ
За руководиоце организационих јединица
Секретаријата Парламентарне скупштине
БиХ, 21. и 22. септембра, организована
је радионица под називом „Развој
оперативних планова“.
Циљ радионице а уједно и задатак
руководилаца организационих јединица
био је израда оперативних планова за

2011. годину ради њиховог инкорпорирања у Стратешки план Секретаријата
Парламентарне скупштине БиХ за период
од 2011. до 2014. године.
Рад на изради оперативних планова
организован
је
одвојено
унутар
организационих јединица Секретаријата,
као и комисија домова Парламентарне

скупштине БиХ. По завршетку израде
оперативних планова одржане су њихове
презентације.
Радионицу је, у сарадњи са Мисијом
ОЕБС-а у БиХ, организовала Радна група
за праћење спровођења Стратешког
плана и Оперативног плана Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ.

Годишњи састанак парламентарних програма мисија ОЕБС-а из регије
Представници мисија ОЕБС-а из БиХ, Србије, Косова, Црне
Горе, Македоније и Албаније одржали су 15. и 16. септембра
ове године редовни годишњи регионални радни састанак
програма за подршку парламентима.
Домаћин овогодишњег састанка био је Одсјек за парламентарну
подршку и мониторинг Мисије ОЕБС-а у БиХ. У оквиру програма
овог сусрета организована је и посјета Парламентарној
скупштини БиХ с циљем упознавања представника мисија
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ОЕБС-а из региона са структуром, одговорностима и
функционисањем Парламентарне скупштине БиХ те
презентације сарадње ове институције са Мисијом ОЕБС-а
у БиХ.
Приликом ове посјете руководиоци сектора Секретаријата
Парламентарне скупштине БиХ представили су начин рада
и активности својих сектора, те пројекте који се реализују у
сарадњи са Мисијом ОЕБС-а.
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