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Сарајево, главни град
Босне и Херцеговине

Мостар, административно,
културно и привредно средиште у
Херцеговини, чији је симбол Стари
мост из XVI вијека, а који се налази
на листи заштићених споменика
UNESCO-а

Господска улица у центру Бањалуке,
административном средишту
ентитета Република Српска

О Босни и Херцеговини

П

рви запис у којем се помиње Босна потиче из 950. године, а налазимо га
у дјелу византијског цара Константина Порфирогенета De administrando
imperio (“О управљању царством”), који пише о земљи Босни која се протезала на подручју око извора ријеке Босне, те у њеном горњем и средњем
току. Крајем X вијека поп Дукљанин у својој Хроници пише да се Босна
простирала “од Дрине до Горњег Врбаса и Јадранског развођа”. Назив регије
Херцеговине веже се за средњовјековног владара тог поднебља Стјепана
Вукчића Косачу, који се 1448. године окитио титулом “херцег од Хума и
Приморја”, истакавши своју независност. Територија под његовом влашћу
протезала се од Лима до Цетине и од Раме до Которског залива, а касније ће
добити назив Херцеговина.
Босна и Херцеговина је земља југоисточне Европе, смјештена на подручју Балканског полуострва укупне површине 51.129 км². С обзиром да на
Географска карта
Босне и Херцеговине
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Водопад Кравице на ријеци Требижат

10

крајњем југу Босна и Херцеговина излази на Јадранско море у дужини од
20 км на територију општине Неум, она се сврстава и међу земље Медитерана. Границе Босне и Херцеговине углавном су природног поријекла
и највећим дијелом их чине ријеке Дрина, Сава и Уна, те Динарски масив
на југозападу земље. На сјеверу се планинско подручје спушта у благо
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине

Пећина Вјетреница у Херцеговини
Планинско село у Босни и Херцеговини
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брежуљкасто подручје Посавине,
односно даље претвара у Панонску низију. Динарски дијелови
Босне простиру се од запада ка
истоку. Херцеговина се састоји из
планинског и приморског дијела,
који ужим појасом између Неума
и полуострва Клек избија и на
Јадранско море. Кроз историју
живот се најинтензивније одвијао
у долинама највећих босанских
ријека (Уна, Врбас, Босна, Дрина),
од југа ка сјеверу, односно у случају ријеке Неретве у Херцеговини од сјевера ка југу, а карактеристична обиљежја крајолику
дају и пространа крашка поља
на југозападу, југу и југоистоку
земље (Ливањско поље, Дувањско поље, Попово поље). Највиши
врх Босне и Херцеговине је планина Маглић (2.386 м), док је најнижи дио земље на нивоу мора.
Клима Босне и Херцеговине је
умјерено континентална с топлим
љетима и хладним зимама, а у
појединим регијама планинска и
медитеранска.
Према посљедњем попису
становништва (1991) Босна и Херцеговина је имала 4.377.033 становника. Од тога, 44% чинили су
Бошњаци, 31% Срби и 17% Хрвати,


Радимља – некропола стећака,
средњовјековних надгробних споменика


Јајце, град историјског значаја и
амбијенталне вриједности у чијем је
средишту 20 метара висок водопад гдје се
ријека Плива обрушава у ријеку Врбас

6% грађана изјашњавали су се као
Југословени, а 2% као остали. Према
истим подацима, у Босни и Херцеговини живе припадници 17 националних мањина. Религијска припадност
углавном се преклапа са националном, тако да су најзаступљеније религијске групе муслимани, православци
и католици, те мањи број припадника
јеврејске религије.
Босна и Херцеговина је децентрализована држава са специфичним
и сложеним државним уређењем.
Састоји се из два ентитета: Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске те Брчко Дистрикта
Босне и Херцеговине, који је самостална административна јединица под
суверенитетом Босне и Херцеговине.
У Босни и Херцеговини у службеној употреби су три језика – босански, хрватски и српски језик, те латинично и ћирилично писмо.
Главни град државе Босне и Херцеговине је Сарајево, са око 500.000
становника. Други град по величини
је Бањалука, са око 200.000 становника, док је највећи и најзначајнији
град на подручју херцеговачке регије
Мостар, са око 125.000 становника.
Значајни регионални центри су и
Тузла, Зеница, Бијељина и Бихаћ.


Неум, босанскохерцеговачки град
на јадранској обали


Штрбачки бук на ријеци Уни

I
Парламентаризaм
у Босни и Херцеговини
до успостављања
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине

К

роз историју Босне и Херцеговине сусрећемо
се са бројним представничким тијелима од
државног значаја која су се разликовала по томе да
ли је Босна била средњoвјековна држава, да ли је
имала покрајински/земаљски значај као дио већих
држава или је уживала статус пуне самосталности и
независности. Тако је успостављању Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине 1996. године
претходио својеврстан континуитет који чине народна
илирска скупштина, сабор средњовјековне босанске
државе, ајанско вијеће и вилајетска скупштина за
вријеме османске владавине, Босански сабор у доба
аустроугарске управе, политичко представљање Босне
и Херцеговине у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/
Краљевини Југославији, Земаљско антифашистичко
вијећe народног ослобођења Босне и Херцеговине у
периоду Другог свјетског рата, Скупштина Народне/
Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине и
Скупштина Републике Босне и Херцеговине.

Антички период

Н

еки подаци показују и да је међу илирским племенима на овом простору
постојала институција народне скупштине,
која је одлучивала о најважнијим питањима
од интереса за цијелу заједницу. Карактеристичан је примјер племена Дезитијати
до којег се дошло анализом једног податка
римског историчара Диона о суђењу Батону
Бреучком у вријеме Батоновог устанка у
првоj деценији наше ере. Дионов податак о
томе да је Батон Дезитијатски предао Батона
Бреучког окупљеној војсци на суђење и
доношење пресуде један је од битних показатеља који на посредан начин омогућавају
сагледавање темеља унутрашњег уређења
дезитијатске друштвено-политичке формације. Окупљена војска представљала је
својеврсну институцију народне скупштине,
која се у овом конкретном случају појављује
као врховно суверено и судско тијело пред
којим одговарају и највиши политички
функционери.

Споменик илирског племена
Дезитијата из III вијека
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Средњовјековна
босанска држава

Б

осна се у средњем вијеку први пут помиње
као земљица смјештена вјероватно у
горњем току ријеке Босне. Прво се формирала
као област у саставу јачих сусједних држава,
а затим постаје полузависна или самостална
држава са својим бановима (XII-XIV вијека)
и коначно од 1377. године са краљевима,
са знатно проширеним границама. Осим
владара, у средњовјековној босанској држави
веома важна институција био је државни
сабор, познатији као станак. Он се у изворима
сусреће и под називима: збор, сва Босна,
сав русаг босански, а понекад и само Босна,
те consilium, universale colloquium, collatio,
adunacio и др. Израз станак први пут се
помиње у повељи бана Твртка I Котроманића
1354. године. Станак је сазиван по потреби, а
обично је то радио владар који би предсједавао
његовим радом и водио сједнице. У вријеме
крупних унутрашњих проблема у земљи,
до којих би повремено долазило, као што је
на примјер била смјена владара, станак би
сазивала крупна властела. Станак је одржаван
најчешће тамо гдје је био владарев двор: у
Милама, Милодражу, на Бобовцу, Сутјесци
и у Јајцу. Право учешћа у раду станка имали
су властела и велможе, добри Бошњани,
добри људи, господа русашка – а ови изрази
Повеља босанског владара Кулина бана (29. август 1189. године),
први писани документ који упућује на постојање босанског
државно-правног субјективитета

Средњовјековна босанска држава
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Остаци средњовјековног краљевског града Бобовца из прве половине XIV вијека са обновљеном капелом. На локалитету Бобовца пронађено
је пет гробница с посмртним остацима босанских краљева.
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ИСТОРИЈСКА КАРТА СРЕДЊОВЈЕКОВНЕ БОСАНСКЕ ДРЖАВЕ
Босна у X вијеку
Босанска држава у вријеме бана Кулина 1180–1204.
Босанска држава у вријеме краља Твртка 1353–1391.
Границе босанске државе у XV вијеку
Босна и Херцеговина у другој половини XIX вијека
Привремени посјед
Трговачки и поштански путеви

Босански средњовјековни новац

Историјска карта средњовјековне
босанске државе

су у изворима на латинском и италијанском језику имали исто значење барони Босне.
Тадашњи босански сабор био је скуп властеле која је као државна
институција заједно са владаром одлучивала о важним државним пословима. Његове функције и надлежности обухватале су најважније државне
послове попут попуњавања босанског пријестоља, крунисања босанских
владара, спољне политике, продаје или уступања босанске државне територије сусједним државама, склапања и потписивања уговора са сусједним
државама, одлучивања о рату и миру и других важних питања. Владари би
на основу одлука сабора издавали повеље. Колико ће станак имати утицаја
на државне послове зависило је од односа снага између владара и властеле,
који се у средњовјековној Босни мијењао.

Средњовјековна босанска држава
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Период османске владавине

Б

осна и Херцеговина је и за вријеме османске управе повремено имала
неку врсту колективног земаљског органа, који је имао своје мјесто у
хијерархији власти тог времена, иако, истини за вољу, није имао законодавне и друге прерогативе који припадају скупштини у модерном разумијевању тог појма. Док се наша земља налазила под влашћу Османског царства,
босански намјесници, као и остали намјесници, имали су свој диван, који
је требало да буде нека врста његовог савјетодавног органа. Према имену
покрајине, диван босанског валије називао се Босански диван. У њега су
улазили главни службеници администрације, судства и финансија, а временом су почели улазити и други достојанственици и високи официри. Када
би се земља нашла у посебним приликама или је требало доносити одлуке
о веома важним стварима, босански валија би на вијећање у сједиште ејалета, осим сталних чланова дивана, позивао и угледне и утицајне људе из
цијелог ејалета. Ови угледни људи, називани ајани, заједно са члановима
дивана расправљали би о тим посебно важним стварима. Ови скупови су се
у Босни називали ајанско вијеће, а имали су тако велику подршку и углед у
цијелом ејалету да су се његовог мишљења морале држати босанске валије.
Најпознатије ајанско вијеће одржано је 1737. године, када је управо оно присилило представнике османске власти да се Босна дигне на ноге како би се
пружио отпор аустријској војсци. Резултат је био побједа над Аустријанцима под Бањалуком. Такође, понекад би домаћи угледници и без дозволе
и знања османских власти преузимали судбину земље у своје руке и на
савјетовањима доносили судбоносне одлуке. Тако су, на примјер, босански
прваци, незадовољни односом султана према Босни, почетком 1831. године
одржали савјетовање у Тузли и донијели одлуку о заједничкој акцији у
борби за права при одлучивању у пословима који се тичу Босне и за вођу
покрета изабрали Хусеин-капетана Градашчевића, најугледнијег босанског
капетана. Након што су Бошњаци исте године поразили царску војску на
Косову, у Сарајеву је сазван сабор на којем су угледници, улема, службеници
и прваци села из свих крајева Босне једногласно изабрали Хусеин-капетана за валију Босне у рангу везира. Овим чином званично је проглашена

Кула Хусеин-капетана Градашчевића у Градачцу, којег су за валију Босне изабрали
локални угледници, улема, службеници и прваци села
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“Босна” је била званични лист
Босанског вилајета који је излазио
од 1866. до 1879. године у Сарајеву,
у којем су објављивани текстови свих
важнијих закона и уредби донесених
у овом периоду османске управе
у Босни и Херцеговини
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аутономија Босне, која није била дугог вијека,
јер су централне османске власти релативно
брзо успјеле побиједити босанску војску и вратити стање на старо.
Реорганизацијом Босанског ејалета и
његовог претварања у вилајет 1865. године и
Уредбом о организацији вилајетске управе и
за Босански вилајет је предвиђено оснивање
Општег вилајетског вијећа (Medžlisi umumii
vilájet) или вилајетске скупштине. Према поменутој уредби, сваки санџак је делегирао по
четири представника, двојицу муслимана и
двојицу немуслимана. Било је предвиђено да
се скупштине одржавају једанпут годишње и
да максимално трају 40 дана. Мандат бираних
представника трајао је једну годину, а могли су
бити бирани више пута. Вилајетска скупштина
је расправљала о питањима која би делегирали изабрани представници, под условом да
је валија сматрао да скупштина може о тим
питањима расправљати, или о оним питањима
која би јој валија поднио на разматрање. На
скупштинским засједањима расправљало се
о јавним радовима, изградњи и одржавању
саобраћајница, јавних и војних објеката, осигурању јавног реда, мира и безбједног промета,
унапређењу привреде, здравства, просвјете
и културе, о пореским обавезама, разрезивању и убирању пореза, о неким питањима из
области земљишних посједа. Одлуке које би донијела скупштина и оно што
је она закључила ступало би на снагу тек након потврде Порте. Иако је у
реформском духу формирана вилајетска скупштина имала значајна ограничења, од начина бирања представника, вјерског састава скупштине који
је ишао у корист муслимана, начина избора питања за расправу, зависности
од извршне провинцијске власти, до обавезе потврде закључака које доноси
централна влада, она је представљала значајан напредак у учешћу домаћих
људи, посебно немуслимана, у одлучивању о важним питањима која су се
тицала Босне и Херцеговине и представљала је наговјештај формирања зрелијег, компетентнијег и овлашћенијег политичког народног представничког тијела до којег ће доћи за вријеме аустроугарске управе у нашој земљи.
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Период
аустроугарске управе

Б

осна и Херцеговина била је од Конгреса великих сила у Берлину, 13.
јула 1878. године, под окупацијом Аустроугарске, која је имала привремени
карактер, уз формално задржавање
султановог суверенитета. Од 1908. до
1918. године Аустроугарска је, супротно
одредбама Берлинског конгреса, и формално анектирала Босну и Херцеговину.
Од проглашења анексије, која је оправ
давана потребом доношења устава и
демократизацијом политичког живота
увођењем сабора, до издавања устава за
Босну и Херцеговину прошло је више
од 15 мјесеци. Након дугих припрема
и уставне анкете, он је и проглашен
20. фебруара 1910. године под називом
Земаљски устав (Штатут) за Босну и Херцеговину. Статут је свим земаљским припадницима гарантовао једнакост пред
законом. Иако је овај устав био доста
ограничен и није домаћим људима и
институцијама давао много овлашћења
него је врховна управа остала у рукама
Заједничког министарства финансија
у Бечу, његов значај је неоспоран јер је
он означио почетак уставног поретка у
нашој земљи. Он је у политички живот
земље унио три нове институције, од

Земаљски статут за Босну и Херцеговину

којих је Сабор свакако најважнија. Иако са ограниченим легислативним
правима, Сабор је био институција без које се нису могла ријешити значајна питања. Он је имао право да сарађује на оним питањима која законом о управљању у Босни и Херцеговини нису била у искључивој надлежности парламената Аустрије и Угарске. Доношењем Устава и почетком рада
Сабора била је довршена изградња уставноправног поретка у Босни и Херцеговини у доба аустроугарске управе.
Ограничења Сабора била су вишеструка. Сабор није могао самостално
предлагати и доносити законе, а о неким питањима није могао ни расправ
љати. Земаљска влада за свој рад није одговарала Сабору нити је састав
Владе зависио од Сабора. С друге стране, Влада је зависила од овог представништва у погледу средстава којима је располагала јер је висина годишњег
буџета зависила од Сабора. Иако Сабор није могао самостално одлучивати
о најважнијим питањима за земљу и народ, ипак су се из иступа саборских
посланика могле уочити тежње појединих друштвених слојева које су они
представљали, о чему су аустроугарске власти водиле рачуна.
Мада је куријални принцип као неефикасан био напуштен у Аустрији
1907. године и прешло се на опште право гласа, Босански сабор је због
специфичних околности био заснован на конфесионалном и куријалном
принципу. Имао је 20 вирилних чланова и 72 изборна посланика. Свака од
три конфесије давала је по пет вирилних чланова у Сабор, док је Јеврејима
дат један вирилни глас. Вирилни чланови Сабора били су: реис-ул-улема,
директор вакуфско-меарифске управе, сарајевски и мостарски муфтија и
по именовању најстарији муфтија, четири митрополита, потпредсједник
Великог управног и просвјетног савјета Српске православне цркве, римокатолички надбискуп, два провинцијала фрањевачког реда, сарајевски
сефардски надрабин, предсједник Врховног суда, предсједник Адвокатске
коморе у Сарајеву, затим начелник града Сарајева и предсједник Трговачке
и занатске коморе у Сарајеву.
Према Изборном реду (закон), становништво је било подијељено у три
курије. Првој курији припадала су сва лица која својим посједом, општим
пореским обавезама или својим образовањем чине посебан социјални слој
становништва. Она је обухватала муслиманске земљопосједнике бегове и
аге, богате трговце и индустријалце, дипломиране високошколце и војна
лица. Припадало јој је 18 мандата у Сабору. У другу курију улазило је градско становништво оних мјеста која имају градски статут или се управљају
по закону од 21. марта 1907. године, а које није спадало у прву курију. Ова
курија давала је 22 посланика у Сабор. Трећој курији припадало је све
сеоско становништво које није припадало ни првој ни другој курији. Овој
курији припадала су 43 мандата. По конфесионалном земаљском кључу,
православним је припадао 31, муслиманима 24, католицима 16, а Јеврејима
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један мандат (у другој курији). Предсједништво Сабора нису бирали посланици, него га је постављао цар. Влада је у свом раду била потпуно независна
од Сабора, који је имао право да Земаљској влади упућује само петиције.
Након спроведених избора, редовних у мају и накнадних у септембру
1910. године, у Сабор су ушле четири политичке партије. Све мандате предвиђене за православне добила је Српска народна организација (31), Муслиманска народна организација све мандате предвиђене за муслимане (24), док
су мандате предвиђене за католике подијелили Хрватска народна заједница
(12) и Хрватска католичка удруга (4). У погледу социјалног састава Сабора
доминирали су интелектуалци (45) и земљопосједници (24). У Сабор је изабрано и више познатих културних и јавних радника тог времена. Чланови
Сабора билу су, на примјер, књижевник Светозар Ћоровић, један од најважнијих вођа бошњачко-муслиманског аутономног покрета Али-бег Фирдус,
надбискуп др Јосип Штадлер, српски културни, национални и политички
радник Петар Кочић, културни стваралац Сафвет-бег Башагић, др Никола
Мандић, др Јозо Сунарић, др Мурад Сарић, др Никола Стојановић, др Јефто
Дедијер, др Мустај-бег Мутевелић, др Милан Сршкић, Шериф еф. Арнаутовић и други.

Генерал Варешанин чита царев
патент на отварању Сабора
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Представници Земаљске владе, иако нису били чланови Сабора и нису
учествовали у гласању приликом доношења одређених законских основа,
били су веома значајан чинилац у раду Сабора и неријетко су њихови ставови одређивали правце саборских дискусија па и изгласавање одређених
предлога и закона. Ову значајну улогу Земаљска влада добила је Уставом,
којим је Сабору онемогућена контрола над њеним радом.
Послије мајских избора земљу је посјетио цар Фрањо Јосип. Том приликом је, 31. маја, издао патент и за 15. јуни 1910. године сазвао Сабор који се
и окупио у заказани дан. Први предсједник Сабора био је Али-бег Фирдус, а
потпредсједници Војислав Шола и др Никола Мандић. С обзиром да је Алибег Фирдус био на самртничкој постељи, дужност предсједника Сабора је
током цијелог првог засједања обављао Војислав Шола. Касније ће за предсједника Сабора бити именован Сафвет-бег Башагић. Отварање Сабора
било је пропраћено неуспјелим покушајем убиства генерала Марјана Варешанина на Царевој ћуприји, приликом повратка са отварања. Атентатор,
српски омладинац Богдан Жерајић, убио се како би онемогућио истрагу.
У почетку рада Сабора сви посланици су, без обзира којој политичкој
партији припадали, углавном заједно наступали према Земаљској влади
и сложно радили. Радило се у жељи да се у оквиру постојећих овлашћења
искористи Сабор за побољшање политичког и економског положаја земље.

Период аустроугарске управе

Резиденција Конак била је сједиште
земаљског поглавара за Босну и
Херцеговину у вријеме аустроугарске
управе. Своју резиденцијалну
намјену задржала је до данас.
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Услиједио је и заједнички захтјев посланика да се прошире уставна овлашћења Сабора резолуцијом од 23. јуна 1910. године. Посланици су сложно
радили и на неким конкретним питањима
попут укидања забране одржавања аналфабетских течајева, захтјева да се не постављају
мађарски натписи на жељезници, захтјева
да се укине њемачки језик у унутрашњем
саобраћају, да се донесе нови закон о шумским глобама који је значајно олакшао положај
сељаштва, као и на другим питањима. Сукоби
у Сабору почели су приликом расправе о
Нацрту закона о поштанској штедионици
крајем 1910. и почетком 1911. године, а покретање аграрног питања у Сабору дефинитивно је прекинуло споразумни рад и довело
до прегруписања и тражења савезника међу
политичким групама у Сабору и до настојања
Земаљске владе да створи “радну већину”,
састављену од посланика из све три вјерсконационалне групе.
У току четири своја засједања Сабор је
расправљао о бројним питањима, било да се
радило о законима који су дошли у Сабор на
иницијативу власти, било да су их покретали
сами посланици. С обзиром да је сваке године
владин предлог буџета био већи од оног из
претходне, право Сабора да вотира буџет
била је реално његова највећа уставом дефинисана снага, па су посланици настојали да
изгласавање за њих важних закона вежу уз
вотирање буџета. Ипак, најзначајнија питања
у Сабору била су аграрно и питање земљопосједа уопште, које је обиљежило прво и дијелом четврто засједање, те језичко питање као
кључни дио националног питања, а кроз оба
су се преламали национални односи у овом
представничком тијелу.
Босански сабор постао је мјесто врло
честих расправа о аграрном питању. Настала је подјела, при чему су три главне групе биле формиране по вјерсконационалном кључу, док је четврти учесник била Земаљска влада и њени
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представници на саборским засједањима. Ипак, мора се истаћи да је главна
борба вођена између бошњачких1 и српских посланика, јер су земљопосједници углавном били муслимани, а закупци/кметови већином православни. На првом засједању износили су се аргументи за оправданост
жељеног начина рјешавања аграрног питања, постављала терминолошка и
суштинска питања повезана са аграрним питањем - шта обухвата аграрно
питање, да ли је обрађивач чифлучке земље кмет или закупац, којег су
поријекла православни и муслимани у Босни и која од ових група је старија
у Босни и која, посљедично, има више права на земљу, да ли је однос између
земљопосједника и обрађивача приватноправног или јавноправног карактера, који су мотиви водили аустроугарску управу да приступи екстерној
колонизацији – да унаприједи пољопривреду или ослаби српску етничку
компактност на одређеним просторима у Босни и Херцеговини – и нека
друга питања у вези с аграром.
На другом засједању бирали су се саборски одбори, говорило о језичком
питању, расправљало о путевима, о неправилности при издавању закупа
тузланске соли, расправљало о буџету који је на другом засједању и одбијен,
критиковала полицијска сила током ђачких демонстрација пред сарајевском катедралом против бана Цуваја и увођења комесаријата у Хрватској.
Како се Влада нашла у сукобу са цијелим Сабором, одлучила је да затвори
друго засједање.
У периоду од 1912. до 1914. године званична државна политика највише се бавила проблемом изградње жељезница у Босни и Херцеговини и
настојањем да за своје инвестиционе програме обезбиједи подршку свих
група у Сабору. Осим тога, у жижи хрватско-српских расправа и мимоилажења било је језичко питање. Дошло је и до одређених престројавања у
политичким партијама.
Нови заједнички министар финансија Леон Билински је на међустраначкој конференцији 10. јуна 1912. године изложио свој инвестициони програм захтијевајући и очекујући безрезервну подршку. Како је већина у Влади
одлучила да усвоји програм уз одређене измјене, Билински је на то поручио
да ће инвестициони програм спровести без Сабора. Ипак, послије одређене
неодлучности, муслиманско-хрватски блок и група окупљена око Српске
ријечи пристају да у цјелини прихвате министров инвестициони програм
Приликом писања овог текста појавила се дилема који израз користити за бошњачкомуслиманско становништво и њихове политичке представнике: Бошњаци или Муслимани?
С обзиром да их сви извори из овог периода номинирају као Муслимане и да све њихове
институције имају префикс Муслиман, а с друге стране да је садашња номинација за ту групу
становништва Бошњаци, одлучили смо се за комбиновано коришћење оба назива, при чему
се муслиманска номинација користи уз институције и при коришћењу синтагми из извора а
бошњачка уз групе или појединце као дио народа. (оп. а.)
1
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и да изгласају буџет, чиме је власт обезбиједила услове да се за 22. октобар
1912. године сазове треће засједање Сабора. Очекивано, и поред опструкција опозиције, изгласан је буџет и непромијењени Закон о жељезницама.
Послије тога избија криза због језичког питања, као једног од најважнијих потпитања националног питања. У унутрашњим политичким односима језичко питање се и у саборском периоду односило на дефинисање
назива језика и коришћење писма, а не на суштину самог језика. И поред
различитог приступа национално-политичких група у Сабору у погледу
назива језика, коначно је 1912. године постигнут споразум о језичком
питању након попуштања Хрвата, који су прихватили да се језик званично
назове српско-хрватски. Остао је проблем како с Владом ријешити језичко
питање које од тада добија примарно социјалну и економску димензију.
С циљем рјешавања језичког питања у свом интересу, домаћи политички актери настојали су ово питање повезати с рјешавањем других спорних питања које је власт настојала договорити у Сабору. То се посебно односило на питање владиних стратешких инвестиционих програма и буџета,
чије су изгласавање посланици настојали повезати с рјешавањем низа својих
захтјева. У вези с изгласавањем Закона о градњи нових жељезница у новембру 1912. године, све саборске групе су захтијевале да се српско-хрватски

Данашња зграда Предсједништва
Босне и Херцеговине изграђена је
1886. године и у њој су првобитно
били смјештени Врховни суд,
одјељења владе, Земаљска каса
и други органи управе за вријеме
аустроугарске владавине
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претходно озакони као спољни и унутрашњи службени језик жељезница.
Иако је Закон о градњи жељезница изгласан захваљујући гласовима радне
већине, Сабор је вотирање владиног предлога буџета за 1913. годину условио захтјевом да српско-хрватски постане једини званични језик. Када су
аустроугарске власти увидјеле да Сабор неће вотирати буџет за 1913. годину
без рјешења језичког питања у духу захтјева посланика, засједање Сабора
прекинуто је 18. децембра 1912. године, на неодређено вријеме. Засједање
није ни настављено, већ је формално закључено у вријеме скадарске кризе 4.
маја 1913. године. Када је у прољеће 1913. године избила међународна криза
због аустроугарског ултиматума Црној Гори да напусти заузети Скадар,
власт је у страху од реакције Срба у Босни и Херцеговини, 3. маја 1913.
године, у земљи увела посебне мјере и суспендовала осам најважнијих чланова Устава. Пошто се 15. маја исте године црногорска војска повукла из
Скадра, укинуте су и посебне мјере.
У вријеме скадарске кризе група окупљена око Српске ријечи нашла
се у тешкој ситуацији и у процјепу између власти и српске јавности па је 12
посланика ове групе 19. септембра 1913. године вратило своје мандате. На
накнадним изборима празна мјеста углавном су попунили кандидати провладине новоосноване Српске народне странке адвоката Данила Димовића
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(девет мандата), чиме су се стекли
услови за сазивање посљедњег (четвртог) засједања Сабора за 29. децембар
1913. године.
Након што су превазиђени проблеми у формирању радне већине,
у љето 1913. године постигнут је
компромис о Закону о званичном
и наставном језику. Нова владина
коалиција (муслимански и хрватски
саборски клубови и српска група
Данила Димовића) и Земаљска влада
споразумјеле су се да се у Босни омогући употреба српско-хрватског
језика и у унутрашњој служби на
жељезницама, колико то дозвољавају
војни интереси. Послије добијања
сагласности од угарске и аустријске
владе да ће језички закон бити прихваћен, провладина саборска већина
га је изгласала одмах по отварању
Сабора, 30. децембра 1913. године.
Санкционисањем овог закона српско-хрватски језик је уведен у све
органе управе у Босни уз ограничења
на земаљским жељезницама, гдје због
војно-стратешких разлога њемачки
језик задржава примат.
У току овог релативно мирног
засједања поново су покренута
питања аграра, представљања Босне
у заједничким делегацијама, као и
питање назива и употребе службеног
језика. У првој половини 1914. године
усвојено је неколико важних предлога закона о инвестицијама. У том периоду долази и до превирања у владиној саборској већини, унутар све три националне групе.
Саборска дјелатност прекинута је атентатом Гаврила Принципа на
престолонасљедника Франца Фердинанда 28. јуна 1914. године у Сарајеву.
Убрзо након атентата, 9. јула 1914. године, формално је закључено четврто
саборско засједање. Аустроугарска је 28. јула објавила рат Србији, чиме је
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почео Први свјетски рат, а 15. фебруара 1915. године цар је распустио Сабор.
Догађаји који су услиједили након атентата онемогућили су санкционисање
неких усвојених закона у Сабору, као и спровођење донесених, за која су чак
била прибављена новчана средства.
Из анализе односа према покретаним питањима у Сабору и међусобних односа посланичких група може се видјети начин на који су домаће
политичке снаге прихватиле парламентаризам. За вријеме постојања
Сабора и кроз његове активности текао је процес израстања националних
политичких организација у модерне политичке партије, које су се профилирале кроз рад овог парламентарног тијела. Кроз рад Сабора могу се пратити бројна питања и односи, а посебно аграрно питање и унутрашњополитичка кретања, као и међунационални односи у Босни и Херцеговини у
уставном периоду. Споразумни рад политичких партија и опција у Сабору
позитивно се одразио на кретања у друштву, док су неспоразуми до којих
је долазило међу политичким партијама и њиховим дисидентским групама
негативно утицали на стабилност у земљи и односе међу босанскохерцеговачким становништвом.
Доц. др Един Радушић
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Политичко представљање
Босне и Херцеговине
у Кра љевини Срба, Хрвата
и Словенаца/Кра љевини
Југос лавији (1918–1941)

О

д 1914. године изостала је институционална дјелатност Босанског
сабора као легитимног представника у одлучивању о будућем статусу
Босне и Херцеговине, о чему су постојала различита мишљења, од оних о
остварењу аутономног положаја Босне и Херцеговине у оквиру Угарске,
преко уједињења са Хрватском до прихватања рјешења садржаних у Мајској
и Крфској декларацији. Након Првог свјетског рата и пораза Аустроугарске
монархије, 1. децембра 1918. године створена је Краљевина Срба, Хрвата и
Словенаца (СХС) у коју је ушла и Босна и Херцеговина.
Током процеса уједињења, у Загребу је 2. и 3. марта 1918. године, на
иницијативу Југословенског клуба, донесена Резолуција о уједињењу југословенских народа који су били у саставу Аустроугарске монархије. Овом
скупу присуствовали су и представници Босне и Херцеговине. Тада је предложено образовање Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба (СХС), са сједиштем у Загребу, у којем би биле представљене политичке партије и националне организације јужнословенских народа из Аустроугарске монархије.
Народно вијеће СХС, као врховно тијело у новој држави, основано је 5. и 6.
октобра 1918. године, са задатком да обави потребне припреме за уједињење
свих јужнословенских народа и стварање државе на демократској основи.
Бројало је 80 чланова, од којих је из Босне и Херцеговине било 18, уз додатних пет именованих из састава распуштеног Босанског сабора. Средишњи
одбор чинило је 36 чланова, од којих шест из Босне и Херцеговине са два
замјеника, без муслиманских представника.
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Народно вијеће СХС за Босну и Херцеговину са Главним одбором од
25 чланова и Предсједништвом од пет чланова формирано је 20. октобра
1918. године, са посланицима из сва три народа. До 1. новембра 1918. године
устројене су оружане снаге и полиција, те окружни, срески и сеоски одбори,
а Аустроугарска монархија је истог дана предала власт овом вијећу чином
одступања намјесника Саркотића са функције. Прва Народна влада за
Босну и Херцеговину именована је 3. новембра 1918. године са 10 чланова,
у којој су предсједник и пет министара (или повјереника) били Срби, три
Хрвата и један Муслиман. Предсједник Владе био је Атанасије Шола.
Влада Народног вијећа СХС за Босну и Херцеговину радила је од 1.
новембра 1918. до 31. јануара 1919. године, када је замјењује Земаљска влада
за Босну и Херцеговину од 1. фебруара 1919. године, као врховни управни
орган за све административно-територијалне органе у Босни и Херцеговини. Организационе промјене у структури Земаљске владе за Босну и
Херцеговину биле су врло честе и усклађиване су према државној влади.
Чинило ју је осам повјеренстава са предсједником Атанасијем Шолом на
челу. Земаљску владу замијенила је 11. јула 1921. године Покрајинска управа
за Босну и Херцеговину.
Босна и Херцеговина ушла је у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца инаугурационом адресом делегације Народног вијећа СХС предатом регенту Александру, коју је у име Његовог величанства краља Петра I
примио 1. децембра 1918. године у Београду. Мада је делегација од 28 чланова, од којих је седам било из Босне и Херцеговине, имала јасна упутства
која су садржавала услове и модалитете уједињења на демократским основама, прводецембарским актом извршено је уједињење Државе Словенаца,
Хрвата и Срба са Србијом у једну државу под називом Краљевина Срба,
Хрвата и Словенаца (СХС). Предсједништво Народног вијећа СХС је 3.
децембра 1918. године објавило да је актом уједињења престала функција
Народног вијећа као сувереног представничког тијела Државе Словенаца,
Хрвата и Срба. Прва заједничка влада Срба, Хрвата и Словенаца формирана је 20. децембра 1918. године, у коју су из Босне и Херцеговине ушли: др
Тугомир Алауповић, др Мехмед Спахо и др Урош Круљ. Оваквим чином
уједињења одступило се од раније договорене процедуре уједињења двију
држава, усаглашене на тројним преговорима у Женеви од 6. до 9. новембра 1918. године, гдје је српску владу заступао Никола Пашић, Народно
вијеће Државе Словенаца, Хрвата и Срба Антон Корошец, а Југословенски
одбор Анте Трумбић, што је било повод сталних криза током постојања
Краљевине СХС/Југославије. Тако, умјесто устроја државе на федералном
принципу, основана је централистичка монархија са јаком унитаристичком владом и јединственим народним политичким представништвом.
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У таквим околностима Босна и Херцеговина нашла се, са својим историјским насљеђем, у саставу југословенске државе.
Актом уједињења и стварањем Централне владе у Београду почеле су
припреме за одржавање избора за прву - Уставотворну скупштину (конституанту) Краљевине СХС, која није сазвана непосредно након проглашења
уједињења због непостојања изборног закона. Централна влада је декретом
од 24. фебруара 1919. године одредила да Привремена скупштина има 296
чланова, с тим да у њој буду заступљене све партије и политичке групације,
сразмјерно њиховом броју, у свакој покрајини посебно. Народно вијеће за
Босну и Херцеговину изабрало је 42 члана из партија заступљених у овом
вијећу. До краја септембра 1920. године Народно вијеће престало је радити
и сва власт у Босни и Херцеговини прешла је на органе Централне владе у
Београду. Привремена скупштина заказала је изборе за 28. новембар 1920.
године. За 63 посланичка мјеста, колико их је било одређено за Босну и
Херцеговину, мандате су освојили: Југословенска муслиманска странка
(24), Савез тежака (12), Народна радикална странка (11), Хрватска тежачка
странка (7), Комунистичка партија Југославије (4), Хрватска пучка странка
(3) и Демократска странка (2). Након објављивања изборне статистике
упућени су протести са свих страна, незадовољство се показало одмах на
првом сазиву Уставотворне скупштине Краљевине СХС 12. децембра 1920.
године. Од 419 изабраних посланика, верификационом одбору пуномоћја су
предала 342, док посланици из Хрватске пучке сељачке странке и Хрватске
странке права нису ни дошли на сједницу, а није било ни 10 посланика из
дијела земље под италијанском окупацијом, па се већ наговјештавало заоштравање политичких односа. Уставотворна скупштина је 29. јуна 1921.
године постала Законодавна према члану 140. Видовданског устава који је
усвојен 28. јуна 1921. године.
Уредбу о подјели Краљевине СХС на 33 области влада је донијела 1922.
године, а политичка нагодба др Мехмеда Спахе, вође Југословенске муслиманске организације, са радикалско-демократском владом, у вези са доношењем Видовданског устава, омогућила је Босни и Херцеговини да сачува
територијалну цјеловитост у дотадашњим границама. Тако је, према новом
уставу, шест округа према подјели из аустроугарског периода преименовано у шест области: бихаћку, мостарску, сарајевску, травничку, тузланску
и врбаску. Нови изборни закон донесен је 21. јуна 1922. године и са неким
измјенама остао је до увођења шестојануарске диктатуре. Видовдански
устав није дао женама право гласа. За пасивно бирачко право кандидат је
морао имати 30 година живота. Право гласања нису имали официри и војници у активној служби, а пасивно право одузето је комунистима. Детаљна
анализа изборног закона упућује да је био у функцији јачања централистичке власти, што се посебно може видјети по начину избора у једномандатним изборним окрузима.
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Видовдански устав је Краљевину
Срба, Хрвата и Словенаца устројио
као уставну и парламентарну
монархију са централистичким
унутрашњим уређењем

На скупштинским изборима 18. марта 1923. и 8. фебрура 1925, као и на
ванредним изборима за народне посланике Краљевине СХС 11. септембра
1927. године, највећи број мандата у Босни и Херцеговини добиле су: Југословенска муслиманска организација, Народна радикална странка и Хрватска републиканска сељачка странка. Вјерско-национална опредијељеност
бирача изражена преко изборних резултата довела је у Скупштини Краљевине СХС до напетости, неспоразума и на крају до атентата на посланике
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Хрватске сељачке странке, што је био повод краљу Александру да уведе диктатуру 6. јануара 1929. године, укине устав, распусти скупштину и забрани
рад свим политичким партијама. У октобру 1929. године краљ је донио
Закон о преименовању Краљевине СХС у Краљевину Југославију и подјелу
на управна подручја. Прекрајањем унутрашњих граница формирано је
девет бановина и Управа града Београда, као десета управна јединица. Као
и друге југословенске земље, и Босна и Херцеговина је овом подјелом изгубила своју историјски јединствену територијалну цјеловитост, била је раздијељена између четири бановине: Врбаске, Зетске, Приморске и Дринске.
Административни центри двије бановине били су у Босни и Херцеговини:
Сарајево Дринске и Бањалука Врбаске бановине, а остала два изван Босне и
Херцеговине: Приморске у Сплиту и Зетске у Цетињу. То се значајно одразило и на националну структуру становништва јер су у Врбаској и Дринској

Бански двор, културни центар
Бањалуке, грађен је у периоду
од 1929. до 1932. године као
сједиште бана Врбаске бановине
у Краљевини СХС
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КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА –
ПОДЈЕЛА НА БАНОВИНЕ 1931.

већину становништва чинили Срби, у Зетској Срби и Црногорци, а у Приморској Хрвати, односно оваквом подјелом Муслимани су остали мањина у
све четири бановине. Краљ Александар је централизовао управу, настојао
новом подјелом ријешити национално питање наметањем интегралног
југословенства по којем у Југославији постоји умјесто три народа само један
јединствени југословенски народ са три племена (српско, хрватско и словенско). Након укидања свих демократских обиљежја југословенског државнополитичког система, краљ је објавио Закон о краљевској власти и врховној
државној управи, те тиме преузео и законодавну и извршну власт.
Тек у љето 1931. године наговијештено је враћање парламентарног система. Нови устав Краљевине Југославије (Октроисани устав) краљ Александар донио је 3. септембра 1931. године. С тим уставом вратио се парламентаризам, али не и парламентарни систем у демократском смислу ријечи.
Новим уставом уведена је дводомна скупштина, са Народном скупштином
и Сенатом, чиме је краљ настојао промијенити облик, али не и суштину
апсолутистичког режима. Према Октроисаном уставу успостављен је
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Административна подјела
Краљевине Југославије којом је
Босни и Херцеговини, као и неким
другим југословенским земљама,
разбијена историјска територијална
цјеловитост
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систем ванпарламентарне владе, односно влада није произашла из парламентарне већине и није одговарала Скупштини, него краљу, који је именовао и разрјешавао предсједника Министарског савјета и министре. Краљевим указом од 23. септембра 1931. године заказани су избори за 8. новембар
1931. године, а новоизабрана скупштина требало је да се састане 7. децембра
исте године у Београду. За изборе је била предвиђена кандидатура за цијелу
земљу по “земаљској кандидатској листи” и није било дозвољено истицање
кандидатура по мањим изборним јединицама. Промјена у новом изборном закону била је укидање тајности гласања – уведено је јавно гласање.
Изборни закон из 1931. године и његови пратећи закони били су у функцији
јачања централизма и интегралног југословенства у националном смислу,
као и учвршћивања краљеве власти. О Босни и Херцеговини у овом контексту избора није могуће говорити због начина административног уређења
подијељеног на бановине. Дјеловање ове скупштине било је директно под
утицајем Двора, у складу са шестојануарском диктатуром и Октроисаним
уставом, а са оствареном намјером разбијања историјских и националних
средина. Краљева власт није попуштала ни измјенама Изборног закона од
24. марта 1933. године, којим је повећан број посланика на 370, а суштински
није промијењена тенденција даљег очувања централизма.
Покушаји прикривања апсолутистичког начина владавине нису уродили плодом јер су услиједила бројна незадовољства изражена пунктацијама. Захтјеви из резолуције Сељачко-демократске коалиције, коју су
чиниле Хрватска сељачка странка и Самостална демократска заједница, од
7. новембра 1932. године, познатији као “Загребачке” и “Мачекове” пунктације, о укидању србијанске превласти у Краљевини изазвали су реакцију
Демократске странке, која је у јануару 1933. године објавила “Писмо пријатељима”, познато као “Давидовићеве пунктације”, са захтјевом за преуређење државе тако што би је чиниле четири федералне јединице а Босна
и Херцеговина била би једна од њих. О том питању се изјаснио и вођа
Југословенске муслиманске организације др Мехмед Спахо, који је путем
“Сарајевске пунктације” осудио централистичко уређење и захтијевао
поштовање равноправности историјско-политичких јединица, међу којима
и Босне и Херцеговине као равноправне чланице.
Атентат на краља Александра 1934. године у Марсеју у Француској и
именовање трочланог Намјесништва са кнезом Павлом Карађорђевићем на
челу подстакли су изборе 5. маја 1935. године са два изборна блока: Земаљска
листа са Богољубом Јефтићем и листа Удружене опозиције са Влатком
Мачеком на челу. У Удружену опозицију укључиле су се програмски опозиционе партије: Сељачко-демократска коалиција, Југословенска муслиманска организација, Давидовићево крило Демократске странке и дијелом
Земљорадничка странка. У личности Влатка Мачека одмах је препозната
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намјера отварања “хрватског питања” у Краљевини. Изборе је добила Листа
Богољуба Јефтића са 60,6% и 303 мандата, а Листа Удружене опозиције 37,4%
гласова и 67 посланичких мандата. Слављена је побједа владине листе, али
је то био и наставак терора против неистомишљеника, у првом реду комуниста и федералиста.
И након ових избора јавили су се захтјеви за аутономијом Босне и Херцеговине. Осим поменутих политичких партија, свој став индиректно је
исказала и Комунистичка партија Југославије која је дјеловала у илегали.
Подстакнута тим идејама, босанскохерцеговачка омладина која је студирала у Београду, Љубљани и Загребу објавила је три писма: у децембру 1937,
марту 1938. и 1. децембра 1939. године, у којима су наглашавали посебност
Босне и Херцеговине као политичке, привредне, културне и историјске цјелине. Међутим, ти захтјеви остали су без резултата.
Намјесништво са кнезом Павлом на челу распустило је Скупштину и
расписало нове изборе за 11. децембар 1938. године, а то су били и посљедњи
избори за Народну скупштину у Краљевини Југославији. Изборни закон је
већ унапријед протежирао владину листу, а различитим махинацијама то
је у потпуности и остварено. Краљевски намјесник кнез Павле повјерио је
Владу Драгиши Цветковићу почетком фебруара 1939. године, уз овлашћења
за постизање споразума са Влатком Мачеком, вођом Хрватске сељачке
странке.
Након децембарских избора настали су неизвјесни дани заоштрених
односа у Југославији, али и на међународној политичкој сцени. Парламентарна криза није се могла превазићи, скупштински рад је угушен, а сва законодавна и извршна власт прешла је на краљевско намјесништво, односно на
кнеза Павла и Владу.
Питање државнополитичког уређења Краљевине Југославије покушало
се разријешити Споразумом Цветковић-Мачек, склопљеним 26. августа
1939. године, односно српско-хрватским договором, којим су се дијелови
Босне и Херцеговине нашли у новоформираној Бановини Хрватској, којој
су од босанскохерцеговачке територије припале општине и срезови у Посавини: Брчко, Градачац, Босански Шамац, Босански Брод и Дервента, а у
југозападној Босни и у Херцеговини – Столац, Чапљина, Љубушки, Мостар,
Коњиц, Прозор, Фојница, Травник, Бугојно, Томиславград и Ливно. Преостали дио Босне и Херцеговине према Споразуму требало је да уђе у састав
пројектоване заједнице “Српске земље”. Међутим, Споразумом нико није
био задовољан јер није могао довести до консолидовања политичке ситуације оптерећене социјалним и националним проблемима. У поменутој
ситуацији Југословенска муслиманска организација истакла је захтјеве за
формирање Босне и Херцеговине у историјским границама са Сарајевом као
центром. Након смрти др Мехмеда Спахе 1939. године, странку је преузео
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др Џафер Куленовић и предлагао оснивање четврте “Босанске бановине”.
Покрет за аутономију основан је 30. децембра 1939. године, чији се Извршни
одбор циркуларним писмом обратио свим муслиманским организацијама
и друштвима на територији Босне и Херцеговине ради оснивања мјесних
одбора с циљем стварања аутономне Босне и Херцеговине, што је прекинуо
почетак Другог свјетског рата.
Од увођења шестојануарског режима до марта 1941. године укупно је
било 14 влада у Краљевини Југославији у којима су учествовали и “министри из Босне и Херцеговине”, који су заступали различита мишљења,
погледе и рјешења у зависности од националног и политичког опредјељења
партија којима су припадали. Идентично су се понашали и посланици на
малобројним, неефикасним и конфликтним скупштинским засједањима.
Посљедња влада Краљевине Југославије Драгише Цветковића и Влатка
Мачека срушена је 27. марта 1941. године. Након потписивања приступнице
Краљевине Југославије Тројном пакту 25. марта 1941. године и демонстрација два дана касније, 6. априла услиједио је напад Сила осовине на Краљевину Југославију, брзи слом краљевске војске, одлазак краља и владе у избјеглиштво, фашистичка окупација и комадање земље, што је значило и крај
Краљевине Југославије.

Предсједник Владе Краљевине
Југославије Драгиша Цветковић
потписује приступање Краљевине
Тројном пакту
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Од успостављања Краљевине Југославије до њеног слома у свим
њеним сегментима, политичко представљање Босне и Херцеговине пратили су стални прекиди, политичка нестабилност и несугласје о основним
питањима која су остала неријешена од 1918. године. Осим темељног питања
на линији сукоба између централизације и федерализације државе, Босна и
Херцеговина морала је стално бринути о очувању територијалног интегритета. Водеће парламентарне политичке партије из Босне и Херцеговине дјеловале су на вјерско-националној основи, а уз то су српске и хрватске партије имале своје централе у Београду и Загребу, те нису могле бити истински
представници интереса босанскохерцеговачког становништва као цјелине.
Парламентаризам у покушајима, забрана лијево оријентисаних политичких
партија, увођење диктатуре и нагомилани социјални и национални проблеми уз почетак Другог свјетског рата и револуционарно-ослободилачки
рат створили су услове за промјену државно-политичког устројства и политичког представљања.
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47

Други свјетски рат
и успостављање Зема љског
антифашистичког вијећа
народног ос лобођења
Босне и Херцеговине

Н

акон напада нацистичке Њемачке на Краљевину Југославију и краткотрајног априлског рата дошло је до слома југословенске државе и безусловне капитулације потписане 17. априла 1941. године. Независна Држава
Хрватска проглашена је 10. априла 1941. године, а у њу је укључена и Босна
и Херцеговина. Територија Независне Државе Хрватске законском одредбом од 10. јуна 1941. године подијељена је на 22 управне јединице – велике
жупе које су се дијелиле на котаре, а котари на општине. Издвајањем дијелова територије Босне и Херцеговине у велике жупе, чији су центри били
у Хрватској, настојала се створити јединствена државна територија Неза
висне Државе Хрватске.
Дошло је до сукоба, револта становништва и отпора фашистичкој окупацији. Због тога је међу становништвом све већи углед и мобилизирајућу
снагу имао концепт антифашистичке борбе Комунистичке партије Југославије, заснован на заједничкој борби свих народа Југославије против фашистичких окупатора и бројних домаћих колаборационистичких структура.
Комунистичка партија Југославије паралелно с антифашистичком
борбом вршила је и револуционарну промјену власти. Окосница у рушењу
старог друштвеног и политичког уређења и изградњи новог система власти
били су народноослободилачки одбори и антифашистичка вијећа народног ослобођења. Оснивање партизанских органа власти у Босни и Херцеговини текло је паралелно са јачањем народноослободилачког покрета од
почетка устанка (јули 1941. године), преко оснивања Антифашистичког
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вијећа народног ослобођења Југославије (АВНОЈ) и Земаљског антифашистичког вијећа народног ослобођења Босне и Херцеговине (ЗАВНОБиХ) до
ослобођења земље и легализовања створене структуре власти. Упоредо са
партизанским заузимањем појединих територија, успостављани су локални
органи власти, као зачеци нове државне власти.
Територија Босне и Херцеговине, са аспекта организације народноослободилачког покрета, била је подијељена на три области: Босанска Крајина,
Источна Босна и Херцеговина. Одлуке о именовању првих народних одборника доносили су штабови и партијске организације партизанских одреда,
што су грађани на зборовима прихватали - нису их бирали.
Мада су народни одбори и прије оснивани, Фочански прописи под
називом “Задаци и устројство народноослободилачких одбора и објашњења
и упутства за рад народноослободилачких одбора у ослобођеним крајевима” из фебруара 1942. године прописали су основне принципе организације и функционисања народноослободилачких одбора, њихову изборност,
опозив и друга питања. Нова, партизанска власт успостављала се именовањем вршилаца различитих дужности, а не бирањем, избор је вршен акламацијом. Фочански прописи донијели су и основе новог изборног система
који је, осим непосредног, увео и делегатски начин бирања виших органа, те
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Један од говорника на
Првом засједању ЗАВНОБиХ-а
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Долазак учесника на Прво засједање
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потврдили бирачко право женама. Уведено је опште право гласа, а гласање
је било јавно. Регулисано је питање изборних комисија, изборних повјереника и зборова бирача. На ослобођеним територијама функционисали су
народноослободилачки одбори у вријеме када су одређено подручје контролисале партизанске јединице, а када би их окупирала непријатељска војска,
њихов рад би замирао до сљедеће прилике.
Да би структура нове власти била хијерархијски успостављена, недостајали су земаљски органи власти. Бројни сеоски, општински, срески,
окружни и обласни народноослободилачки одбори постали би велико
оптерећење Врховном штабу народноослободилачког покрета који је првенствено руководио војним операцијама. Зато је било потребно основати
један централни орган народне власти који ће од Врховног штаба преузети
цивилну управу над ослобођеним територијама. Из тих разлога је 26. новембра 1942. године у Бихаћу било сазвано Прво засједање Антифашистичког
вијећа народног ослобођења Југославије (АВНОЈ), као највишег политичког
представничког тијела народноослободилачког покрета за Југославију.
АВНОЈ је изабрао свој извршни одбор који је, заједно са Врховним штабом,
представљао државну структуру власти на нивоу Југославије као цјелине.
Извршни одбор донио је одлуку о сазивању земаљских антифашистичких
вијећа, без обзира што је рат бјеснио свом жестином.
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Према концепту колико нација толико и федералних јединица, током
сазивања ЗАВНОБиХ-а појавила су се одређена размимоилажења у вези
са формирањем Босне и Херцеговине као федералне јединице. Поједини
партијски руководиоци сматрали су да Босна и Херцеговина не може бити
засебна федерална јединица с обзиром на вишенационални састав њеног
становништва, односно да је треба учинити аутономном покрајином Србије
или Хрватске или је везати са савезне органе нове Југославије. Овоме се
супротставило руководство Покрајинског комитета Комунистичке партије Југославије за Босну и Херцеговину (ПККПЈ за БиХ), односно истакнути револуционари и комунисти Авдо Хумо, Родољуб Чолаковић, Хасан
Бркић и други, који су код Јосипа Броза Тита и Едварда Кардеља захтијевали равноправан статус за Босну и Херцеговину у југословенској федерацији, што им је и успјело, образлажући свој захтјев историјским принципом. То је уједно било и допуштење за сазивање земаљске конференције за
Босну и Херцеговину. Покрајински комитет КПЈ за Босну и Херцеговину
је партијском линијом, а уз допуштење Централног комитета КПЈ, обавијестио обласне и окружне народне одборе да пошаљу листе кандидата за
прво земаљско народно представништво. То су били учесници АВНОЈ-а
са подручја Босне и Херцеговине, борци из партизанских јединица, истакнути војни команданти, политички комесари, затим сви чланови обласних народних одбора и по пет истакнутих политичких, јавних и културних радника из сваког округа, свакако симпатизера партизанског покрета
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Предсједник Президијума ЗАВНОБиХ-а
др Војислав Кецмановић
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и некомпромитованих према непријатељу.
Социјална структура учесника била је шаролика, а национални састав био је у складу са
националном структуром народноослободилачког покрета. На основу директива и упутстава Комунистичке партије, преко војних и
партијских организација и органа народне
власти, изабран је највећи број делегата ЗАВНОБиХ-а. Пошто су и нижи органи власти
бирани према истом принципу, овај вид политичког представљања може се назвати ратним
партизанско-партијским парламентаризмом.
Из нуклеуса народних одбора даљим ширењем
успостављена је хијерархијска мрежа народних
одбора која је у представништву на босанскохерцеговачком нивоу, у ЗАВНОБиХ-у, добила
највише политичко представничко тијело.
Прво засједање ЗАВНОБиХ-а, као највишег
политичког представничког тијела Босне и Херцеговине, одржано је у Мркоњић Граду 25. и 26.
новембра 1943. године, на којем су изабрана 173
вијећника, 31 члан Президијума и пет чланова
Предсједништва Президијума ЗАВНОБиХ-а. У
Предсједништво Президијума изабрани су: др
Војислав Кецмановић, предсједник, Авдо Хумо,
први потпредсједник, Александар Прека, други
потпредсједник, Ђуро Пуцар Стари, трећи
потпредсједник, и Хасан Бркић, секретар. У
Резолуцији ЗАВНОБиХ-а Босна и Херцеговина проглашена је федералном
јединицом равноправних народа. Изабрано је 58 вијећника и 46 њихових
замјеника за Друго засједање АВНОЈ-а, на којем су 29. новембра 1943. године
представљали Босну и Херцеговину у Јајцу, гдје је потврђено устројство
нове државе са шест федералних јединица и пет народа, међу којима нису
били Муслимани. Мада су током рата називи за најбројније народе у Босни
и Херцеговини – Муслимане, Србе и Хрвате – равноправно коришћени у
комуницирању, прогласима и службеним документима, Муслиманима није
признато адекватно мјесто у националном смислу. Према одлукама Другог
засједања АВНОЈ-а утврђени су темељи федеративног уређења Демократске
Федеративне Југославије. Земаљска антифашистичка вијећа конституисала
су се у највиша законодавна и извршна представничка тијела са правом
оснивања народних влада као извршних органа.
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Друго засједање ЗАВНОБиХ-а одржано је у Санском Мосту, од 30. јуна
до 2. јула 1944. године, којем је присуствовало 107 вијећника, од 148 колико
их је поднијело пуномоћја. Били су присутни чланови савезничких војних
мисија из Совјетског Савеза, Велике Британије и Сједињених Америчких
Држава, представници ЗАВНОХ-а, док представници АВНОЈ-а нису могли
доћи са Виса због ратних дејстава. На Другом засједању ЗАВНОБиХ се конституисао у највиши законодавни орган у Босни и Херцеговини, односно у
народну скупштину као носиоца народног суверенитета. На засједању је 1.
јула 1944. године донесена Декларација о правима грађана у Босни и Херцеговини у којој између осталог стоји: “У пламену праведног ослободилачког
рата искива се братство Срба, Муслимана и Хрвата, и тиме се удара сигуран
темељ слободне и збратимљене Босне и Херцеговине, равноправне федералне јединице у Демократској Федеративној
Југославији”. Осим принципа о равноправности народа, треба истакнути и одредбе Декларације о људским правима и слободама које су
у сагласности и са данашњим европским стандардима. У Декларацији ЗАВНОБиХ-а о правима грађана у Босни и Херцеговини гарантује
се слобода вјероисповијести, слобода збора,
договора и удруживања, слобода штампе,
лична имовинска сигурност грађана, слобода
приватне иницијативе у привредном животу,
те равноправност жена и мушкараца, као и то
да нико не може бити осуђен без прет
ходног судског поступка. Нажалост,
одмах након ослобођења дио прокламованих принципа којима су гарантовани људска и грађанска права и слободе изневјерен је.
С обзиром на ратне околности,
у ЗАВНОБиХ-у су биле сједињене
законодавна и извршна власт, а сви
њени органи називани су “народним”, из чега се изводио закључак да
народ непосредно учествује у вођењу
свих државних послова – преко овог
представничког тијела. Предсједништво ЗАВНОБиХ-а обављало је сву
власт до формирања владе, па је тако
у оквиру њега осниван потребан број

Декларација ЗАВНОБиХ-а о правима
грађана у Босни и Херцеговини

одјељења за послове државне управе. У ствари, то су били зачеци будућих
министарстава. На сједницима Предсједништва од 6. јула 1944. до 7. фебруара 1945. године основана су одјељења за: народну привреду, народну
просвјету, народно здравље и социјално старање, народну обнову, правосуђе, исхрану, финансије и унутрашње послове. Уведене су народноослободилачке скупштине на нивоу среза, а њихови одбори били су извршни
органи власти. Регулисано је право гласа мушкарцима и женама са навршених 18 година живота, а назначене су категорије становништва којима
је то право ускраћено. Посебним одлукама регулисан је пословник о раду
ЗАВНОБиХ-а и свих нижих органа власти. Да се нова власт у потпуности
конституисала говори и усвајање одлука о успостављању Земаљске комисије за испитивање злочина окупатора и његових помагача, те прикупљању
података о ратној штети у координацији са Државном комисијом, формираном при Националном комитету ослобођења Југославије (НКОЈ), који
је имао функцију југословенске владе. Президијум ЗАВНОБиХ-а састојао
се од Предсједништва, које су чинили предсједник, три потпредсједника,
секретар и 22 члана.
Партија је сматрала да јој је потребна широка основица за дјеловање, па
је одмах након Другог засједања ЗАВНОБиХ-а, 3. јула 1944. године у Здени
код Санског Моста, сазвала Прву земаљску конференцију народноослободилачког покрета Босне и Херцеговине, на којој је формиран Народноослободилачки фронт, као најшира трансмисија револуционарне борбе у смјени
власти. Уз присуство 150 делегата из цијеле Босне и Херцеговине осигуран
је легитимитет за стварање политичке организације којом је био обухваћен
највећи дио становништва. Преко народнофронтовских организација
могле су се ширити идеје, спроводити различите мјере и одлуке, контролисати становништво и предузимати одређене санкције према онима који
нису прихватали нову власт.
Планираним задацима дограђиван је управни апарат ЗАВНОБиХ-а.
Формираним одјељењима руководили су чланови Предсједништа и на тај
начин обављали послове владе Босне и Херцеговине, која се тада још није
могла службено формирати, али је то учињено брзо након ослобођења земље.
Партизански покрет је током рата у Босни и Херцеговини створио
власт паралелну оној официјелној и успио до ослобођења земље припремити сигурне темеље за легализовање револуционарне власти. Тако је
Комунистичка партија Југославије од странке у илегалности постала водећа
у стварању једнопартијског система са потпуном контролом над друштвом.
У обновљеној југословенској држави на сасвим другачијим основама, Босна
и Херцеговина нашла је своје мјесто као једна од шест федералних јединица, чији је даљи развој био у директној субординацији савезних органа у
Београду.
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риближавањем коначног ослобођења земље Комунистичка партија
Југославије је, осим завршних војних операција, имала задатак да
заврши процес конституисања државне власти. У Босни и Херцеговини то
је учињено посљедњим засједањем ЗАВНОБиХ-а.
На Трећем засједању ЗАВНОБиХ-а, одржаном од 26. до 28. априла 1945.
године у ослобођеном Сарајеву, на којем је од 176 присуствовало 155 чланова, донесена је Одлука о измјенама и допунама Одлуке о конституисању
Земаљског антифашистичког вијећа народног ослобођења Босне и Херцеговине у највише законодавно и извршно народно представничко тијело
федералне Босне и Херцеговине, донесене 1. јула 1944. године, којом се ЗАВНОБиХ конституисао у Народну скупштину Босне и Херцеговине, а његово
Предсједништво у Предсједништво Народне скупштине Босне и Херцеговине. То је значило наставак изградње власти у миру па су народноослободилачки одбори и скупштине, од мјесних до обласних, промијенили назив
у народне одборе и народне скупштине мјеста, општина, срезова, округа и
области, зависно од административно-територијалне подјеле Босне и Херцеговине. Усвајањем ове одлуке даљи рад Трећег засједања ЗАВНОБиХ-а
представљао је почетак рада прве Народне скупштине Босне и Херцеговине.
Сви вијећници који су имали вијећничко пуномоћје за Треће засједање ЗАВНОБиХ-а постали су први народни посланици Народне скупштине Босне и
Херцеговине, а због немогућности избора кооптирана су још 44 посланика.
Према томе, прва Народна скупштина Босне и Херцеговине имала је 220
народних посланика.
Предсједништво ЗАВНОБиХ-а преименовано у Предсједништво
Народне скупштине имало је 25 чланова. За предсједника је именован др
Војислав Кецмановић, за потпредсједнике Авдо Хумо, др Јаков Гргурић и
Ђуро Пуцар. Мада је Предсједништво, повремено називано и Президијум,
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тај назив званично добило тек у првом Уставу Народне Републике Босне и
Херцеговине, овај назив се у пракси користио од Трећег засједања АВНОЈ-а.
Након формирања Привремене владе Демократске Федеративне Југославије, 7. марта 1945. године, створене су претпоставке за формирање и босанскохерцеговачке владе. На Трећем засједању ЗАВНОБиХ-а донесен је Закон
о Народној влади Босне и Херцеговине, као врховном извршном органу
државне власти у Босни и Херцеговини. Народна влада била је одговорна
Народној скупштини која је мандат за састав прве Народне владе Босне и
Херцеговине једногласно повјерила Родољубу Чолаковићу.
Народна скупштина измијенила је Одлуку ЗАВНОБиХ-а о стварању
законодавног одбора, од 1. јула 1944. године, доношењем закона о измјени
члана 2, у којем је одредила да Законодавни одбор чине предсједник и десет
чланова које је из свог састава бирала Народна скупштина Босне и Херцеговине. Према томе, Трећим засједањем ЗАВНОБиХ-а, односно истовремено и
првим засједањем Народне скупштине Босне и Херцеговине успостављена је
државна и представничка власт у Босни и Херцеговини. Народна влада Босне
и Херцеговине донијела је убрзо, 2. маја 1945. године, Декларацију са програмском оријентацијом у вези са питањима значајним за мирнодопски развој.
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Сљедећи корак у изградњи југословенске, а тиме и босанскохерцеговачке државне организације било је Треће засједање АВНОЈ-а, 10. августа
1945. године, које се преобликовало у Привремену народну скупштину Југославије. Федералном устројству нове државе најбоље је одговарала дводомна
скупштина, па је Привремена народна скупштина одлучила да Уставотворна
скупштина има два дома: Савезну скупштину и Скупштину народа.
Да би се потврдиле све до тада донесене одлуке, Уставотворна скупштина
Југославије сазвала је изборе за 11. новембар 1945. године. Изборни закон
омогућавао је активно и пасивно бирачко право као опште и једнако право
гласа свим грађанима Југославије са навршених 18 година живота, без
обзира на пол, расу, вјероисповијест, образовање и мјесто становања. Међутим, широко постављено изборно право ограничено је Законом о бирачким
списковима којим су брисани сви они који су се компромитовали у односу
на народноослободилачку борбу и њене принципе организовања револуционарног типа власти. На изборима су се појавиле двије кутије. У једну кутију
убацивали су се гласови за главну листу Народног фронта Југославије чији је
носилац био Јосип Броз Тито, која је добила 90,48% гласова бирача, а друга
кутија била је без листе, са 9,52% гласова. То су били резултати за Савезну
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скупштину, а слични резултати су били и за Скупштину народа. Од тог времена уведена је једнопартијска комунистичка владавина која је на власти
остала до првих вишепартијских избора 1990. године.
Народна скупштина Босне и Херцеговине, која је произашла из ЗАВНОБиХ-а, обављала је задатке учвршћивања нове народне власти, обнове
земље и припремања услова за избор и сазив Уставотворне скупштине, која
је у складу са законодавством нове Југославије требало да донесе нови устав
Босне и Херцеговине. Посланици за једнодомну Уставотворну скупштину
бирани су према одредбама Закона о избору народних посланика за Уставотворну скупштину Народне Републике Босне и Херцеговине. Организација избора била је повјерена Земаљској изборној комисији Босне и Херцеговине, а избори су одржани 13. октобра 1946. године.
На основу броја босанскохерцеговачког становништва према попису
из 1931. године, Земаљска изборна комисија утврдила је да се на сваких
15.000 становника бира по један посланик, према тадашњој административно-територијалној подјели на седам округа, и посебно за град Сарајево.
На изборима се могло гласати само за једну листу Народног фронта, мада је
постојала и друга кутија, познатија као “ћорава”, која није имала истакнуту
листу. Гласало је 82,21% уписаних бирача, а апстинирало 17,79%. Савезни и
федерални закони о бирачким списковима назначили су одређене категорије становништва које су брисане из бирачких спискова.
Уставотворна скупштина Босне и Херцеговине сазвана је за 11. новембар 1946. године. Међу првим пословима које је урадила било је потврђивање свих аката које су донијели ЗАВНОБиХ и његово Предсједништво и
Народна скупштина Босне и Херцеговине и њено Предсједништво. Уставотворна скупштина је 31. децембра 1946. године усвојила и свечано прогласила Устав Народне Републике Босне и Херцеговине, а након тога наставила је радити под именом Народна скупштина Народне Републике Босне и
Херцеговине. Тим чином заокружена је изградња свих институција потребних за функционисање једне од шест федералних јединица у Федеративној
Народној Републици Југославији. У четворогодишњем мандату Народна
скупштина Народне Републике Босне и Херцеговине одржала је осам редовних и четири ванредна засједања. У периоду административног социјализма
до 1950. године успостављен је политички систем, започета обнова земље,
усвојен први петогодишњи план, одговорено је на совјетски хегемонизам и
чврсто контролисан укупан друштвени живот. У тим бурним политичким
догађајима предсједник Президијума Народне скупштине Босне и Херцеговине од новембра 1946. до септембра 1948. био је Ђуро Пуцар, а у наредном
периоду, до децембра 1953. године, ту функцију обављао је Владо Шегрт.
Нова фаза у развоју југословенског и босанскохерцеговачког политичког система почела је усвајањем Основног закона о управљању
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државним привредним предузећима и вишим привредним удружењима од
стране радних колектива од 27. јуна 1950. године. То је био почетак радничког самоуправљања, као новог облика управљања у друштвено-економском
и политичком систему, који је свој уставни облик добио уставном реформом 1953. године. У складу са савезним законима, донесен је Уставни закон
о основама друштвеног и политичког уређења Народне Републике Босне и
Херцеговине и републичким органима власти. Пошто је промијенио уставноправни систем Народне Републике Босне и Херцеговине у односу на први
устав, за њега се може рећи да је нови.
Избори за други посланички сазив Народне скупштине Народне Републике Босне и Херцеговине одржани су 3. децембра 1950. године, према
Закону о избору народних посланика за Народну скупштину Народне Републике Босне и Херцеговине. За разлику од претходног закона, један народни
посланик бирао се на 10.000 становника према попису становништва од 15.
марта 1948. године, уз процјену прираста до 1950. године. Укупно је требало
изабрати 270 посланика по областима и за град Сарајево, према тада важећој
административно-територијалној подјели. Највећи број посланика биран је
у Тузланској области (81), затим у Бањалучкој (79), Сарајевској (57), Мостарској (41) и за град Сарајево 12 посланика. Осим службене листе, Законом
се прописивало и даље постојање “ћораве кутије”, односно оне друге, без
листе. Уведена је новина у вези са утврђивањем резултата избора, односно
уведена је апсолутна већина, а то значи да изабрани кандидат има више
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гласова од свих осталих заједно. Ако се то не оствари у првом кругу, гласа
се у другом, али тада може побиједити и кандидат са релативном већином,
односно са највећим бројем гласова у односу на остале. На овим изборима
укупно је гласало 97,08% уписаних гласача, од којих је приближно 98,5%
гласало за кандидате, а 1,5% у кутију без листе. Народна скупштина Народне Републике Босне и Херцеговине изабрана на изборима 3. децембра 1950.
одржала је шест редовних засједања до 14. септембра 1953. године, када је
била распуштена.
Након Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења
ФНРЈ и савезним органима власти од 13. јануара 1953. године услиједило је
доношење републичких уставних закона. Тако је 29. јануара 1953. године
у Босни и Херцеговини усвојен Уставни закон о основама друштвеног и
политичког уређења Народне Републике Босне и Херцеговине и републичким органима власти. Овим законима знатно се проширила структура парламентарних тијела. Савезним уставним законом дошло је до промјене у
формирању савезног парламента (Народне скупштине ФНРЈ), тако што је
умјесто Савезног вијећа и Вијећа народа уведено Савезно вијеће и Вијеће
произвођача. Да се не би потпуно изгубило Вијеће народа, у Савезно вијеће
бирале су се двије групе посланика. Прву групу посланика чинили су они
које су непосредно бирали грађани, и то по један на 60.000 становника, а
другу посланици које су делегирале скупштине шест република и двије
покрајине. Ови делегирани посланици могли су имати улогу Вијећа народа

ако се говорило о уставним питањима и равноправно су одлучивали у
Савезном вијећу. Према републичком уставном закону, Народна скупштина
Народне Републике Босне и Херцеговине добила је два дома: Републичко
вијеће, са 114 посланика, и Вијеће произвођача са 82 посланика. Оваква
скупштинска структура остала је до доношења новог устава 1963. године.
Скупштински избори одржани су од 24. до 26. новембра 1953. године.
На овим изборима гумене куглице биле су замијењене гласачким листићима, на којима се могао заокружити само редни број испред имена
једног кандидата. Резултати на изборима утврђивани су релативном већином за оба дома Народне скупштине Народне Републике Босне и Херцеговине, која је радила од избора 26. новембра 1953. до 6. јануара 1958. године,
када је била распуштена. Избори за народне посланике у Републичко вијеће
и Вијеће произвођача Народне скупштине Народне Републике Босне и Херцеговине четвртог сазива одржани су 23. марта 1958. године. За Републичко
вијеће бирано је 126 посланика на сваких 25.000 становника, а за Вијеће
произвођача 91 посланик на 30.000 радника.
Народној скупштини Народне Републике Босне и Херцеговине, изабраној од 23. до 27. марта 1958. године, продужен је мандат за годину дана,
од 10. априла 1962. до 10. априла 1963. године, када је распуштена. Дужност
предсједника Народне скупштине Босне и Херцеговине од децембра 1953.
до јуна 1963. године обављао је Ђуро Пуцар.

Након десет година, у априлу 1963. године донесен је нови савезни
устав, а потом су усвајани републички устави. Устав Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине усвојен је 10. априла 1963. године, а дограђиван
је уставним амандманима 1967, 1969. и 1972. године. Новим уставом Народна
Република Босна и Херцеговина преименована је у Социјалистичку Репуб
лику Босну и Херцеговину, чиме се настојао обиљежити почетак социјалистичке самоуправне демократије за разлику од оне претходне, која је
дефинисана као народна демократија. Овај Устав СФРЈ назван је и “повељом
самоуправљања”, јер се од тада модел самоуправљања проширио у све
сфере друштвеног живота. Уставом су дефинисане друштвено-политичке
заједнице у републици, а то су биле: општина, срез и република. Новим
уставом основана су градска вијећа као орган самоуправљања у градовима
са више општина. За основну територијалну јединицу новог политичког
система уведена је мјесна заједница као самоуправна заједница грађана
којом је руководио савјет биран на зборовима бирача. Сљедећа друштвенополитичка заједница посебно дефинисана новим уставом била је срез.
Скупштину среза чине одборници изабрани на општинским скупштинама
сразмјерно броју становника у њима.
У погледу састава републичке скупштине дошло је до значајних
промјена. Уставом из 1963. године уведена је Скупштина Социјалистичке
Републике Босне и Херцеговине са пет домова, а то су били: Републичко
вијеће, као вијеће делегата грађана у општинама, Привредно вијеће,
Просвјетно-културно вијеће, Социјално-здравствено вијеће и Организационо-политичко вијеће, као вијеће делегата радних људи у радним
заједницама. Једино је Републичко вијеће бројало 120, а остала четири по
70 посланика. У Републичко вијеће могао је бити биран сваки грађанин
који има бирачко право, а у остала вијећа сваки радни човјек или члан
руководства радне организације, као и функционери синдиката у одговарајућим областима рада. Политички извршни орган Скупштине Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине Уставом је именовано Извршно
вијеће Скупштине Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине, које
има предсједника и више потпредсједника, а остале чланове бира Републичко вијеће између посланика Скупштине Социјалистичке Републике
Босне и Херцеговине. Уставом је регулисана републичка управа, општински и окружни судови, затим Врховни суд Босне и Херцеговине, Јавно
тужилаштво и Уставни суд Босне и Херцеговине. Уставни закон донесен је
ради спровођења у праксу Устава из 1963. године, којим је било предвиђено
да Народна скупштина Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине
донесе више изборних закона: закон за избор републичких посланика,
закон о избору среских и општинских посланика, закон о организацији и
раду Извршног вијећа, закон о изборним јединицама за избор републичких
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посланика и друге прописе. Према новом уставу утврђено је да се сваке
двије године бира половина чланова сваког вијећа Скупштине, половина
републичких посланика, па су тако сљедећи избори одржани 4. и 8. априла
1965. те 9. и 23. априла 1967. године. У периоду од 1963. до 1967. године предсједник Народне скупштине био је Рато Дугоњић, а након избора 1967. ову
функцију преузео је Џемал Биједић и обављао је до 1971. године. Изборни
систем у Босни и Херцеговини мијењао се и према усвојеним амандманима
на Устав Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине из 1963. године.
Амандманима је промијењена структура републичке скупштине преименовањем Организационог у Друштвено-политичко вијеће, затим да се сви чланови сваког од вијећа бирају на четири године, да нико не може бити биран
више од два пута за републичког посланика итд. Носилац и
организатор укупне политичке
активности у избору посланика био је Социјалистички
савез радног народа Босне и
Херцеговине.
Законодавна
дјелатност
била је интензивна шездесетих година, од Уставног закона
о укидању срезова 27. априла
1966. године, затим амандмана
на Устав од 20. априла 1967. и
6. фебруара 1969. године који су
уставни систем усагласили са
промјенама Устава СФРЈ. Наставак коригoвања републичког
устава услиједио је усвајањем
двадесет и четири амандмана на
Устав Социјалистичке Републике
Босне и Херцеговине у складу
с амандманима на Устав СФРЈ
1971. године. До 15. фебруара
1972. године активно се радило
на усвајању уставних амандмана. Сталне измјене и допуне
уставних рјешења нису могле
створити демократско друштво
због једнопартијског система и
даље доминантне улоге Савеза
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комуниста Југославије у друштву. Честе привредне реформе, које нису
доносиле жељене резултате, и идеје о либерализацији друштва раних седамдесетих година довеле су до дубоких политичких криза у југословенском
друштву.
У процесу тражења више независности и надлежности за републичке у
односу на савезну власт дошло је до усвајања новог Устава Социјалистичке
Републике Босне и Херцеговине проглашеног на сједници свих скупштинских вијећа 25. фебруара 1974. године. Овај устав је у условима социјалистичког самоуправљања већ био припремљен амандманима из 1967, 1969. и 1972.
године. Највећа новина донесена Уставом Социјалистичке Републике Босне
и Херцеговине из 1974. године било је увођење колективног предсједничког
органа. Као нова институција у тадашњем друштвено-политичком систему,
Предсједништво Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине имало је
функцију колективног предсједника Републике са девет чланова.
За првог предсједника Предсједништва Социјалистичке Републике
Босне и Херцеговине изабран је Рато Дугоњић. Скупштина Социјалистичке
Републике Босне и Херцеговине је на сједници свих вијећа, 29. априла 1974.
године, именовала чланове и предсједника Предсједништва који су том парламентарном тијелу одговарали за свој рад. Према новом уставу (четвртом
по реду послије ослобођења), структуру Скупштине Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине чинила су три вијећа: Вијеће удруженог рада
(160 делегата), Друштвено-политичко вијеће (80) и Вијеће општина (80).
Скупштински систем био је заснован на делегатском принципу, односно
утврђено је формирање делегатских скупштина, почевши од општине,
преко града Сарајева до Републике. Општинску скупштину чинила су
три вијећа: вијеће мјесних заједница, вијеће удруженог рада и друштвенополитичко вијеће. Градска скупштина и Републичка скупштина имале су
иста вијећа. Само су на општинском нивоу делагати бирани непосредно, а
градске и Републичка скупштина формиране су од изабраних делегата, тј.
посредним путем.
Уставом из 1974. године Муслимани су и уставно признати за равноправну нацију у Босни и Херцеговини, иако је и прије оваквог, заправо
само формалног и уставног статуирања, у пракси уважаван политички
субјективитет и конститутивност Муслимана Босне и Херцеговине. Од
времена Другог свјетског рата ово питање различито је третирано. Након
ослобођења постојала је могућност изјашњавања у попису 1948. године
као Срби, Хрвати, Албанци и сл., али је највећи број био “неопредијељен”.
Према попису из 1953. године, уз изјашњавање као Срби, Хрвати и слично
могли су се изјаснити и као “Југословени – неопредијељени”, док је у попису
1961. године међу народносне ознаке уведена и рубрика “Муслиман (етничка
припадност)”. Међутим, тек попис становништва 1971. године омогућава
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изјашњавање “Муслиман у националном смислу”. Од 1993. године употребљава се име народа Бошњаци. У овом значајном периоду од 1971. до
маја 1974. године предсједник Народне скупштине био је Хамдија Поздерац, са поновљеним мандатом до априла 1978. године. Након њега, до 1981.
године дужност предсједника обавља Нико Михаљевић. Мандате предсјед-

ника Скупштине наставили су Васо Гачић до маја 1983, Ивица Блажевић до
априла 1984, а у периоду од 1984. до априла 1987. године ову дужност је обављао Салко Оруч.
На Устав Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине из 1974.
године већ су 12. јула 1976. године усвојени уставни амандмани I-IV, којима
је уведена институција промјењивог делегата и повећано учешће скупштина
самоуправних и интересних заједница у раду Скупштине Социјалистичке
Републике Босне и Херцеговине. Како се тражио одговор на проблеме у југословенском друштву, повећавао се и број амандмана на Устав. Скупштина
Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине је 21. јула 1981. године
усвојила осам нових амандмана на Устав Социјалистичке Републике Босне
и Херцеговине. Доношење амандмана пратио је паралелни процес којим се,
према савезном уставу, у представничким органима смањио мандат на једну,
а у извршним органима на двије године без могућности поновног избора.
Предсједника Предсједништва Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине није бирала Скупштина већ чланови Предсједништва између себе. У
марту 1984. године усвојено је нових шест амандмана којима се побољшавао
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Устав Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине у односу на разраду
принципа према удруженом раду, одлучивању и степену одговорности и
слично. Међутим, овим амандманима није се могло поправити друштво једнопартијског система које је настојало преживјети експериментисањем са
самоуправним и удруженим радом, колективном одговорношћу итд.
Друга половина осамдесетих година донијела је крупне промјене у
демократском животу Босне и Херцеговине. Дотадашњи центри политичке
моћи који су се налазили у Савезу комуниста Босне и Херцеговине, и под
његовим утицајем у тадашњим друштвено-политичким организацијама:
Социјалистичком савезу радног народа Босне и Херцеговине, Савезу синдиката Босне и Херцеговине и Савезу социјалистичке омладине Босне
и Херцеговине, такође су се пред притиском јавности демократизовали.
Центар свих збивања и превирања била је Скупштина Социјалистичке
Републике Босне и Херцеговине у којој су вођене бурне дебате и тражени
одговори о будућем државном и друштвеном развоју. Бројни штрајкови и
незадовољства радника, грађана и студената, стварање стварних и наметнутих афера попут афере “Агокомерц” (издавање овој фирми мјеница без
покрића), “Неум” (изградња викендица функционера под привилегованим

Засједање Скупштине
Социјалистичке Републике Босне
и Херцеговине у Великој сали
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условима) и друге, дубоко су потресале босанскохерцеговачко друштво и
владајућу партију и у суштини су значиле тражење проширења људских и
грађанских права кроз нове форме демократске представничке власти, па
и темељне промјене друштвеног уређења. Не треба занемарити чињеницу
да се све ово дешавало у вријеме паралелних процеса у републикама бивше
СФРЈ и пада социјалистичких режима у Источној Европи. У том периоду,
од априла 1987. до јануара 1989. године, предсједник Скупштине био је Саво
Чечур, а након њега Златан Каравдић до децембра 1990. године.
Нових тридесет осам амандмана на Устав Социјалистичке Републике
Босне и Херцеговине донесених, 11. априла 1989. године, учинило је крај
једнопартијском систему увођењем изборних листи, што је отворило врата
слободним изборима и укупној демократизацији друштва.
Наредне године, у јулу 1990. године, тридесет и једном амандманском измјеном на Устав Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине
спроведена је опсежна уставна реформа која ће у великој мјери утицати на
будуће догађаје. Њима је Босна и Херцеговина дефинисана као “демократска и суверена држава равноправних грађана, народа Босне и Херцеговине
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– Муслимана, Срба, Хрвата и припадника других народа и народности који
у њој живе”. Утврђено је да је територија Босне и Херцеговине јединствена
и недјељива и да се “границе Републике могу мијењати само у складу са
вољом грађана цијеле Републике, израженом њиховим претходним изјаш
њавањем путем референдума, ако се за мијењање изјасни најмање двије
трећине укупног броја бирача”. Значајна промјена извршена је амандманом
по којем су: “сви облици својине равноправни и уживају заштиту”, као и да
је “слободно обављање привредне и друге дјелатности средствима у свим
облицима својине”, чиме је напуштено дотадашње фаворизовање друштвеног система привреде. Уведен је и принцип подјеле власти на законодавну,
извршну и судску, у односу на дотадашње јединство власти, тако да је
Извршно вијеће преименовано у Владу Социјалистичке Републике Босне
и Херцеговине. Усвајањем уставних амандмана и доношењем новог изборног законодавства, омогућено је одржавање првих вишепартијских избора
у Босни и Херцеговини, на којима су грађани слободно могли бирати своје
представнике између више политичких партија и опција. Од битног значаја је тадашња Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине о уставности
организовања политичких партија на националној основи, што је отворило
простор формирању и оснивању више политичких партија са националним
предзнаком. Поред тога, важно је истаћи да је са овим уставним промјенама
дошло до значајног осамостаљивања и јачања државности Босне и Херцеговине у оквиру савезне федералне Југославије.
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Парламентаризам у
Босни и Херцеговини
у ус ловима политичког
плура лизма (1990–1995)

П

олитички плурализам у Босни и Херцеговини уско је повезан са дешавањима на међународној сцени – падом комунизма, затим унутраш
њом кризом у Југославији која је ескалирала кроз политичке, економске,
националне, социјалне и многе друге облике живота и рада.
У интервалу између 1980, коју је обиљежила смрт Јосипа Броза Тита,
и 1989. године, када се распао Савез комуниста Југославије на његовом
посљедњем Четрнаестом конгресу, у свим југословенским републикама
појављивале су се различите политичке опције, удружења и покрети.
У Босни и Херцеговини интензивнији плуралистички интереси јавно су
се исказали након Десетог конгреса Савеза комуниста Босне и Херцеговине. Озбиљно припремање нових политичких партија одвијало се још
у вријеме када су се у редовима Савеза комуниста Босне и Херцеговине
водиле расправе о томе да ли да се уопште дозволе партије на националној
основи. Међутим, стварност је надилазила владајући систем. Већ 26. маја
1990. године одржана је Оснивачка скупштина Странке демократске акције
(СДА); 12. јула 1990. Српске демократске странке (СДС) и 18. августа 1990.
године Хрватске демократске заједнице (ХДЗ). Осим ових партија, појавиле
су се и партије љевице: Савез комуниста – Социјалистичка демократска
партија, Демократски социјалистички савез Босне и Херцеговине и Савез
реформских снага.
Уставне претпоставке за увођење вишестраначког политичког система
у Босни и Херцеговини и одржавање вишестраначких избора створене су
усвајањем амандмана LIX–LXXX на Устав Социјалистичке Републике Босне
и Херцеговине, донесених у јулу 1990. године. Зајамчена је слобода политичког организовања и дјеловања, а забрањено организовање и дјеловање
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усмјерено на насилно рушење уставног поретка. Такође, утврђено је да
грађани на основу општег и једнаког бирачког права, непосредним и тајним
гласањем бирају представнике у скупштине друштвено-политичких
заједница на мандат од четири године.
Поменутим амандманима Скупштина Социјалистичке Републике
Босне и Херцеговине реорганизована је у два вијећа: Вијеће грађана за које се
непосредно бирало 130 посланика и Вијеће општина у које свака општина и
градска заједница бирају по једног посланика. Скупштина Социјалистичке
Републике Босне и Херцеговине била је овлашћена да бира и разрјешава
члана Предсједништва СФРЈ из Босне и Херцеговине тајним гласањем, на
предлог Предсједништва Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине,
уз претходно непосредно изјашњавање грађана. Међутим, у Босни и Херцеговини тај изборни поступак био је примијењен раније, 1989. године, када
је на упражњено мјесто члана Предсједништва СФРЈ из Социјалистичке
Републике Босне и Херцеговине изабран Богић Богићевић. Амандманским
поступком уређено је да седмочлано Предсједништво Социјалистичке
Републике Босне и Херцеговине бирају грађани непосредно, општим и
тајним гласањем на четири године, уз могућност још једног узастопног мандата. Уставним законом за спровођење амандмана на Устав Социјалистичке
Републике Босне и Херцеговине одређено је да се до 15. септембра 1990.
године донесу бројни закони: о избору одборника и посланика у скупштини
друштвено-политичких заједница, о избору и опозиву чланова Предсједништва Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине, о изборним јединицама за избор посланика у вијећа Скупштине Социјалистичке Републике
Босне и Херцеговине, о бирачким списковима, о политичким организацијама, о јавном информисању и Закон о Радио-телевизији Сарајево. Свим
тим уставним рјешењима и пратећим прописима промовисана је етничка
припадност као основа политичког представљања, односно политичког
легитимитета.
Избори од 18. новембра 1990. године расписани су на основу Одлуке
предсједника Скупштине Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине
истовремено за чланове Предсједништва Социјалистичке Републике Босне
и Херцеговине и за Скупштину Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине. При регистрацији бирача примијењена је пасивна регистрација на
нивоу општине, на основу података које су грађани пријављивали приликом пријаве сталног мјеста боравка. Укупан број грађана уписаних у опште
бирачке спискове био је 3.033.921, од чега 100.432 на привременом раду у
иностранству. Да би били легитимни, било је потребно да на изборе изађе
више од 50% бирача уписаних у опште бирачке спискове.
За избор чланова Предсједништва Социјалистичке Републике Босне
и Херцеговине формиране су четири кандидатске листе (штампане као
дијелови огромног гласачког листа), и то на којима су били: кандидати
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Муслимани, Срби, Хрвати и остали, који се нису национално изјаснили
или су припадали другим нацијама. За чланове Предсједништва Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине изабрани су они који су добили
релативну већину из сваког народа. Предсједник Предсједништва Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине постао је Алија Изетбеговић.
Избор 240 посланика у два дома Скупштине Социјалистичке Републике
Босне и Херцеговине морао је одражавати заступљеност конститутивних народа у Босни и Херцеговини према попису из 1981. године, уз дозвољено одступање +/- 15%. На изборе је од 43 регистроване партије изашло
самостално или у коалицијама њих 15. Са увјерљивом већином побиједиле су СДА, СДС и ХДЗБиХ са 84% посланичких мандата у републичком
парламенту, 75,5% одборничких мандата у општинским скупштинама, те
60,83% одборничких мандата у Скупштини града Сарајева. За предсједника
Скупштине Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине изабран је
Момчило Крајишник, а за предсједника Владе Јуре Пеливан.
На основу таквих изборних резултата створена је коалиција три политичке партије са националним предзнаком на простору Босне и Херцеговине. Међутим, већ на првим сједницама јасно су се показале дубоке разлике у рјешавању отворених питања. Њихови политички интереси били су
дијаметрално супротни, прије свега у вези са најважнијим питањима суверености државне власти.
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Засједање оба вијећа Скупштине
Социјалистичке Републике Босне и
Херцеговине у јуну 1991. године
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Пауза у току засједања Вијећа
грађана Скупштине Социјалистичке
Републике Босне и Херцеговине у
децембру 1991. године
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Након избора 1990. године, отворена политичка размимоилажења настав
љена су у политичким представничким тијелима Босне и Херцеговине. То је
било вријеме дисолуције Југославије и интензивних преговора шест предсједника републичких предсједништава који нису могли наћи излаз из дубоке
југословенске кризе. Непуну годину дана након првих вишестраначких
избора у Босни и Херцеговини, ратна дејства која су се већ увелико одвијала
у Хрватској пренесена су у Босну и Херцеговину. Прво босанскохерцеговачко мјесто које је већ у септембру 1991. године искусило ратне страхоте било
је село Равно. Дисолуцију Југославије пратио је и процес формирања паралелних структура власти. на Палама, недалеко од Сарајева, 24. октобра 1991.
године формирана је Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини. Ова
скупштина је 9. јануара 1992. године усвојила и Декларацију о проглашењу
Српске Републике Босне и Херцеговине (њено име је 12. августа исте године
промијењено у Република Српска). У Грудама је 18. новембра 1991. године
проглашена Хрватска заједница Херцег-Босна.
Осим на унутрашњем политичком плану, крајем 1991. године одлучивало
се о судбини Југославије и у оквиру међународне заједнице. Након Конференције о Југославији, одржане 5. новембра 1991. године у Хагу, Арбитражна
комисија коначно је јавно оцијенила да се ради о дисолуцији (распаду) а не
сецесији (отцјепљењу) појединих држава чланица СФРЈ, што је значило да она
више нема правни идентитет. Европска заједница донијела је Декларацију о
Југославији 16. децембра 1991. с позивом свим југословенским републикама
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да до 23. децембра 1991. године аплицирају за независан државни статус. Врло
брзо, Предсједништво Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине је 20.
децембра 1991. године донијело Одлуку о подношењу захтјева за признавање
Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине као независне државе, уз
напомену да ова одлука није имала подршку српских чланова Предсједниш
тва. Међутим, на основу извјештаја Арбитражне комисије Конференције о
Југославији, међународно признање Босне и Херцеговине условљено је спровођењем општег референдума под међународном контролом. У складу с тим,
Скупштина Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине је на заједничкој сједници оба вијећа, 25. јануара 1992. године, донијела Одлуку о расписивању републичког референдума о суверености и независности Босне и
Херцеговине. Ни ова одлука није добила подршку већег броја представника
српског народа, који су тада и напустили Скупштину Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине.
Референдум о независности Босне и Херцеговине одржан је 29. фебруара и 1. марта 1992. године. Од укупног броја гласача, 3.253.847, на репуб
лички референдум за утврђивање статуса Босне и Херцеговине изашло је и
гласало 64,31% грађана са правом гласа, а од тога је 99,44% гласало “за” суверену Босну и Херцеговину. Резултати референдума омогућили су и међународно признање Босне и Херцеговине као независне државе.
државе чланице Европске заједнице су 6. априла 1992. године, а дан
касније и Сједињене Америчке Државе, признале Босну и Херцеговину
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Гласање у Вијећу општина Скупштине
Социјалистичке Републике Босне и
Херцеговине у децембру 1991. године
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као независну и суверену државу. Босна и Херцеговина је 22. маја 1992.
године постала чланица Организације уједињених нација. Нажалост, у исто
вријеме оружани сукоби у појединим дијеловима Босне и Херцеговине прерасли су у прави ратни пожар, који је проузроковао огромне људске жртве и
патње те материјална разарања.
У почетку ратног периода док се Скупштина није могла редовно
састајати, Предсједништво Босне и Херцеговине је, у складу са уставним
овлашћењима, вршило и законодавну функцију доносећи уредбе са законском снагом, које је Скупштина накнадно одобравала. Предсједништво је
на сједници, 8. априла 1992. године, донијело одлуку о промјени назива
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина у ново име државе, Репуб
лика Босна и Херцеговина. Скупштина Републике Босне и Херцеговине је у
ратном периоду, до потписивања Општег оквирног споразума, одржала 19
сједница. У раду Скупштине Републике Босне и Херцеговине учествовало је
осам парламентарних странака и два независна посланика. У том периоду
предсједник Скупштине Републике Босне и Херцеговине био је Миро Лазовић. Посљедња сједница Скупштине одржана је 27. августа 1996. године,
прије избора за Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине.
Истовремено, на подручјима која су се за вријеме рата налазила под
контролом органа власти Републике Српске законодавну власт је вршила
Народна скупштина Републике Српске. Такође, након што је проглашена
Хрватска Република Херцег-Босна, 28. августа 1993. године, њено Предсједништво заједно са посланицима хрватског народа у Вијећу општина
Скупштине Републике Босне и Херцеговине донијело је одлуку о формирању Представничког дома Хрватске Републике Херцег-Босне. Ово представничко тијело престало је радити након формирања Федерације Босне
и Херцеговине и конституисања Парламента Федерације Босне и Херцеговине. Народна скупштина Републике Српске је, пак, наставила постојати
и након завршетка рата у Босни и Херцеговини као ентитетски представнички и законодавни орган.
За вријеме ратних дешавања у Босни и Херцеговини од 1992. до 1995.
године одржано је више међународних конференција и дипломатских
покушаја заустављања рата. Међутим, први релевантан међународни споразум је Први оквирни споразум о Федерацији Босне и Херцеговине,
потписан 18. марта 1994. године у Вашингтону, под покровитељством Сједињених Америчких Држава, познат као Вашингтонски споразум. Овим
споразумом “преобликује се унутрашња структура територије са већинским бошњачким и хрватским становништвом у Републици Босни и Херцеговини у Федерацију Босне и Херцеговине”. Споразумом је предвиђено да
територија коју су контролисали Армија Босне и Херцеговине и Хрватско
вијеће обране (ХВО) има федерално уређење са 10 кантона. На основу овог
споразума донесен је Устав Федерације Босне и Херцеговине, на сједници
Уставотворне скупштине Федерације Босне и Херцеговине одржаној 30.
марта 1994. године. Овај устав садржи и одредбу према којој ће одлуке о
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уставном статусу територије са већинским српским становништвом бити
донесене у току преговора о миру на Међународној конференцији о бившој
Југославији. Уставу Федерације Босне и Херцеговине претходило је доношење Уставног закона о допунама Устава Републике Босне и Херцеговине,
којим је обезбијеђен уставни основ за унутрашње преобликовање дијела
Републике Босне и Херцеговине.
Међутим, тек окончањем мировних преговора у Дејтону (САД),
21. новембра 1995, и потписивањем Мировног споразума у Паризу,
14. децембра 1995. године, рат у Босни и Херцеговини је заустављен. Потписали су га предсједници три државе: Републике Босне и Херцеговине,
Савезне Републике Југославије (коју су чиниле данашње самосталне државе
Србија и Црна Гора) и Републике Хрватске, и то коначно и неопозиво. То
значи да није остављена могућност прихватања и ратификације законодавних органа држава потписница. Општи оквирни споразум за мир садржи
11 анекса (војни аспекти мировног споразума, споразум о међуентитетској
граничној линији, избори, Устав Босне и Херцеговине, арбитража, људска
права, избјеглице и расељена лица, очување националних споменика,
оснивање јавних корпорација, цивилни аспект спровођења и међународне
полицијске снаге). Дејтонски споразум потврдио је Босну и Херцеговину
као самосталну и суверену државу, која наставља своје правно постојање у
постојећим међународно признатим границама, са модификованом унутрашњом структуром коју чине два ентитета: Федерација Босне и Херцеговине
и Република Српска. Босна и Херцеговина је са новим уставом и уређењем
ушла у период великих изазова друштвеног опоравка, обнове и институ
ционалне изградње.
Др Вера Кац
Парламентаризам у Босни и Херцеговини у условима политичког плурализма (1990–1995)

Потписивање Мировног споразума
у Паризу 14. децембра 1995. године
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арламентарна скупштина Босне и Херцеговине
установљена је Општим оквирним споразумом за
мир у Босни и Херцеговини (познатијим као Дејтонски
мировни споразум), парафираним у Дејтону, САД,
свечано потписаним 14. децембра 1995. године у Паризу.
Анекс 4. Споразума је Устав Босне и Херцеговине
којим је утврђено да Парламентарна скупштина Босне
и Херцеговине, као највиши законодавни орган наше
земље, има дводомну структуру.

Надлежности,
структ ура и начин рада
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине

П

арламентарна скупштина Босне и Херцеговине састоји се од два дома:
Дома народа и Представничког дома.
Дом народа има 15 чланова, од којих пет хрватских и пет бошњачких
делегата именују хрватски, односно бошњачки делегати у Дому народа
Федерације Босне и Херцеговине. Делегате из Републике Српске бира
Народна скупштина РС. Девет чланова Дома чини кворум, под условом да
су присутна најмање три бошњачка, три хрватска, и три српска делегата.
Представнички дом има 42 члана, који се непосредно бирају из ентитета из којег долазе, тако да се двије трећине бирају са територије Федерације Босне и Херцеговине, а једна трећина са територије Републике Српске.
Већина свих чланова изабраних у Представнички дом чини кворум.
Предвиђено је да сваки дом већином гласова усваја свој пословник и да
је за доношење свих закона потребна сагласност оба дома. Одлуке у оба дома
доносе се већином гласова оних који су присутни и који гласају, с тим да та
већина укључује најмање једну трећину гласова делегата или посланика са
територије сваког ентитета. Предвиђена је и процедура у оним случајевима
када се већина бошњачких, хрватских или српских делегата у Дому народа
успротиви доношењу неке одлуке с циљем заштите виталног националног
интереса. У том случају одмах се сазива заједничка комисија коју чине три
делегата, по један из сваког клуба народа, како би ријешила то питање. Ако
комисија у томе не успије у року од пет дана, предмет се упућује Уставном
суду Босне и Херцеговине који ће по хитном поступку размотрити да ли
има неправилности у тој процедури.
Дом народа могу распустити Предсједништво Босне и Херцеговине
или сам дом. Уставом је предвиђено да посланици у Представничком дому,
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као и делегати у Дому народа неће бити кривично или грађански одговорни
за било који поступак извршен у оквиру њихових дужности у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине надлежна је за: доношење закона који су потребни за спровођење одлука Предсједништва Босне
и Херцеговине или за вршење уставних функција Скупштине; одлучивање
о изворима и износу средстава за рад институција Босне и Херцеговине и за
међународне обавезе Босне и Херцеговине; одобравање буџета за институције Босне и Херцеговине; одлучивање о сагласности за ратификацију уговора и за остала питања која су потребна да се спроведу њене дужности,
или која су јој додијељена заједничким споразумом ентитета.
Најзначајнија активност коју обавља Парламентарна скупштина Босне
и Херцеговине је законодавна. Она доноси законе у областима које су из
надлежности државног нивоа власти, а то су: спољна политика, спољнотрговинска политика, царинска политика, монетарна политика, финансирање институција и међународних обавеза Босне и Херцеговине, регулисање питања имиграције, избјеглица и азила, спровођење међународних
и међуентитетских кривичноправних прописа, укључујући и односе са
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Интерполом, успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација, регулисање међуентитетског транспорта, те контрола
ваздушног саобраћаја. Уставом је остављена могућност да Парламентарна
скупштина Босне и Херцеговине може преузети додатне надлежности
додијељене од ентитета у свим питањима о којима се о томе постигне
сагласност ентитета.
Осим законодавне, веома је важна контролна активност, која се огледа
у обавези извршне власти да Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине подноси извјештај о изршењу буџета. Такође, Канцеларија за ревизију
финансијског пословања институција Босне и Херцеговине подноси Парламентарној скупштини извјештаје о контроли трошења буџетских средстава. Савјет министара Босне и Херцеговине одговоран је Парламентарној скупштини за предлагање и извршавање политике и примјену закона
и других прописа чије је спровођење дио његовог уставног и законског
овлашћења, као и за усмјеравање и координацију рада министара. Савјет
министара Босне и Херцеговине дужан је да, на захтјев било којег дома, поднесе информације о свим релевантним активностима из своје надлежности.
Посланици, односно делегати у домовима могу дати предлог за гласање о
неповјерењу Савјету министара Босне и Херцеговине или о потреби његове
реконструкције.
Уз контролну, Парламентарна скупштина обавља и информативну
активност. Чланови оба дома могу да постављају питања Савјету министара
Босне и Херцеговине или било којем његовом члану, односно свим институцијама Босне и Херцеговине. Питања се односе на специфичне чињенице,
ситуације или на службене информације из надлежности институција
Босне и Херцеговине. Питања се могу постављати и Канцеларији високог
представника за Босну и Херцеговину и представницима других међународних организација у Босни и Херцеговини. Најмање једном у пола године
одржава се заједничка сједница оба дома о теми: «Делегати, посланици
питају – Савјет министара Босне и Херцеговине одговара». Предвиђено је
да ове сједнице дијалошког типа буду праћене директним телевизијским и
радијским преносима ради јавности рада и информисања грађана о свим
релевантним питањима која се тичу рада органа власти на нивоу Босне и
Херцеговине. Чланови оба дома могу да подносе и интерпелације, које се
односе на поједине области из надлежности свих институција Босне и Херцеговине, као и министарстава Босне и Херцеговине у спровођењу утврђене
политике и закона. С циљем остваривања информативне улоге и отворености рада према јавности, објављују се стенограми сједица оба дома, а сједнице су, осим у изузетним ситуацијама, у складу са пословницима домова,
отворене за јавност.
Основни законодавни поступак на сједницама домова одвија се у
двије фазе. Општа расправа почиње првим читањем закона у дому када
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се разматра мишљење уставноправне и надлежне комисије које се тиче
принципа на којима је предлог закона заснован и његове усклађености
са Уставом и правним системом Босне и Херцеговине те неопходности
његовог доношења. Усвајањем предлога закона у првом читању почињу да
теку рокови за подношење амандмана. У другом читању на сједници дома
почиње расправа о амандманима и усвајању предлога закона. Предлог
закона сматра се донесеним када га оба дома усвоје у идентичном тексту.
Ако текст који усвоје домови није идентичан, оснива се заједничка комисија за усаглашавање текста закона. Ако један од домова не усвоји извјештај
заједничке комисије, предлог закона сматра се одбијеним. Ако оба дома не
усвоје негативан извјештај заједничке комисије, предлог закона доставља
се заједничкој комисији ради израде новог извјештаја, у складу са смјерницама домова.
Радом домова руководе и сједницама предсједавају колегијуми домова,
које чине предсједавајући и њихови замјеници, који не могу да буду из истог
конститутивног народа. Они се на функцији предсједавајућег ротирају
сваких осам мјесеци у периоду од четири године.
Комисије имају веома значајну улогу и доприносе рационалнијем и
ефикаснијем раду домова. Дом народа има три сталне комисије, Представнички дом седам сталних комисија, а оба дома имају шест заједничких сталних комисија. Сваки дом може, на предлог посланика, односно
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делегата или клуба, основати привремене комисије Дома или, на предлог
другог дома, привремене заједничке комисије за реализацију или припремање одређеног акта или питања, као и истражне комисије. Комисије су
формиране према областима из надлежности Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, тако да њихова организација прати одговарајућу
организациону структуру министарстава у Савјету министара Босне и Херцеговине. На тај начин осигурана је непосредна парламентарна контрола
над радом министарства и спровођењем закона у области за коју је одговарајуће министарство надлежно. Све предлоге закона као и друге акте које
разматрају домови претходно разматрају надлежне комисије, које домовима
о томе подносе извјештаје и мишљења о усклађености са Уставом и правним системом, односно о принципима предложеног закона, и амандмане на
законе који се налазе у процедури разматрања и усвајања. Надлежна комисија разматра амандмане на предлог закона, а усвојени амандмани постају
саставни дио предлога закона који разматра дом. Комисије могу одлучити
да воде јавну расправу о предложеним законима, могу спроводити саслушања и захтијевати достављање извјештаја од било којег изабраног или
именованог званичника, службеника или институције.
Уставноправна комисија Дома народа: прати спровођење Устава
Босне и Херцеговине; разматра питања значајна за уставни поредак
Босне и Херцеговине и даје иницијативу за амандмане на Устав Босне и

ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ

ДОМ НАРОДА

Уставноправна комисија

Заједничка комисија
за одбрану и безбједност

Уставноправна комисија

Комисија за спољне послове

Заједничка комисија за надзор
над радом Обавјештајно-безбједносне
агенције БиХ

Комисија за спољну
и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације

Комисија за спољну трговину и царине

Заједничка комисија
за економске реформе и развој

Комисија за финансије и буџет

Комисија за финансије и буџет

Заједничка комисија
за европске интеграције

Комисија за саобраћај
и комуникације

Заједничка комисија
за административне послове

Комисија за остваривање
равноправности полова

Заједничка комисија за људска права,
права дјетета, младе, имиграцију,
избјеглице, азил и етику

Комисија за припрему избора
Савјета министара БиХ

Херцеговине, даје мишљења о предлозима амандмана и спроводи јавну
расправу о предлозима амандмана на Устав Босне и Херцеговине те о предлозима закона; разматра предлоге закона које Дом треба да усвоји у погледу
њихове усклађености са Уставом и правним системом Босне и Херцеговине,
као и у погледу правне обраде, те Дому подноси извјештај са мишљењем и
предлозима и правно-техничким исправкама очигледних грешака у тексту;
разматра питања законодавне методологије и друга питања значајна за
усклађеност правно-техничке обраде аката које Дом треба да усвоји; разматра предлоге за одузимање имунитета и у вези с тим предлаже одговарајуће
одлуке Дому. Комисија разматра питања која се односе на: правни систем;
изборни систем; Савјет министара Босне и Херцеговине; државне празнике;
грб, заставу и државну химну Босне и Херцеговине; печат Босне и Херцеговине; државну администрацију; спровођење међународног и домаћег кривичног законодавства; те друга питања из надлежности Дома која нису у
надлежности других комисија.
Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и
комуникације Дома народа прати вођење спољне политике и разматра
питања: сарадње Босне и Херцеговине са Уједињеним нацијама, Савјетом
Европе, Интерпарламентарном унијом, Централноевропском иницијативом, те међународном заједницом, међународним организацијама и питања
међупарламентарне сарадње; давања сагласности за ратификацију и отказивање међународних уговора, споразума и конвенција; разматра активности
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сталних или привремених делегација Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине у међупарламентарним институцијама, те разматра питања
која се односе на: спољнотрговинску политику, споразуме о међународној
трговини; царинску политику; тарифе, прописе и законе из своје области;
међународне обавезе Босне и Херцеговине; односе с међународним трговинским институцијама; путне исправе; боравак и кретање странаца; успостав
љање и функционисање заједничких и међународних комуникација; регулисање међуентитетског саобраћаја; контролу ваздушног саобраћаја; контролу
фреквенција, као и друга питања из области међународних и спољних
послова, спољне трговине, царина, саобраћаја и комуникација.
Комисија за финансије и буџет Дома народа: разматра питања која
се односе на: Централну банку; банкарство, осим политике банкарства;
спољни дуг; финансирање институција Босне и Херцеговине – опорезивањем, акумулацијом дуга или других средстава; функционисање финансијских институција на нивоу Босне и Херцеговине; прописе у области
финансија и буџета; разматрање, извршење и надзор над извршењем буџета
Босне и Херцеговине; акумулацију дуга, јавне позајмице и друге финансијске обавезе Босне и Херцеговине; извјештаје Канцеларије за ревизију
институција Босне и Херцеговине и друга питања из области финансија
и буџета. Комисија, у сарадњи с одговарајућим тијелом Представничког
дома, припрема и доставља буџет Дома и заједнички буџет Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине.
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Уставноправна комисија Представничког дома: прати спровођење
Устава Босне и Херцеговине; разматра питања значајна за уставни поредак Босне и Херцеговине и даје иницијативу за амандмане на Устав Босне
и Херцеговине, даје мишљења о предлозима амандмана и спроводи јавну
расправу о предлозима амандмана на Устав Босне и Херцеговине те о предлозима закона; разматра предлоге закона које Дом треба да усвоји, у вези с
њиховом усклађеношћу са Уставом Босне и Херцеговине и правним системом, као и у погледу правне обраде те Дому подноси извјештај с мишљењем
и предлозима и правно-техничким исправкама очигледних грешака у
тексту; разматра питања законодавне методологије и друга питања значајна
за усклађеност правно-техничке обраде аката које Дом треба да усвоји; разматра предлоге за одузимање имунитета и у вези с тим предлаже одговарајуће одлуке Дому. Комисија разматра питања која се односе на: правни
систем; изборни систем; Савјет министара Босне и Херцеговине; државне
празнике; грб, заставу и државну химну Босне и Херцеговине; печат Босне
и Херцеговине; државну администрацију; спровођење међународног и
домаћег кривичног законодавства; те друга питања из надлежности Дома
која нису у надлежности других комисија.
Комисија за спољне послове Представничког дома прати вођење
спољне политике и разматра питања: сарадње Босне и Херцеговине са
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Уједињеним нацијама и међународном заједницом; међупарламентарне
сарадње и сарадње са Савјетом Европе, Интерпарламентарном унијом, Централноевропском иницијативом и Организацијом за европску безбједност и
сарадњу, те другим међународним организацијама; рада институција Босне и
Херцеговине, надлежних за питања спољних послова и међународних односа;
давања и отказивања сагласности за ратификацију међународних уговора и
разматра активности сталних или привремених делегација Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине у међупарламентарним институцијама, као
и друга питања из области међународних и спољних послова.
Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома разматра питања која се односе на: спољнотрговинску политику; споразуме о
међународној трговини; царинску политику; тарифе, прописе и законе из
своје области; међународне обавезе Босне и Херцеговине; односе са међународним трговинским институцијама, као и друга питања из области спољне
трговине и царина.
Комисија за финансије и буџет Представничког дома разматра
питања која се односе на: Централну банку Босне и Херцеговине; спољни
дуг; финансирање институција Босне и Херцеговине; фискалну и кредитну политику; банкарство, осим политике банкарства; функционисање
финансијских институција на нивоу Босне и Херцеговине; прописе у области финансија и буџета; разматрање, извршење и надзор над извршењем
буџета; разматрање одлука о задуживању, репрограмирању дугова и другим
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новчаним обавезама Босне и Херцеговине; извјештаје Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, као и друга питања из области економије, финансија и буџета.
Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома разматра
питања која се односе на: путне исправе; боравак и кретање странаца; односе
с Интерполом; успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација; регулисање међуентитетског саобраћаја; контролу ваздушног саобраћаја; контролу фреквенција, као и друга питања из области
саобраћаја и комуникација.
Комисија за остваривање равноправности полова Представничког
дома разматра питања која се односе на: остваривање равноправности
полова у Босни и Херцеговини – посебно у вези с унапређивањем статуса
жена у Босни и Херцеговини; подстицање активности и координацију на
спровођењу Платформе за акцију Пекиншке декларације; разматрање
предложених закона, других прописа и предлога докумената и извјештаја
институција Босне и Херцеговине са становишта равноправности полова и
спречавања дискриминације жена; разматрање припреме за учешће делегација Босне и Херцеговине на међународним скуповима кад се разматра
спровођење Пекиншке декларације, као и друга питања у вези са остваривањем равноправности полова.
Међу сталним комисијама Представничког дома је и Комисија за
припрему избора Савјета министара Босне и Херцеговине, која испитује и анализира све доступне информације ради оцјењивања и утврђивања подобности за обављање дужности предсједавајућег и чланова Савјета
министара Босне и Херцеговине на које су именовани и својим мишљењем
даје препоруку Дому за потврђивање кандидата именованих на позиције
предсједавајућег и чланова Савјета министара Босне и Херцеговине.
Заједничка комисија за одбрану и безбједност Босне и Херцеговине:
разматра и прати спровођење безбједносне и одбрамбене политике Босне
и Херцеговине; прати рад и разматра извјештаје Сталног комитета за војна
питања, Министарства одбране Босне и Херцеговине, Министарства безбједности Босне и Херцеговине и других извршних тијела која се баве
питањима из области безбједности и одбране и о томе извјештава Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине, разматра законе и амандмане на
законе из надлежности Комисије; разматра и доставља мишљења и препоруке, измјене и допуне на предлог буџета за одбрану и разматра извјештаје
о извршењу буџета за одбрану, као и извјештаје о ревизији институција из
области одбрамбене и безбједносне политике Босне и Херцеговине; разматра питања сарадње Босне и Херцеговине са Уједињеним нацијама, Организацијом за безбједност и сарадњу у Европи, НАТО-ом, Пактом стабилности за југоисточну Европу и другим организацијама и земљама у области
безбједности и одбране; разматра активности сталних и привремених делегација Босне и Херцеговине у међународним и међупарламентарним институцијама из области безбједности и одбране; разматра и доставља мишљења
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Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине о ратификацији и спровођењу међународних уговора из области безбједности и одбране; остварује сарадњу са надлежним парламентарним комисијама босанскохерцеговачких ентитета, других држава, као и са међународним организацијама и
другим одбрамбеним тијелима, те разматра и друга питања из области безбједности Босне и Херцеговине.
Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине: надзире законитост рада Агенције;
расправља и даје мишљења о именовању генералног директора и замјеника
генералног директора Агенције; разматра извјештаје предсједавајућег о
питањима из његове надлежности, укључујући мјере предузете ради рјешавања свих проблема у Агенцији утврђених приликом спровођења инспекцијске контроле, ревизије или истраге; разматра извјештаје о раду и трошковима Агенције и анализира начине трошења буџетских средстава; даје
мишљења о детаљном предлогу буџета Агенције; разматра извјештаје главног инспектора; захтијева од запослених у Агенцији да обезбјеђују стручне
савјете када је то потребно ради обављања надзора; спроводи истраге о раду
Агенције, те разматра и друга питања из области рада Агенције у складу са
законима из којих произлази одговарајућа надлежност.
Заједничка комисија за економске реформе и развој разматра питања
која се односе на: економске реформе које су у надлежности институција
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Босне и Херцеговине; предлоге реформи или иницијативе за измјене закона
које Комисији достављају представници грађанског друштва, односно
удружења привредника, уније послодаваца, синдиката, агенција за регионални развој, удружења грађана или других невладиних интересних група;
монетарну политику; политику спољног задуживања; односе са међународ
ним финансијским институцијама; политику и програм реконструкције
и развоја Босне и Херцеговине; дефинисање мјера економске политике;
фискалну и кредитну политику Босне и Херцеговине; политику банкарства;
статистику, мјере и стандарде, као и друга питања из области економских
реформи, реконструкције и развоја Босне и Херцеговине.
Заједничка комисија за европске интеграције: разматра општа
питања европских интеграција; прати извршавање права и обавеза Босне
и Херцеговине произашлих из међународних уговора који се односе на
Савјет Европе; координира рад матичних радних тијела у вези са европским интеграцијама и доставља мишљења, препоруке и упозорења тим
радним тијелима; анализира посљедице интеракцијске стратегије за Босну
и Херцеговину и припрема свеобухватне извјештаје; надзире израду студије изводљивости и прати спровођење претприступне и приступне стратегије Босне и Херцеговине у процесу стабилизације и придруживања;
надзире спровођење усклађивања закона Босне и Херцеговине с acquis
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communautaireоm када Комисија стекне услове за то; сарађује са институцијама Босне и Херцеговине, посебно са Дирекцијом за европске интеграције Босне и Херцеговине, институцијама Европске уније и других земаља у
вези са питањима интеграције; организује презентације јавног мишљења о
питањима интеграције; надзире коришћење додијељених средстава Европске уније; обавља друге послове у вези са европским питањима који не спадају у надлежност осталих радних тијела; одржава јавно саслушање у вези
са питањима европских интеграција ради прикупљања мишљења представника цивилног друштва у одређеним сферама интеграција, као и друга
питања у вези са европским пословима.
Заједничка комисија за административне послове: усваја акте
који регулишу висину плата и накнада за све запослене у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине; усваја акте који регулишу висину
накнада; у сарадњи са надлежним тијелима оба дома, прати и разматра
извјештаје о извршењу буџета Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и о томе извјештава домове те доноси све акте Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине којима се регулише трошење, односно
употреба средстава утврђених буџетом Парламентарне скупштине Босне
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и Херцеговине; обавља активности у вези са некретнинама у власништву
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине; даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији Секретаријата, у складу са Одлуком о
организацији Секретаријата коју доноси Парламентарна скупштина Босне
и Херцеговине; даје предлог и мишљење о промјени организације Секретаријата; дефинише услове за коришћење аутомобила у обављању службених
дужности; на основу годишњих извјештаја клубова о утрошку средстава и
исказаних годишњих потреба клубова, одлучује и годишње извјештава Дом
о прерасподјели финансијских средстава, просторија, као и административних, техничких и других услуга за рад клубова; утврђује критеријуме
за ангажовање стручњака и свједока, те разматра и друга административна
питања из надлежности домова.
Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију,
избјеглице, азил и етику разматра остваривање људских права и основних
слобода, загарантованих Уставом и законодавством Босне и Херцеговине, у
државним органима, јавним институцијама и организацијама које обављају
јавна овлашћења, у случајевима које изнесе омбудсмен, грађани и ентитети,
те о томе извјештава домове. Комисија не разматра питања чије је рјешавање у току на судовима и друге спорове, осим ако се ради о неприхватљивом кашњењу у поступку или евидентној злоупотреби власти и самовољи на
коју укаже омбудсмен. Комисија разматра питања која се односе на: држав
љанство; имиграцију, избјеглице и азил; спровођење анекса 6. и 7. Општег
оквирног споразума; развој и проблеме у реализацији и заштити људских
права и слобода, те мјера за њихову ефикаснију заштиту; предлоге које достављају грађани; петиције у вези са повредама људских права и основних
слобода, усвајајући одговарајуће; сарадњу са комисијама за људска права на
државном нивоу и у законодавним органима ентитета; остваривање права
дјетета и младих и подстицање активности у институцијама Босне и Херцеговине на усвајању и спровођењу најзначајнијих међународних докумената о
питању права дјетета младих; предлоге докумената и извјештаја институција
Босне и Херцеговине који се односе на права дјетета и младих; анализирање
извјештаја о спровођењу Закона о сукобу интереса у институцијама власти
Босне и Херцеговине и упозоравање изабраних званичника на одредбе овог
закона ради његове досљедне примјене; припремање и утврђивање предлога
кодекса понашања за посланике и делегате у Парламентарној скупштини
Босне и Херцеговине, као и друга питања из области људских права, остваривања права дјетета, младих, имиграције, избјеглица, азила и етике.
Осим сталних и привремених комисија, у Парламентарној скупштини
Босне и Херцеговине основана су и дјелују посебна парламентарна тијела:
Савјет националних мањина Босне и Херцеговине, Канцеларија парламентарног војног повјереника Босне и Херцеговине, те независна тијела
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полицијске структуре Босне и Херцеговине – Независни одбор и Одбор за
жалбе грађана.
Савјет националних мањина Босне и Херцеговине основан је као
посебно савјетодавно тијело Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Мандат чланова Савјета националних мањина прати мандат изабраних чланова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, а у фази
избора чланова Савјета консултују се удружења националних мањина или
друге невладине организације. Савјет даје мишљења, савјете и предлоге
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине о питањима која се тичу
права, положаја и интереса националних мањина у Босни и Херцеговини.
Законом о заштити припадника националних мањина утврђене су обавезе органа Босне и Херцеговине да поштују и штите, очувају и развијају
етнички, културни, језички и вјерски идентитет сваког припадника нацио
налне мањине у Босни и Херцеговини, који је држављанин Босне и Херцеговине. Према овом закону, национална мањина је дио становништва
држављана Босне и Херцеговине који не припадају ниједном од три конститутивна народа, а чине је људи истог или сличног етничког поријекла, исте
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или сличне традиције, обичаја, вјеровања, језика, културе и духовности и
блиске или сродне историје и других обиљежја. Исти закон наводи да ове
критеријуме у Босни и Херцеговини тренутно испуњава сљедећих 17 нацио
налних мањина: Албанци, Црногорци, Чеси, Италијани, Јевреји, Мађари,
Македонци, Нијемци, Пољаци, Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци, Словенци, Турци и Украјинци.
Канцеларија парламентарног војног повјереника Босне и
Херцеговине успостављена је Законом о парламентарном војном повјеренику Босне и Херцеговине из 2009. године. Успостављањем ове институције,
Босна и Херцеговина је постала једна од ријетких држава у свијету, и једина
у региону, која је у постратној транзицији друштва уважила неопходност
даље демократизације одбрамбеног сектора.
Парламентарног војног повјереника, на предлог Заједничке комисије
за одбрану и безбједност Босне и Херцеговине, именује Парламентарна
скупштина Босне и Херцеговине, на мандат од пет година. Мандат првог
парламентарног војног повјереника почео је полагањем заклетве пред Представничким домом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у септембру 2009. године и траје три године. Основне надлежности парламентарног војног повјереника Босне и Херцеговине односе се на истраживање
специфичних питања по упутству Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и Заједничке комисије за одбрану и безбједност Босне и Херцеговине, те предузимање активности на основу сопствене процјене по добијању
информација од чланова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
или притужби војних лица и кадета који га могу непосредно контактирати,
те на било који други начин када уочи околности које упућују на кршење
људских права и слобода војних лица и кадета. Заштита људских права и
слобода цивилних лица у оружаним снагама није у његовој надлежности.
У свом раду парламентарни војни повјереник има право да од министра
одбране, као и другог особља, тражи приступ потребним евиденцијама,
саслуша подносиоца притужбе, посредује и пружи прилику надлежној
институцији да сама ријеши проблем, захтијева извјештавање од министра
одбране, те да на адекватан начин учествује у дисциплинским и кривичним
поступцима. При томе је загарантована потпуна тајност података.
Обављајући своје дужности, повјереник остварује неопходну сарадњу
и координацију са Министарством одбране Босне и Херцеговине и његовим Генералним инспекторатом, Оружаним снагама Босне и Херцеговине и Институцијом омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине.
Предвиђено је да он просљеђује запримљене жалбе главном инспектору
Министарства одбране Босне и Херцеговине, који спроводи истраге и обавјештава војног повјереника о резултатима истраге и могућим мјерама, с тим
да повјереник задржава право на додатне самосталне истраге. Независност
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војног повјереника огледа се у посебној позицији у буџету Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине, која му осигурава и могућност изненадних ненајављених посјета јединицама и командама Оружаних снага Босне
и Херцеговине и Министарства одбране Босне и Херцеговине.
Од 2003. до 2006. године Босна и Херцеговина је на путу ка евроатлантским интеграцијама успјешно спровела реформу одбрамбеног система.
Овом реформом омогућен је потпун пренос надлежности на институције
Босне и Херцеговине и од војних снага које су у блиској прошлости биле
супротстављене формиране су јединствене Оружане снаге Босне и Херцеговине. Овим је исказана спремност за испуњавање политичких обавеза на
путу ка чланству у НАТО, као једном од стратешких циљева Босне и Херцеговине и потреба за промовисањем и јачањем владавине права, заштите
људских права и слобода војних лица и кадета у Оружаним снагама Босне
и Херцеговине и Министарству одбране Босне и Херцеговине који немају
право на синдикалну нити било коју другу врсту организовања и начин
заштите својих права.
Независни одбор је независно тијело Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине које дјелује на професионалним основама, не заступајући, не
штитећи и не подривајући интересе било које политичке партије, регистроване организације или било којег народа у Босни и Херцеговини. Независни
одбор има девет чланова који се бирају међу представницима правосудних
институција, пензионисаних полицијских службеника, пензионисаних и
активних државних службеника, те истакнутих стручњака из других области
јавног живота, из области права, криминалистичких наука и полицијских
послова. Предсједника, замјеника предсједника и чланове Независног одбора
именује и разрјешава Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине. Чланови Независног одбора именују се на мандат од четири године.
Независни одбор надлежан је за: спровођење процедуре одабира кандидата и предлагање смјене полицијских руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела Босне и Херцеговине, објављивање конкурса
и разматрање пријава кандидата, одабир и достављање министру безбједности Босне и Херцеговине имена највише по пет кандидата за руководиоце и за замјенике руководилаца полицијских тијела Босне и Херцеговине,
као и разматрање притужби на рад руководилаца полицијских тијела Босне
и Херцеговине и њихових замјеника. Независни одбор о притужбама обавјештава министра безбједности Босне и Херцеговине и Савјет министара
Босне и Херцеговине, иницира покретање дисциплинског поступка против
руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела Босне и Херцеговине, предлаже смјену руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела Босне и Херцеговине, за чији је избор надлежан, ако су
учинили кривично дјело, односно ако учине тешку повреду службене дужности, осим за кривична дјела из области безбједности саобраћаја.
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Одбор за жалбе грађана је независно тијело Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине које дјелује искључиво на професионалним основама,
не заступајући, не штитећи и не подривајући интересе било које политичке
партије, регистроване организације, удружења или било којег народа у Босни
и Херцеговини. Одбор има седам чланова чији мандат траје четири године, а
чине га грађани који нису запослени у полицијским тијелима и имају углед
у друштву. Предсједника, замјенике предсједника и чланове Одбора именује
и разрјешава Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине. Одбор о свом
раду информише Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине.
Одбор за жалбе грађана надлежан је за: примање, евидентирање, процјену и просљеђивање жалби на поступање полицијских службеника Босне
и Херцеговине надлежним полицијским тијелима; праћење фазе у којој
се предмет налази; иницирање одговарајућег поступка против подносиоца жалбе у случају лажне или тенденциозне жалбе; вођење евиденција и
база података о жалбама грађана против полицијских службеника Босне
и Херцеговине, резултатима истраге и другим елементима на основу којих
је покренут дисциплински или кривични поступак, као и давање свих
информација.
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Први сазив
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине
(1996–1998)

У

складу са Анексом 3. Дејтонског споразума, први послијератни избори
у нашој земљи одржани су 13. и 14. септембра 1996. године. Поново су,
као и на изборима 1990. године, највише гласова освојиле: СДА, СДС и ХДЗ.
Из Федерације Босне и Херцеговине у Представнички дом Парламентарне скупштине изабрано је 28 посланика, од чега из СДА 16, из ХДЗ осам,
из Странке за Босну и Херцеговину два, из Здружене листе Босне и Херцеговине (СДПБиХ, УБСД, ХСС, МБО, Републиканци) такође два. Република
Српска у првом сазиву Представничког дома имала је 14 посланика, од чега
СДС девет, СДА три, и Савез за мир и прогрес два.
Мандат посланика био је двије године, односно до јесени 1998. године,
када су одржани други послијератни парламентарни избори. Жријебом
је било одређено да први предсједавајући Представничког дома буде Иво
Лозанчић. Његов мандат је трајао осам мјесеци, када је према Уставу дошло
до ротације, те је улогу предсједавајућег преузео први замјеник Слободан
Бијелић. Након тога, функцију предсједавајућег у посљедњих осам мјесеци
првог сазива Представничког дома обављао је Халид Гењац.
У исто вријеме формиран је и Дом народа. Први предсједавајући Дома
народа био је Момир Тошић, који је изабран жријебом. Након осам мјесеци
на том положају га је замијенио дотадашњи први замјеник Авдо Чампара,
којег је након истог периода замијенио други замјеник Петар Мајић.
У првом сазиву Представнички дом одржао је 11 сједница. За то вријеме
Дом народа је засједао 12 пута. Засједања су одржавана у просторијама
Земаљског музеја у Сарајеву и Електротехничког факултета у Лукавици.
Сједницама су често присуствовали чланови Предсједништва, копредсједавајући и министри Савјета министара, те представници међународне
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Страначка структура Представничког дома – сазив 1996–1998.

СДА
ХДЗ
СТРАНКА ЗА БиХ
ЗДРУЖЕНА ЛИСТА БиХ
сдс
савез за мир и прогрес

заједнице, прије свега Канцеларије високог представника за Босну и Херцеговину. Приликом конституисања Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине потписана је свечана изјава која је гласила: “Обавезујем се да ћу
савјесно обављати дужности које су ми додијељене, да ћу подржавати и бранити Устав Босне и Херцеговине, да ћу у потпуности спроводити мировни
споразум, промовисати људска права и основне слободе и штитити интересе и равноправност свих народа и грађана.”
Прве сједнице домова обиљежене су доношењем уобичајених процедуралних одлука: верификацијом посланичких мандата, потписивањем свечане изјаве, усвајањем привремених пословника о раду домова, те потврђивањем копредсједавајућих Хариса Силајџића и Боре Босића, министара
и замјеника министара у Савјету министара, који је тада имао само три
министарства. Поред тога, извршен је избор чланова комисија (Комисија
о уставним и правним пословима, Комисија о међународним и спољним
питањима, Комисија о спољној трговини и царинама, Комисија о питањима
финансија и буџета, Комисија о питањима људских права, Комисија о
саобраћају и комуникацијама, Комисија о административним питањима,
те Комисија о питањима верификације), као и делегација у Парламентарној
скупштини Савјета Европе, ОЕБС-у и у Интерпарламентарној унији.
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Гласање првог сазива Дома народа

Већ на почетку мандата усвојени су закони за брзи почетак, од којих
су посебно важни: Закон о Централној банци Босне и Херцеговине, Закон
о спољном дугу, Закон о спољнотрговинској политици, Закон о царинској
политици, као и Закон о царинској тарифи Босне и Херцеговине, Закон о
Савјету министара и министарствима, Закон о путним исправама, те Закон
о службеном гласилу Босне и Херцеговине. Закон о застави Босне и Херцеговине није добио подршку, тако да је на снагу ступио Привремени закон
о застави Босне и Херцеговине, који је наметнуо високи представник1.
Предлог закона о држављанству Босне и Херцеговине није добио потребну
већину тако да није ни усвојен (од 1. јануара 1998. године на снагу је ступио
Привремени закон о држављанству Босне и Херцеговине, који је наметнуо
високи представник).
Дужност високог представника у Босни и Херцеговини установљена је чланом II Анекса 10.
Дејтонског мировног споразума и његов примарни задатак је да прати и помаже у спровођењу
овог мировног споразума. Како би оснажило његову улогу и позицију у процесу спровођења
Мировног споразума, Савјет за спровођење мира је 1997. године високом представнику дао
овлашћења да намеће кључне законе ако их не успију усвојити законодавни органи у Босни
и Херцеговини те да смјењује званичнике у Босни и Херцеговини који крше законом преузете
обавезе.
1

102

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине

Сједнице првог сазива су се, између
осталог, одржавале и у просторијама
Земаљског музеја

Покретане су бројне иницијативе и постављана су занимљива питања,
као на примјер о успостављању јединствених лига за спортска такмичења
(занимљиво је да је Премијер лига Босне и Херцеговине у фудбалу стартовала тек у сезони 2002/2003), као и нормализације жељезничког саобраћаја у
Босни и Херцеговини. У то вријеме формирана је и Комисија за испитивање
појава међуентитетских малверзација и криминалних радњи. Усвојен је и
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закључак о обавезном упућивању материјала посланицима на језику и писмима конститутивног народа коме припадају.
На наредним сједницама усвојени су: Закон о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 1997. годину, Закон о политици страних улагања у Босни и Херцеговини, Закон о основама приватизације предузећа и банака у Босни и Херцеговини, а дата је и сагласност на кредитне споразуме за четири пројекта
Свјетске банке (кредит за пројекат шумарства, кредит за структурално прилагођавање, хитна реконструкција електроенергетског система и хитан кредитни пилот-пројекат), и на Уговор о зајму између наше државе и Европске
банке за обнову и развој (развојни кредит за реконструкцију система природног гаса, затим за помоћ у обнови, те успостављању електроенергетског
система, а након тога и на пројекат хитне обнове телекомуникација). Дата је
и сагласност за ратификацију Споразума са Лондонским клубом кредитора,
Споразума о зајму Међународног фонда за развој пољопривреде (ИФАД),
споразума са Словенијом, Турском, Белгијом, Ираном и Шведском.

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине

Почетак засједања Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у
њеном првом сазиву био је тежак. То је и разумљиво, имајући у виду тек
завршени рат, као и велики степен неповјерења који је владао међу члановима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. То је нарочито
дошло до изражаја на првим засједањима праћеним правом драмом око
тога на “чијој ће се страни“, да ли у Сарајеву или Лукавици, одржавати сједнице, тако да је вијест дана у медијима могла да буде и то да су се посланици
само окупили и одржали сједницу.
С временом је дошло до попуштања тензија, што је довело до одређених резултата у доношењу закона, усвајању међународних споразума и
именовањима. Ипак, чини се да је најважније од свега да је Парламентарна
скупштина Босне и Херцеговине заживјела, отклонивши сумње многих
који су је доживљавали само формално, те тако допринијела схватању да ће
то заиста бити државна институција у пуном смислу те ријечи.

Први сазив Парламентарне скупштине (1996–1998)

Зграда Земаљског музеја у Сарајеву
– први сазив Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине
одржавао је сједнице у згради
Земаљског музеја и Електротехничког
факултета у Лукавици
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Други сазив
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине
(1998–2000)

У

јесен 1998. године одржани су други послијератни парламентарни
избори у нашој земљи, који су донијели и неке промјене у односу на
претходне. То се прије свега огледа у чињеници да се након њих повећао
број партија и коалиција заступљених у Парламентарној скупштини. На тај
начин се политичка слика у одређеној мјери почела мијењати, чиме је доминација СДА, СДС-а и ХДЗБиХ у извјесној мјери смањена.
Ипак, највише, 14 мјеста у Представничком дому Парламентарне
скупштине из Федерације Босне и Херцеговине добила је Коалиција за цјеловиту и демократску Босну и Херцеговину (окупљена око СДА, а коју су
чиниле и Странка за БиХ, Либерали и ГДС). СДПБиХ представљала су четворица, Социјалдемократе БиХ двојица, а ДНЗБиХ један посланик. ХДЗБиХ
добила је шест мандата, док је Коалиција НХИ – ХКДУ изборила једно
мјесто.
Из Републике Српске три мјеста су припала Коалицији за цјеловиту
и демократску Босну и Херцеговину, Српској радикалној странци РС два,
Радикалној странци РС један мандат. Највише мандата, по четири, добиле
су коалиција Слога и СДС листа.
У првих осам мјесеци Представничким домом предсједавао је Халид
Гењац из Коалиције за цјеловиту и демократску Босну и Херцеговину. На
том положају наслиједио га је Мирко Бањац из СДС-а, да би на крају функцију предсједавајућег обављао Перо Скопљак из ХДЗ-а БиХ.
Први предсједавајући другог сазива Дома народа био је Владимир
Шољић. По истеку осам мјесеци, на том положају га је замијенио до тада
први замјеник предсједавајућег Изет Жигић, да би у посљедњих осам мјесеци функцију предсједавајућег обављао Драго Љубичић.
Већ у другом мандату напуштена је пракса да се сједнице одржавају
наизмјенично у Земаљском музеју у Сарајеву и Електротехничком факултету у Лукавици. Након 1992. године засједање је први пут, 26. новембра
1998. године, одржано у скупштинској згради на Мариндвору у Сарајеву.
106

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине

Страначка структура Представничког дома – сазив 1998–2000.

коалиција за цјеловиту
и демократску БиХ
сдпБиХ
социјалдемократи БиХ
днзБиХ
ХДЗБиХ
нхи - хкду
српска радикална
странка рс
радикална странка рс
коалиција слога
СДА ЛИСТА

У овом мандату, Представнички дом одржао је 26, а Дом народа 24
сједнице.
Прве сједнице другог сазива у оба дома протекле су по уобичајеној
процедури: верификацији мандата, избору предсједавајућих и његових

Гласања другог сазива
Представничког дома

Сједнице домова од другог сазива
одржаване су у дјелимично
обновљеној згради Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине
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замјеника, те именовању чланова комисија. Једногласно је усвојен Закон
о измјени Закона о путним исправама Босне и Херцеговине. Уз то, велика
пажња поклоњена је припремама за предстојећу Мадридску конференцију.
На наредној сједници потврђена су именовања копредсједавајућих Хариса
Силајџића и Светозара Михајловића, министара и замјеника министара у
Савјету министара Босне и Херцеговине, а затим је извршено именовање
више парламентарних делегација.
На сједницама домова усвојен је низ закона: Закон о државној химни
Босне и Херцеговине (од три предлога, први предлог химне под називом
“Интермецо” добио је потребну већину. За овај предлог гласало је 26 посланика, 15 из Федерације Босне и Херцеговине и 11 из Републике Српске, док
је против било пет посланика), Закон о телекомуникацијама, Оквирни
закон о приватизацији предузећа и банака у Босни и Херцеговини, Закон
о ваздухопловству Босне и Херцеговине, Закон о држављанству Босне и
Херцеговине, Закон о ревизији институција Босне и Херцеговине, Закон о
имиграцији и азилу Босне и Херцеговине, Закон о избјеглицама из Босне и
Херцеговине и расељеним лицима у Босни и Херцеговини, Закон о финансирању политичких партија у Босни и Херцеговини, Закон о попуњавању
упражњеног мјеста члана Предсједништва Босне и Херцеговине, Закон
о трезору институција Босне и Херцеговине, Закон о слободи приступа
информацијама у Босни и Херцеговини, Закон о поступку закључивања
и извршења међународних уговора, те је дата сагласност за ратификацију
низа међународних споразума и уговора.
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине

Утврђена је и процедура за доношење закона и других аката чији предлагач није Савјет министара Босне и Херцеговине и Предсједништво Босне
и Херцеговине. Такође је одлучено да се оснује Привремени секретаријат
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, а након тога усвојена је
Одлука о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине. Веома значајно за рад домова било је усвајање пословника
Представничког дома и Дома народа.
Почетком јуна 2000. године потврђено је именовање Спасоја Тушевљака
за предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине, којег је четири
мјесеца касније на посљедњој сједници Представничког дома другог сазива
на тој функцији замијенио Мартин Рагуж.
Други сазив урадио је много више од првог, што се могло и очекивати.
Прихваћен је велики број закона, дата је сагласност за ратификацију већег
броја споразума, остварена је успјешна сарадња са другим институцијама
власти у Босни и Херцеговини, усвојени су пословници оба дома. Истина,
одбијено је и много предлога закона, али с обзиром на специфичности
државне организације тако нешто било је очекивано и потпуно разумљиво.
У сваком случају, и формално и суштински, Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине је у те двије године наставила свој развојни пут и показала се као орган развијене парламентарне демократије.

Други сазив Парламентарне скупштине (1998–2000)

Потпуно обновљена зграда
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине
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Трећи сазив
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине
(2000–2002)

Н

акон избора одржаних у јесен 2000. године, највише разлога за задовољство имала је СДП-Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине -Социјалдемократи.
СДП је добио девет посланичких мандата, и то осам из Федерације
Босне и Херцеговине и један из Републике Српске. Једно мјесто мање у
Представничком дому добила је СДА, док је СДС добио шест мандата.
По пет посланичких мандата добиле су Странка за БиХ и ХДЗБиХ, док је
два мјеста изборила ПДПРС. По једно мјесто добили су: НХИ, СНСPC,
ДСПБиХ, СПРС, ДНЗБиХ, Коалиција СНСД – ДСП и БПС.
На конститутивној сједници Представничког дома за предсједавајућег
и замјенике предсједавајућих изабрани су: Сеад Авдић, Жељко Мирјанић и Мариофил Љубић. Након тога, Божидар Матић, кандидат Алијансе
за промјене, именован је за предсједавајућег Савјета министара Босне и
Херцеговине.
Занимљиво је да је прва сједница Дома народа одржана тек 20. марта
2001. године. Након оснивања клубова народа именовани су предсједавајући и замјеници предсједавајућег: Илија Шимић, Сејфудин Токић и
Никола Шпирић. На мартовским сједницама оба дома именовани су чланови Предсједништва Босне и Херцеговине: Бериз Белкић из бошњачког
народа, те Јозо Крижановић из хрватског народа.
У овом мандату, Представнички дом одржао је 32, а Дом народа 25
сједница.
Сједнице оба дома одржане у априлу и мају 2001. године остаће упам
ћене по усвајању већог броја предлога закона у првом читању (између осталог Закон о застави Босне и Херцеговине, Закон о грбу Босне и Херцеговине,
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Страначка структура Представничког дома – сазив 2000–2002.

СДП
СДА
ХДЗБиХ
СТРАНКА ЗА БиХ
НХИ
ДСПБиХ
ДНЗБиХ
БПС
СДС
ПДПРС
СНСРС
СПРС
СНСД – ДСП

Закон о државној химни Босне и Херцеговине, те Закон о Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине). Поред тога, дата је сагласност за ратификацију већег броја споразума и уговора (са Хрватском, Швајцарском и
Грчком).
До љетне паузе чланови Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине усвојили су више закона: Закон о застави Босне и Херцеговине, Закон
о грбу Босне и Херцеговине, Закон о Државној граничној служби Босне и
Херцеговине, Закон о слободним зонама у Босни и Херцеговини, Закон о
измјенама и допунама Закона о путним исправама Босне и Херцеговине.
Усвојен је и Закон о измјенама и допунама Закона о Савјету министара
Босне и Херцеговине. Након што је Божидар Матић поднио оставку на 12.
сједници Представничког дома, одржаној 12. јула 2001. године, за предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине именован је Златко
Лагумџија. Значајно је било и усвајање Резолуције о повјерењу и помирењу
у Босни и Херцеговини и Резолуције о привредној и социјалној политици у
Босни и Херцеговини.
Наредних мјесеци домови су често засједали, обично са обимним дневним редом. Усвојен је велики број закона, међу којима треба
издвојити: Изборни закон Босне и Херцеговине, Закон о архивској грађи
и Архиву Босне и Херцеговине, Закон о личној карти држављана Босне и
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Херцеговине, Закон о централној евиденцији и размјени података Босне и
Херцеговине, Закон о пребивалишту и боравишту грађана Босне и Херцеговине, као и Закон о намјени и коришћењу имовине коју је Босна и Херцеговина добила по Споразуму о питањима сукцесије бивше Југославије.
Дата је сагласност за ратификацију више споразума и уговора (међу њима
се издвајају они потписани са Сједињеним Америчким Државама и Уговор
о зајму са Европском банком за обнову и развој за пројекат реконструкције
жељезница).
Неки предлози закона провлачили су се кроз више скупштинских засједања у посљедњим мјесецима 2001. године да би на крају послије усаглашавања ипак били усвојени: Закон о Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине, Закон о измјенама и допунама Закона о спољном дугу Босне и
Херцеговине, Закон о индустријској својини у Босни и Херцеговини, Закон
о међународном и међуентитетском друмском превозу, те Закон о друш
твима и фондацијама Босне и Херцеговине.
Поред тога, једногласно је донесена Одлука о измјени Пословника
Представничког дома те усвојене Резолуција о несталим лицима у Босни
и Херцеговини и Резолуција о опредијељености Босне и Херцеговине за
пријем у пуноправно чланство Савјета Европе. У прва два мјесеца 2002.
године највише пажње поклоњено је оним предлозима закона који нису
добили подршку крајем претходне године. Након рада у комисијама и
усаглашавања, усвојени су: Закон о деминирању у Босни и Херцеговини,
Закон о оснивању Института за акредитовање Босне и Херцеговине, Закон
о измјенама и допунама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине,
Закон о слободним зонама у Босни и Херцеговини као и Закон о државној
служби у институцијама Босне и Херцеговине. Уз то, посланици и делегати дали су сагласност за ратификацију већег броја споразума, уговора и
конвенција (са Италијом, Аустријом, Словенијом, Хрватском, Уједињеним
нацијама, Швајцарском, Мађарском и Кувајтом).
Током 2002. године парламентарни живот био је веома богат, и по
бројности сједница и по разноврсности питања о којима се расправљало.
Одржано је неколико сједница домова Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине које су резултирале усвајањем Закона о ауторском праву и сродним правима у БиХ, Закона о употреби и коришћењу знака Црвеног крста/
крижа Босне и Херцеговине, Закона о Правобранилаштву Босне и Херцеговине, Закона о заштити потрошача Босне и Херцеговине, Закона о државној управи Босне и Херцеговине, Закона о Агенцији за информације и заштиту Босне и Херцеговине, Закона о заштити права националних мањина,
Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, Закона о
Омбудсмену Босне и Херцеговине, Закона о концесијама Босне и Херцеговине, Закона о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине,
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Закона о Суду Босне и Херцеговине, Закона о измјенама и допунама Закона
о индустријској својини у Босни и Херцеговини, Закона о одликовањима,
Закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине, Закона о измјенама и допунама Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине, Закона о
граду Сарајево – главном граду Босне и Херцеговине, Закона о ветеринарству Босне и Херцеговине, те Закона о задругама. Дата је сагласност за ратификацију више споразума и уговора (најважнија су била два споразума о
развојном кредиту са Међународном асоцијацијом за развој који су се односили на привредни сектор, односно прилагођавање пословног амбијента).
Усвојено је и неколико резолуција, а међу њима можемо издвојити: Резолуцију о младима у Босни и Херцеговини и Резолуцију о гарантовању људских права грађанима Босне и Херцеговине.
На 22. сједници Представничког дома, одржаној 15. марта 2002. године,
одобрено је именовање Драгана Микеревића за предсједавајућег Савјета
министара Босне и Херцеговине. Ипак, без сумње, најважнији напредак
остварен је на сједници Представничког дома, када је једина тачка дневног
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Делегати трећег сазива Дома народа
дају свечану изјаву
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реда била расправа о спровођењу Одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине о конститутивности бошњачког, хрватског и српског народа и њиховој
једнакоправности на цијелој територији Босне и Херцеговине, коју су, као
коначну и обавезујућу, ентитетске скупштине морале досљедно спровести.
Међутим, неки предлози закона нису наишли на подршку посланика
или делегата, те су упућени на даља усаглашавања. Такав је био случај са:
Предлогом закона о статистици, Предлогом закона о празницима Босне и
Херцеговине, Предлогом закона о Високом судском и тужилачком савјету
Босне и Херцеговине, као и Предлогом закона о ваздухопловству Босне и
Херцеговине. Предлог закона о равноправности полова није добио ентитетску већину те је упућен на усаглашавање. Исти случај је био и са Предлогом
закона о кретању и боравку странаца и азилу.
Овај сазив са много усвојених закона потврдио је узлазну путању у развоју Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Управо захваљујући
успјешности у раду Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине израженој кроз усвајање закључака о обавезној конститутивности народа на
цијелој територији наше земље, усвајању неколико значајних резолуција,
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усвајању бројних квалитетних и неопходних закона, грађани Босне и Херцеговине имали су много разлога за оптимизам. Томе је свакако допринијела
и чињеница да сједнице оба дома нису биле обиљежене тешким ријечима и
међунационалним трзавицама, већ да је на њима доминирао дух сарадње и
жеље да се постигне што је могуће више.
Оптимизму је доприносила и релативно повољна социјално-економска
слика у читавој држави. Због свега тога може се констатовати да је ово био
динамичан период и у послијератном развоју Босне и Херцеговине и у развоју Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ка ефикасној државној
институцији. Након што је у ранијем периоду Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине превладала бројне препреке и изазове, сада је могла да
настави свој даљи развој праћена све већим очекивањима комплетне босанскохерцеговачке јавности.
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Четврти сазив
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине
(2002–2006)

П

ослије избора одржаних у јесен 2002. године, 10 мјеста у Представничком дому добила је СДА. Странка за Босну и Херцеговину добила је
шест мандата. Нешто слабији изборни резултат постигао је СДС са пет мандата. Исти број мандата добила је Kоалиција ХДЗ – Демокршћани. Четири
мјеста у Представничком дому освојила је СДПБиХ. Са листе СНСД-а изабрана су три кандидата, док је ПДПРС добио два мандата. По један мандат
освојили су: НХИ, ДНЗБиХ, Економски блок ХДУ – За бољитак, БОСС,
СПУБиХ, СПРС, те СРСРС.
Једна од карактеристика овог сазива Представничког дома био је и
велики број посланика, који су напуштали странкe или коалицијe којима су
до тада припадали постајући независни посланици.
За предсједавајућег и замјенике предсједавајућег Представничког дома
изабрани су: Шефик Џаферовић, Борислав Паравац и Бариша Чолак. Убрзо
након тога, Борислава Паравца, који је именован за члана Предсједништва
Босне и Херцеговине, замијенио је Никола Шпирић, а Баришу Чолака, који
је именован за министра у Савјету министара Босне и Херцеговине, замијенио је Мартин Рагуж.
За предсједавајућег и замјенике предсједавајућег Дома народа изабрани
су: Велимир Јукић, Мустафа Памук и Горан Милојевић.
За разлику од претходних сазива, када је мандат посланика и делегата трајао двије, сада је њихов мандат продужен на четири године. Стога
не изненађује да је Представнички дом одржао чак 85, док је Дома народа
одржао 63 сједнице. На петој сједници Представничког дома, одржаној 23.
децембра 2002. године, потврђено је именовање Аднана Терзића за предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине.
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Страначка структура Представничког дома – сазив 2002–2006.
СДА
СТРАНКА ЗА БиХ
СДП
ДНЗБиХ
БОСС
СПУБиХ
СДС
СНСД
ПДПРС
СПРС
СПСРС
КОАЛИЦИЈА ХДЗ
– ДЕМОКРШЋАНИ
НХИ
ЕКОНОМСКИ БЛОК
ХДУ – ЗА БОЉИТАК

У 2003. години посланици и делегати усвојили су велики број предлога закона, од којих треба издвојити: Закон о увозу и извозу оружја и војне
опреме, Закон о министраствима и другим органима управе Босне и Херцеговине, Закон о Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине,
Закон о равноправности полова у Босни и Херцеговини, Закон о извршном
поступку пред Судом Босне и Херцеговине , Закон о одликовањима Босне
и Херцеговине, Оквирни закон о основном и средњем образовању у Босни
и Херцеговини, Прелазни закон о спајању царинских управа и оснивању
Управе за индиректно опорезивање, Закон о Савјету министара Босне и
Херцеговине, Закон о комуникацијама, Закон о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, Закон о судским таксама у поступку пред
Судом Босне и Херцеговине, те Закон о ваздухопловству Босне и Херцеговине. Усвојени су и закони које је наметнуо високи представник: Закон
о измјени Закона о држављанству Босне и Херцеговине, Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине, Кривични закон Босне и Херцеговине,
Закон о судској полицији, Закон о кретању и боравку странаца и азилу,
Закон о заштити свједока под пријетњом и угрожених свједока.
У овом периоду посланици и делагати прихватили су више измјена
и допуна ранијих закона. Међу њима истичемо: Закон о избјеглицама из
Босне и Херцеговине и расељеним лицима у Босни и Херцеговини; Закон о
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међународном и међуентитетском друмском превозу; Закон о Централној
банци Босне и Херцеговине; Закон о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије; Закон о политици директних страних улагања у
Босни и Херцеговини; Закон о слободним зонама у Босни и Херцеговини,
Закон о удружењима и фондацијама Босне и Херцеговине, Закон о увозу и
извозу оружја и војне опреме, Закон о државној служби у институцијама
Босне и Херцеговине, Изборни закон Босне и Херцеговине, Закон о Савјету
министара Босне и Херцеговине. Дата је сагласност за ратификацију великог
броја споразума, уговора, конвенција, протокола и меморандума (највише
проблема изазвала је ратификација Споразума између Босне и Херцеговине
и Сједињених Америчких Држава у вези са предајом лица Међународном
кривичном суду, али је послије дуже расправе дата сагласност и за ратификацију овог споразума).
Од других значајних момената треба истаћи усвајање Плана мјера
и радњи на побољшању безбједносне ситуације у Босни и Херцеговини (с
тим у вези било је и подржавање документа Безбједносна политика Босне и
Херцеговине, који је доставило Предсједништво Босне и Херцеговине), дуге
расправе о Коридору 5ц, дискусије о случају тзв. државног удара, што је за
посљедицу имало и формирање комисије за испитивање овог случаја, као и
именовање омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине. Од највећег
значаја било је усвајање Закона о одбрани Босне и Херцеговине крајем 2003.
године.
Сједнице оба дома одржане у 2004. години обиловале су усвајањем бројних закона од којих издвајамо: Закон о слободи вјере и правном положају
цркава и вјерских заједница у Босни и Херцеговини, Закон о Обавјештајнобезбједносној агенцији Босне и Херцеговине, Закон о полицијским службеницима Босне и Херцеговине, Оквирни закон о високом образовању у
Босни и Херцеговини, Закон о оснивању Компаније за пренос електричне
енергије, Закон о важности јавних исправа, Закон о Високом судском и
тужилачком савјету Босне и Херцеговине, Закон о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине, Закон о спољнотрговинској политици Босне и
Херцеговине, Закон о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине, Закон о царинској политици Босне и Херцеговине, Закон о Државној
граничној служби Босне и Херцеговине, Закон о финансирању институција
Босне и Херцеговине, Закон о порезу на додату вриједност, Закон о порезу
на промет производа и услуга, као и Закон о акцизама. Поред тога, усвојене
су измјене и допуне низа раније усвојених закона.
У истом периоду, оба дома дала су сагласност на низ споразума, уговора, конвенција, протокола и меморандума (најчешће привредни уговори
са европским државама, као и неколико кредитних споразума са Европском банком за обнову и развој). Од осталих догађања треба издвојити
честе расправе о начинима заштите домаће производње (планови у оквиру
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пројекта “Купујмо домаће”), наставак разговора о Коридору 5ц, затим дискусије о неопходности реформи у Босни и Херцеговини, као и о потреби
избалансираности кадрова у институцијама Босне и Херцеговине по нацио
налном принципу.
Ипак, оно што је обиљежило парламентарни живот у овом периоду и
чему је посвећено највише времена јесте реформа одбране кроз доношење
Закона о одбрани, именовање првог министра одбране Босне и Херцеговине
(чиме је Савјет министара Босне и Херцеговине проширен на девет министарстава) и потврђивање именовања кандидата на генералске позиције у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, што је успјешно обављено до половине
2004. године. Треба издвојити усвајање Изјаве о испуњавању обавеза Босне и
Херцеговине из Студије изводљивости ради отпочињања преговора о Споразуму о стабилизацији и придруживању са Европском унијом.
У периоду до краја овог мандата парламентарну процедуру успјешно
су прошли и усвојени су: Закон о поштама Босне и Херцеговине, Закон о
конкуренцији те Закон о жељезницама Босне и Херцеговине. Треба споменути и усвајање измјена и допуна ранијих законских аката: Закона о
Централној банци Босне и Херцеговине, Закона о раду у инстутицијама
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Босне и Херцеговине, Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту,
Закона о заштити права националних мањина, Закона о порезу на додату
вриједност, Закона о заштити тајних података, Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, Закона о поступку
принудне наплате индиректних пореза у Босни и Херцеговини, Закона о
Управи за индиректно опорезивање, Закона о служби у Оружаним снагама
Босне и Херцеговине, Закона о Јавном РТВ сервису Босне и Херцеговине,
Закона о заштити потрошача Босне и Херцеговине, Закона о измирењу
обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, Закона о класификацији
дјелатности у Босни и Херцеговини, Закона о заштити личних података и
Закона о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини.
Актуелност питања ангажовања Оружаних снага Босне и Херцеговине
у мировним мисијама такође је заокупљала пажњу чланова оба дома. Дата је
сагласност за ратификацију великог броја разних споразума, уговора, конвенција и на меморандуме са државама, банкама и кредитним заводима. За
члана Предсједништва Босне и Херцеговине из хрватског народа именован
је Иво Миро Јовић.
У том периоду интересантне расправе на сједницама вођене су о издавању и изгледу пасоша и регистарских таблица аутомобила. Бројне полемике изазвале су и анализа спољнотрговинског дефицита наше земље
са посебним освртом на анализу резултата одлуке Савјета министара о

Хол у приземљу зграде
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине
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привременом обустављању нулте царинске стопе по уговору о слободној
трговини са Србијом и Црном Гором, односно Хрватском, Оквирни закон о
високом образовању у Босни и Херцеговини, донације које је Боснa и Херцеговинa добила у периоду од 1996. до 2005. године, а након бурних расправа,
усвојена је и Резолуција о антифашизму.
Међу осталим парламентарним успјесима може се навести усвајање:
Одлуке о прихватању Споразума о реструктурирању полицијских структура у Босни и Херцеговини, Одлуке о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Одлуке о оснивању Савјета
националних мањина Босне и Херцеговине и Документа о политици додјеле
концесија у Босни и Херцеговини. Треба истакнути и одбијање Информације о правним ефектима увођења пореза на додату вриједност за период
јануар-март 2006. године. Прилична пажња посвећена је и активностима
Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине, учешћу Оружаних снага Босне и Херцеговине у мировним операцијама, Коридору 5ц и
Јавном РТВ систему.
Оно што је обиљежило парламентарни живот у 2006. години био
је покушај уставне реформе крајем априла (априлски пакет уставних
промјена). Овоме је претходио споразум шест политичких партија (СДА,
СДПБиХ, СДС, ХДЗ, СНСД и ПДП), потписан 18. марта. На основу тог споразума Предсједништво БиХ утврдило је Предлог амандмана на Устав БиХ
и доставило га у парламентарну процедуру. По мишљењу многих, ово је био
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Сједнице четвртог сазива почеле су
се од 2004. године одржавати
у обновљеној Бијелој сали
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најзначајнији политички догађај у Босни и Херцеговини након потписивања Дејтонског споразума. Циљ ове уставне реформе био је успостављање
ефикаснијих и рационалнијних државних институција на путу наше земље
према чланству у Европској унији и НАТО-у. Расправа о томе вођена је
на сједници Представничког дома, одржаној 25. и 26. априла. Првог дана
сједница је трајала чак до 2 часа послије поноћи, док је наставак услиједио сутра у послијеподневним часовима. На крају, након силних излагања,
реплика и изношења ставова клубова и посланика обављено је гласање, при
чему је за усвајање амандмана гласало 26, док је против било 16 посланика.
Амандмани нису усвојени јер је за њихово усвајање потребна двотрећинска
већина.
Четврти сазив Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине урадио
је много са аспекта извршавања уставних функција на рјешавању нагомиланих проблема. Без сумње најважније је било усвајање Закона о одбрани
Босне и Херцеговине, у оквиру реформе оружаних снага, као и почетак
реформе полицијских снага у Босни и Херцеговини, која је свој епилог
доживјела нешто касније, у сљедећем сазиву Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине. Поред тога, пажњу заслужује и покушај уставне
реформе, која је доживјела свој неуспјех на засједањима крајем априла 2006.
године.
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Пети сазив
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине
(2006–2010)

Н

акон избора одржаних почетком октобра 2006. године девет посланичких мјеста у Представничком дому добила је СДА, док је Странка за
Босну и Херцеговину такође постигла одличан изборни резултат добивши
осам мандата. Најбољи изборни резултат у Републици Српској постигао је
СНСД добивши седам мјеста.
СДПБиХ добио је пет мандата у Представничком дому, док су три
мјеста припала ХДЗ – Хрватској коалицији – ХНЗ. Исти број мандата добио
је и СДС. Са листе Хрватско заједништво (ХДЗ-а 1990 ХЗ- ХСС- ХКДУХДУ- Демокршћани) изабрана
су двојица кандидата, док су по
једно мјесто добили: ПДПPC,
ДНЗБиХ, Народна странка
Радом за бољитак, ДНС и БПС.
За чланове Колегијума
Представничког дома, који чине
предсједавајући и два замјеника предсједавајућег, изабрани
су: Милорад Живковић, Нико
Лозанчић и Бериз Белкић.
Како је то предвиђено
Уставом, у предвиђеном року
извршено је и делегирање у
Дом народа. У Колегијум Дома
народа изабрани су: Сулејман
Тихић, Младен Иванић (којег је

Колегијум петог сазива
Представничког дома
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Страначка структура Представничког дома – сазив 2006–2010.

СДА
СТРАНКА ЗА БиХ
СДПБиХ
НС РАДОМ ЗА БОЉИТАК
ДНЗБиХ
БПС
СНСД
СДС
ДНС
ПДПРС
ХДЗ – ХРВАТСКА
КОАЛИЦИЈА – ХНЗ
ХРВАТСКО ЗАЈЕДНИШТВО

2009. године замијенила Душанка Мајкић, јер је ПДПPC прешла у опозицију) и Илија Филиповић.
У овом мандату одржане су 83 cједнице Представничког дома и 49
сједница Дома народа. Уз редован парламентарни рад, посланици оба дома

Делегати петог сазива Дома народа
приликом интонирања химне

ангажовани су и у раду бројних комисија с циљем што бржег и ефикаснијег
рада, који ће допринијети бржем усвајању неопходних закона и других
аката потребних за испуњавање европских стандарда и приближавање
наше земље евроатлантским интеграцијама.
Као велики успјех може се сматрати потписивање Споразума о стабилизацији и придруживању са Европском унијом, као један од корака на
пута ка пуноправном чланству у Европској унији. У том процесу веома
важну улогу имала је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, која
је у октобру 2008. године дала сагласност за ратификацију Споразума о стабилизацији и придруживању са Европском унијом.
Када је ријеч о овом сазиву државног парламента, не смије се заобићи ни усвајање закона о полицијским структурама у Босни и Херцеговини, чиме је окончана и реформа полицијских снага у нашој земљи. Треба
истаћи и усвајање Амандмана I на Устав Босне и Херцеговине. Уз ово,
велику пажњу посланика и делегата и даље је заокупљало питање заштите
домаће производње.

Сједница петог сазива
Представничког дома
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***

Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине, за деценију и по колико постоји,
прешла је дуг пут од институције за коју је у почетку био
успјех само окупљање изабраних посланика и делегата, преко
мање или више ефикасног рада,
па све до данас, када се од ње
очекује доношење оних закона
који ће омогућити бољи живот
свих грађана Босне и Херцеговине без обзира на њихову
националну или вјерску припадност, као и приближавање
Европској унији.
Значајну улогу у раду Парламентране скупштине Босне и Херцеговине у овом периоду имала је Канцеларија високог представника. Високи представник неметнуо је један број
закона, који су накнадно разматрани и потврђивани у Парламентарној
скупштини Босне и Херцеговине.
У сваком случају Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине је за
ових петнаестак година оправдала своје постојање извршавањем бројних
функција које има према Анексу 4. Мировног споразума. У будућности се
пред Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине постављају захтјеви
и задаци за јачање државне власти, развој и стабилизацију нашег друштва,
брже спровођење реформи на путу евроатлантских интеграција.

Ротација предсједавајућих
у Колегијуму Дома народа

Мр сц. Аранђел Смиљанић
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На пу т у
евроатлантских
интеграција

П

роцес европских интеграција захтијева свеобухватно прилагођавање
политика, институционалног оквира и правног система с циљем достизања европских стандарда у свим областима. Перспектива чланства у
Европској унији изузетно је снажан подстицај за наставак већ започетих
реформи у Босни и Херцеговини и покретач процеса који треба да омогући стварање економске, правне, организационе и социјалне структуре
способне за дјеловање у складу са правилима Европске уније. Водећа улога
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у процесу европских
интеграција огледа се у њеној законодавној активности у транспозицији
правне тековине Европске уније, као и информативној активности ради
успостављања што приснијег односа са грађанима, промовисања европских
вриједности и придобијања јавног мњења.
Први значајнији корак у приближавању Босне и Херцеговине европским интеграцијама је пријем у Савјет Европе. На основу апликације за
чланство која је поднесена 1995. године, вишегодишњег статуса специјалног
госта и испуњења потребних услова, Босна и Херцеговина примљена је у
чланство најстарије европске институције 24. априла 2002. године.
Тражећи начине јачања регионалне сарадње и укључења земаља југоисточне Европе, међу којима је и Босна и Херцеговина, у европске интеграције, Европска унија је на посебном засједању министара спољних послова,
представника међународних организација, институција и регионалних
иницијатива, 10. јуна 1999. године у Келну, успоставила Пакт стабилности за југоисточну Европу, који је политичку потврду добио на самиту
у Сарајеву 30. јула исте године, када је државама региона обећана перспектива евроатлантског пута. Пакт стабилности за југоисточну Европу прихваћен је у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине као пројекат
мира, стабилности и организованог укључивања у европске интеграционе
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токове, на добробит свих држава, народа и грађана у региону. Резолуцијом
о европским интеграцијама и Пакту стабилности за југоисточну Европу,
коју је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила у јулу 1999.
године, у потпуности се наглашава значај континуираног, организованог
и аргументованог разговора и најширег дијалога о европској будућности
Босне и Херцеговине. На састанку у Софији, 27. фебруара 2008. године,
извршена је примопредаја овлашћења са Пакта стабилности на Савјет за
регионалну сарадњу (Regional Cooperation Council - RCC), чиме је довршен
процес афирмације принципа регионалног власништва.
Специјални односи Босне и Херцеговине и Европске уније успостав
љени су Декларацијом Европске уније о Босни и Херцеговини из 1998.
године. Првим састанком Делегације Парламентарне скупштине и представника Европског парламента у Стразбуру, на којем су изражени заједнички интереси за укључивање Босне и Херцеговине у европске интеграције, интензивира се политички дијалог Босне и Херцеговине и Европске
уније као дио пројекта за стабилност и придруживање Европској унији.
Наиме, још у мају 1999. године, на предлог Европске комисије, Европска
унија усвојила је дугорочну политику за Босну и Херцеговину и остале
земље у региону (Републику Албанију, Републику Хрватску, Републику

На путу евроатлантских интеграција

Свечаност поводом пријема
Босне и Херцеговине у Савјет Европе
24. априла 2002. godine
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Самит одржан у Сарајеву 30. јула
1999. године, којем су присуствовали
највиши свјетски, европски и
регионални званичници, дао
је политичку потврду Пакту за
стабилност
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Македонију и тадашњу Савезну Републику Југославију), под називом
Процес стабилизације и придруживања за југоисточну Европу. Тиме се
мијења дотадашња политика према овом дијелу Европе, а нова политика
предвиђа закључивање споразума о стабилизацији и придруживању којим
земље стичу статус придружене чланице Европске уније. Свим земљама
укљученим у процес стабилизације и придруживања, међу којима и Босни
и Херцеговини, Европски савјет је на састанку у Санта Марија да Феири,
од 19. и 20. јуна 2000. године, додијелио статус потенцијалног кандидата за
чланство у ЕУ. Састанак на врху, који је одржан 24. новембра исте године
у Загребу, ставио је печат на процес стабилизације и придруживања, јер је
на њему подвучена спремност земаља региона за спровођење неопходних
реформи у контексту европских интеграција. Самит о Западном Балкану
одржан у јуну 2003. године у Солуну потврдио је и ојачао подршку Европске
уније европској перспективи земаља овог региона.
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Истовремено, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине,
усвајањем закључака у априлу 2003. године, према којима постоји потпуни
политички консензус о приступању Босне и Херцеговине Европској унији,
тај процес дефинише као највећи могући приоритет. Основни правци
и активности спољне политике подразумијевају даље приближавање и
институционализацију односа са Европском унијом у складу са процесом стабилизације и придруживања. Десет мјесеци
касније (18. фебруара 2004. године) и највиши представници 12 политичких партија које су заступљене у Парламентарној
скупштини Босне и Херцеговине потписују заједничку изјаву којом потврђују
своју спремност на политички консензус
и даљу демократизацију Босне и Херцеговине у оквиру уставног поретка, ради
уласка у Европску унију и Партнерство за
мир.
У регионалном контексту, водећи се
процесом стабилизације и придруживања, Парламентарна скупштина Босне
и Херцеговине учествује на сједницама
КОСАП-а (Конференција парламентарних комисија за европске интеграције
држава обухваћених процесом стабилизације и придруживања). Циљ ових
скупова је редовна размјена стечених
искустава и ставова о питањима која се
тичу процеса стабилизације и придруживања земаља у региону. Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине,
њена делегација и радне комисије веома
активно учествују у остваривању билатералне и мултилатералне сарадње, посебно са сусједним земљама, те осталим земљама у региону и Европи.
Преговори о Споразуму о стабилизацији и придруживању између
Босне и Херцеговине и Европске уније званично су отворени у новембру
2005. године. Истичући потребу да се процес убрзавања европских интеграција у политичком животу и у јавности схвати и прихвати као најцјеловитији развојни пројекат у који треба да буду укључене све снаге босанскохерцеговачког друштва, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
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Заједничком изјавом потписаном
18. фебруара 2004. године лидери
свих политичких партија заступљених
у Парламентарној скупштини
Босне и Херцеговине потврдили су
заједничку подршку уласку Босне
и Херцеговине у Европску унију и
Партнерство за мир
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Споразум о стабилизацији и
придруживању између Босне и
Херцеговине и Европске уније
парафиран је 4. децембра 2007. у
Великој сали зграде Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине,
а потписан 16. јуна 2008. године у
Луксембургу
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усвојила је 2008. године Резолуцију о убрзавању процеса приступања Босне
и Херцеговине у чланство Европске уније.
Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању Босне и
Херцеговине и Европске уније у јулу 2008. године, Босна и Херцеговина је
ступила у први уговорни однос са Европском унијом. Оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у октобру исте године дала су сагласност за ратификацију Споразума. На тај начин отворено је ново поглавље у
односима са Европском унијом, а реализација потписаног споразума није
само важан корак за Босну и Херцеговину у даљим напорима приближавања европским интеграцијама него истовремено и велика одговорност.
Ради примјене и спровођења потписаног споразума и укључивања
државе у пуноправно чланство Европске уније нужно је спровести свеобухватну реформу, у чему је улога Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине огромна. Као државни законодавни орган, Парламентарна
скупштина Босне и Херцеговине даје пуни допринос убрзању усклађивања
босанскохерцеговачког законодавства са правном тековином Европске
уније (acquis communautaire) као и јачању институција које ће примјењивати
усвојене прописе. Такође, изражена је спремност за пуни допринос испуњавању политичких критеријума чиме ће Босне и Херцеговина потврдити
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опредијељеност за поштовање основних вриједности на којима дјелује
Европска унија. О свим питањима везаним за процес приступања Босне
и Херцеговине у чланство Европске уније континуирано се воде расправе
у сталним и заједничким комисијама оба дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине.
Нови замах европској перспективи Босне и Херцеговине и осталих
земаља региона дао је састанак на високом нивоу земаља Европске уније
и западног Балкана, одржан 2. јуна 2010. године у згради Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине у Сарајеву. Бити домаћин оваквог самита
за Босну и Херцеговину је значило још једну потврду и охрабрење у њеним
напорима да спровођењем неопходних реформи у догледној будућности
аплицира за чланство, а онда и постане чланица Европске уније.
Још један спољнополитички приоритет је чланство у НАТО-у, са чиме
се слаже највећи дио босанскохерцеговачке јавности. Земље које желе да уђу
у ову војнополитичку асоцијацију морају спровести политичке, демократске и војне реформе, те имати добре односе са својим сусједима, што се у
великој мјери подудара са реформским корацима које диктира напредак ка
европским интеграцијама. Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
донијела је низ битних закона из области одбране, а управо у овој сфери
постигнут је можда и највећи реформски напредак.
Поред редовног учешћа у раду Парламентарне скупштине НАТО-а
путем сталне парламентарне делегације, Парламентарна скупштина Босне и
Херцеговине ратификовала је и изузетно значајан Споразум о статусу снага
(СОФА) са НАТО-ом. Такође, потписан је и спроводи се Споразум о безбједности информација са НАТО-ом, чиме је омогућена размјена повјерљивих
информација те рад Мисије Босне и Херцеговине у оквиру Главног штаба
НАТО-а у Бриселу.
У децембру 2006. године Босна и Херцеговина је примљена у НАТОов програм Партнерство за мир. На самиту НАТО-а у Букурешту, у априлу
2008. године, наша земља је позвана да започне Интензивирани дијалог
(ИД) са НАТО-ом. Након што је захтјев за чланство поднесен у октобру
2009. године на састанку министара спољних послова земаља Алијансе у
Талину, у априлу 2010. године одобрен је Акциони план за чланство Босне
и Херцеговине у НАТО-у (МАП). МАП представља посљедњу фазу на путу
пуноправног чланства у НАТО-у, а очекује се да ће ојачати унутрашњу кохезију Босне и Херцеговине и њену стабилност, али и њен положај у региону.
Овакав позитиван слијед догађаја свакако је и резултат бројних активности
које на путу ка чланству у НАТО-у чини Парламентарна скупштина Босне
и Херцеговине.
Иначе о опредјељењу за НАТО свједочи широк консензус у јавности и
међу политичким актерима. Посљедња истраживања јавног мњења у Босни
и Херцеговини показују да укључење у НАТО подржава 74% становништва.
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Међународне активности

А

ктивности Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на плану
спровођења спољне политике у потпуности одражавају спољнополитичке правце и приоритете Босне и Херцеговине које и на мултилатералном
и на билатералном плану утврђује Предсједништво Босне и Херцеговине.
При томе се посебна пажња посвећује приступању Босне и Херцеговине
евроатлантским интеграционим процесима; учешће Босне и Херцеговине
у мултилатералним активностима, посебно у оквиру система Уједињених
нација (УН), Савјета Европе (СЕ), Организације за безбједност и сарадњу у
Европи (ОЕБС), Организације исламске конференције (ОИК), те промоцији
Босне и Херцеговине као партнера у међународним економским односима
и активностима које ће омогућити пријем Босне и Херцеговине у Свјетску трговинску организацију (СТО) и друге међународне организације и
асоцијације.
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине одржава континуитет
билатералних контаката, прије свега са сусједним земљама, земљама региона, чланицама Европске уније и парламентима других земаља, који могу
да буду подстицај развоју и унапређењу укупне политичке, економске и
других облика међудржавне сарадње.
У контексту јачања и унапређења односа, Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине усваја оквирне планове међународних активности са
прецизно утврђеним критеријумима о начину њиховог спровођења и на
основу важећих подзаконских аката, првенствено Правилника о међународ
ним активностима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине повезана је са парламентима свијета и путем својих тијела: комисија, делегација и колегијума.
На тај начин доприноси развоју парламентарне дипломатије и стварању
имиџа Босне и Херцеговине уопште. Ово је посебно значајно у контексту
развијања веза са парламентарцима држава чланица Европске уније и
НАТО-а, ка чијем чланству Босна и Херцеговина стреми. Стога је сваки
међународни скуп уједно прилика за придобијање подршке за аспирације
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Босне и Херцеговине према чланству у евроатлантским интеграцијама, као
актуелном приоритету свих приоритета.
У оквиру мултилатералних активности, Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине учествује у реализацији спољнополитичких циљева
Босне и Херцеговине посредством својих сталних делегација:
– Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној скупштини Савјета Европе
– Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној скупштини Организације за безбједност и сарадњу у Европи
(ОЕБС)
– Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној скупштини Централноевропске иницијативе (ЦЕИ)
– Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној скупштини Сјеверноатлантског савеза (НАТО)
– Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Интерпарламентарној унији (ИПУ)
– Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној скупштини Медитерана (ПСМ).
Осим наведених међународних организација и парламентарних асоцијација, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине остварује комуникацију и сарадњу са органима у којима нема сталне делегације, као
што су: Скупштина Западноевропске уније (ЗЕУ) у којој Парламентарна
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Чланови делегације Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине
на засједању у Парламентарној
скупштини Савјета Европе
у Стразбуру
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Делегација Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине на
засједању Парламентарне скупштине
НАТО-а у шпанском граду Валенсији
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скупштина Босне и Херцеговине има статус посматрача, Евромедитеранска унија (ЕМПА) и Процес сарадње у југоисточној Европи (СЕЕЦП), као
најзначајнији форум у региону.
У остваривању спољнополитичких приоритета Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине значајну улогу имају: Комисија за спољне
послове и Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома те
Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа.
С циљем развоја и унапређења парламентарне сарадње, почетком 2009.
године у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине оформљене су
групе пријатељства. Замишљено је да оне буду покретач непосреднијих
односа између парламената те јачања формалног, прегледнијег и сврсисходнијег оквира за сарадњу са појединачним земаљама или групама земаља.
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С обзиром да се према броју парламентараца Парламентарна
скупштина Босне и Херцеговине сврстава у мале европске парламенте, приликом формирања група пријатељства поштован је регионални приступ.
На тај начин оформљене су групе за сусједне земље, затим за земље западне
Европе, за земље средње и источне Европе, за Азију, за Африку и земље
Блиског истока, те за Сјеверну и Јужну Америку. Захваљујући размјени
делегација група пријатељства између Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине и других земаља у оквиру билатералне сарадње, за коју су
утврђени одређени параметри ради подстицаја будуће економске сарадње,
биљежи се стални напредак.
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Делегација Босне и Херцеговине
на европској конференцији
предсједника парламената,
одржаној 2004. године,
у организацији Савјета Европе
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и грађани
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авност рада Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је више од
обавезе коју налажу Устав и пословници домова. Сједнице свих парламентарних тијела су јавне и отворене за медије а изузетак су тек састанци
који се баве осјетљивим питањима из домена одбране и националне безбједности као и индивидуалним правима појединаца која су заштићена
законима.
Стално подизање транспарентности рада Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине и велики труд који се улаже за остварење тог стратешког
циља нису тек настојање да се и у овом сегменту његују стандарди развијених
друштава Европске уније и других. Више од тога, Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине снажно жели да испуни основне демократске норме
које подразумијевају да се грађанима максимално приближи процес кровног одлучивања о њиховој садашњости и будућности. Постизањем тог циља
грађани ће бити у могућности да суверено процијене шта и на који начин могу
тражити од било којег изабраног званичника и од Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине као свог највишег законодавног органа.
Непрестани процес јачања транспарентности подразумијева и
коришћење већ успостављених и стално трагање за новим каналима комуницирања како би се јавности на што прихватљивији начин пружиле
објективне информације о томе шта, како и с којим циљем раде чланови
Парламентарне скупштине. У складу с тим помацима мијењала се и стратегија комуницирања Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
Од информација чији је циљ прије свега био упорно промовисање парламента и указивање на његов значај у друштву, временом су поруке које се
из Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине шаљу према јавности
прерасле у конкретну, прецизну и брзу презентацију радних процеса државног законодавног органа. Покренута је прва парламентарна веб-страница,
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а стални раст жеље грађана да сазнају како и шта ради државни парламент
био је сигнал да се од 2007. године за јавност отворе све сједнице комисија и
других радних тијела.
Дјеловање Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине свакодневно прати неколико десетина извјештача. Службе Секретаријата труде
се да буду снажна и квалитетна подршка новинарима, те да им се обезбиједе
оптимални услови за рад. У ту сврху Парламентарна скупштина Босне и
Херцеговине оспособила је новинарску собу, а за прес-конференције дизајнирана је и технички опремљена посебна сала која може угостити око 50
новинара и сниматеља.
Крупан корак у приближавању Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине најширим слојевима грађана је покретање пројекта “Отворени
парламент” 2005. године, као првог осмишљеног програма групних посјета
једној институцији законодавне власти у Босни и Херцеговини. За госте је
припремљен једноставан и садржајан програм захваљујући којем они релативно брзо сазнају више о основним парламентарним функцијама, упознају
карактеристичне просторе парламентарног здања и, наравно, разговарају са
посланицима односно делегатима као својим главним домаћинима.
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Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине најрадије посјећују
средњошколци и студенти, али неријетко у посланичке клупе накратко
сједну и ученици нижих разреда основних школа. Број посјетилаца непрестано расте а забиљежено је да су Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине, осим из Босне и Херцеговине, посјетили гости из више од 30 земаља
са свих страна свијета.
Резултат жеље да се кровна законодавна институција додатно отвори
према грађанима је и опремања Центра за посјетиоце у јесен 2009. године.
Ријеч је, иначе, о првом простору било које од институција на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини који је искључиво намијењен за прихват
организованих група гостију. Посјетиоцима Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине у Центру је омогућено да присуствују мултимедијалним презентацијама о значају, основним функцијама и актуелном раду
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, а то је и идеално мјесто
за неријетко врло интересантан дијалог гостију са парламентарцима. На
крају, ово је и простор у којем се могу добити бројне публикације и бил-
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тени у продукцији Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, као и
организовати пригодне изложбе.
Први пут о раду босанскохерцеговачког парламента путем његове вебстранице могло се дознати почетком 2004. године. Од тада се овај вид ефикасне комуникације са грађанима стално унапређује и надограђује. У свега
четири године презентација је два пута комплетно редизајнирана, али она
се и даље непрестано надограђује новим апликацијама. Циљ је да веб- презентација Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине буде не само
садржајна него и једноставна за приступ како би њени посјетиоци на што
лакши начин дознали практично све што их интересује о раду ове институције. Веб-презентација Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
вјероватно је најкомплекснија веб-страница једне институције власти у
Босни и Херцеговини. Она, што је у Босни и Херцеговини такође пионирски корак, омогућава грађанима да путем интернета, у реалном времену,
прате сједнице домова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
али и бројне јавне расправе, као све заступљенији демократски начин за
припремање закона из различитих области живота.
Крајем 2000. године на снагу је ступио Закон о слободи приступа
информацијама у Босни и Херцеговини, према којем свака информација у
посједу јавног органа представља јавно добро којем несметано може приступити сваки грађанин, независно од мотива због којег му је та информација
потребна.
Центар за посјетиоце
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У сарадњи са државним јавним
емитером реализован је серијал
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Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине досљедно спроводи
одредбе овог закона доживљавајући га искључиво као снажан инструмент
демократске контроле рада не само Парламента него и рада сваког појединог изабраног посланика и делегата.
Будући да је један од приоритета Секретаријата да информише грађане
и јавност о раду Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и законодавном процесу уопште, у сврху што бољег презентовања ове институције и њених активности до сада је објављено више публикација различитих садржаја и намјене. Публикације о актуелним сазивама Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине типа “ко је ко”, информативне брошуре о
њеним комисијама, приручници различитих намјена, те брошуре за младе
и најмлађе – све су то издања којима се континуирано настоји приближити
и објаснити рад Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и њена
законодавна дјелатност. Важно је напоменути да уз наведене публикације,
редовно, свака два мјесеца, излази и Билтен Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине којим се настоји обухватити, представити и сажети
све активности домова, радних тијела, делегација и Секретаријата, пружајући и статистичке податке и показатеље о двомјесечном учинку домова
и комисија. Међу сталне публикације, иако електронске, сврстава се и парламентарни newsletter, као седмични преглед активности Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине.
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Библиотека
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине

С

купштинска библиотека основана је половином прошлог вијека. Располагала је богатим библиотечким фондом који су чиниле књиге из
друштвених области, с посебним нагласком на социјалистички политички
систем. Посједовала је такође и богату енциклопедијску збирку те око стотину наслова периодике којима су обухваћене све дневне и седмичне новине
и стручни часописи који су излазили у тадашњој Југославији а у фонду су се
могла пронаћи и ријетка издања, што свједочи о великој бризи за писану
ријеч. Посебну вриједност имале су стенограмске биљешке са засједања
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Савезне и скупштина свих република као и сви службени листови у којим
су објављивани савезни и републички прописи.
Током ратних разарања у периоду од 1992. до 1995. године Библиотека
је девастирана, а библиотечки фонд готово потпуно уништен. Дио фонда
који је измјештен накнадно је страдао од влаге, поплаве и пожара, а реконструкција фонда је онемогућена јер нису сачувани лисни каталози.
Библиотека Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине почела
је радити 2002. године, након што је донацијом Владе Канаде формирана и
опремљена Читаоница, а наредне године и Истраживачки центар, са петсто
наслова књига, рачунарима и мјестима за кориснике. У почетку фонд су
чиниле појединачне донације пријатељских земаља и Националне и универзитетске библиотеке Босне и Херцеговине, која је посебно допринијела
развоју парламентарне библиотеке. Допринос у креирању библиотечког
фонда имали су чланови Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
који су донирали значајан број књига Библиотеци, а успостављена је специјална збирка раритетних издања која посланици и делегати примају као
поклоне, а који се чувају у Библиотеци.
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Библиотечки фонд стално се обнавља набавком референтних издања, а
донације и међубиблиотечка размјена и даље представљају окосницу у креирању фонда. Осим ове оформљене су још двије збирке: збирка записника
са сједница Представничког дома и Дома народа и збирка публикација
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Библиотека је постала
чланица IFLA-e (Међународна федерација библиотечких асоцијација) –
Секција за парламентарне библиотеке и EIFL-а (Електронске информације
за библиотеке).
Размјењујући искуства са колегама из региона и свијета те претплатама на базе података, Библиотека је успјела надомјестити мањак књижног
фонда. Комплетан библиотечки фонд доступан је путем мреже COBISS,
активирана је аутоматска позајмица књига чиме је Библиотека Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине једна од четири библиотеке у Босни
и Херцеговини која је аутоматизовала све сегменте рада. Прва штампана
публикација Јачање парламентарне улоге у заштити људских права у Босни
и Херцеговини из 2002. године лиценцирана је у оквиру EBSCO базе података, чиме се Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине као издавач
први пут представила широј свјетској јавности.
Библиотека Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине омогућава и олакшава приступ свим својим корисницима, превасходно парламентарцима, као и службеницима у Секретаријату Парламентарне

Депо Библиотеке Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине

152

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине

скупштине Босне и Херцеговине и другим институцијама
Босне и Херцеговине, особама
које се баве научно-истраживачким радом и свим заинтересованим грађанима. Библиотека располаже мноштвом
информација о раду Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, као и о уставним, правним и политичким системима
других држава. Њен фонд чини
3.000 библиотечких јединица, 10
база података, сва службена гласила која излазе у Босни и Херцеговини, стручне и научне публикације, те седмични и дневни
листови.
Простор Библиотеке модер
но је опремљен према стан
дардима специјалних библиотека. Својим корисницима нуди услуге
тематског претраживања, претраживања online каталога, доступних база
података и однедавно селективне дисеминације информација. На тај начин
Библиотека је постала незаобилазан ресурс у свим истраживањима и прикупљању информација.

Покретне полице у депоу Библиотеке
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине
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Секретаријат
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине

У

првом сазиву Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
(1996–1998) послове техничке и стручне припреме, организације
и праћења рада домова и радних комисија обављали су службеници
Скупштине Републике Босне и Херцеговине и Народне скупштине Републике Српске, који су радили на различитим локацијама. Рад се одвијао у
отежаним условима, уз недостатак руковођења и координације сложених
скупштинских стручних послова.
Након адаптације дијела скупштинске зграде на Мариндвору крајем
1998. године, у њој се почињу одржавати сједнице домова Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине и радних комисија. У дјелимично обновљеном здању у само двије канцеларије смјештају се стручне службе.
Временом су се услови рада побољшавали, скромне просторе замијенили су знатно условнији, тако да је Парламентарна скупштина Босне и
Херцеговине била у могућности да ради и обавља своје задатке у нормалнијим околностима.
У марту 1999. године Парламентарна скупштина донијела је Одлуку
о оснивању Привременог секретаријата Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине. Секретаријат је имао шест чланова и био је надлежан за
пружање помоћи колегијумима домова у обезбјеђивању правилног функционисања Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, укључујући и
припрему материјала за сједнице домова и комисија.
Почетком 2000. године Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила је Одлуку о организацији Секретаријата Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине, на основу које су именована три члана
Колегијума Секретаријата, који руководи његовим радом. За секретара
Заједничке службе именован је Ведран Хаџовић, за секретара Представничког дома Бранка Тодоровић и за секретара Дома народа Јадранко Томић,
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дотадашњи чланови Привременог секретаријата. У оквиру Секретаријата посао је организован тако да су установљене организационе јединице:
Стручна служба Представничког дома, Стручна служба Дома народа и
Заједничка служба Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Парламентарна скупштина је 2005. године усвојила нову одлуку о организацији
Секретаријата, којом је успостављена тренутна организација и након чега
су именовани: за секретара Заједничке службе Аљоша Чампара, секретара
Представничког дома Бранка Тодоровић и за секретара Дома народа Марин
Вукоја.
Колегијум Секретаријата има функцију стручног тијела и расправља о начелним питањима из своје надлежности, координира рад служби
и унутрашњих организационих јединица те брине о транспарентном трошењу финансијских средстава намијењених за финансирање рада Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Колегијум Секретаријата доноси
прописе за које је законом овлашћен, те одлучује о правима, обавезама и
одговорностима запослених у Секретаријату.
Секретаријат обавља бројне послове за потребе Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине на начин којим се обезбјеђује: законито,
стручно, ефикасно, рационално и благовремено вршење њених функција
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КОЛЕГИЈУМ СЕКРЕТАРИЈАТА

СТРУЧНА СЛУЖБА
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА

СТРУЧНА СЛУЖБА ДОМА НАРОДА

Кабинет секретара
Представничког дома

Кабинет секретара
Заједничке службе

Кабинет секретара
Дома народа

Канцеларија секретара
Уставноправне комисије

Канцеларија секретара Заједничке
комисије за административне послове

Канцеларија секретара
Уставноправне комисије

Канцеларија секретара Комисије
за спољну трговину и царине

Канцеларија секретара Заједничке
комисије за надзор над радом
Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

Канцеларија секретара
Комисије за финансије и буџет

Канцеларија секретара Комисије
за финансије и буџет

Канцеларија секретара Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ

Канцеларија секретара Комисије за
спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације

Канцеларија секретара
Комисије за спољне послове

Канцеларија секретара Заједничке
комисије за европске интеграције

Одјел за израду и
објављивање правних аката

Канцеларија секретара Комисије
за саобраћај и комуникације

Канцеларија секретара Заједничке
комисије за економске
реформе и развој

Канцеларија секретара Комисије за
остваривање равноправности полова

Канцеларија секретара Заједничке
комисије за људска права, права дјетета,
младе, имиграцију, избјеглице,
азил и етику

Сектор за
опште послове

Законодавноправни сектор

Истраживачки
сектор

Сектор за
међународне
односе и протокол

Сектор за
информационе
технологије

Одјел писарнице

Одјел за сарадњу
с међународним
организацијама

Одјел за
кадровска
питања

Одјел за протокол
и билатералне
односе

(мултилатерални
односи)

Информационодокументациони
сектор
Одјел за
документацију
и информације
Одјел за
превођење и
лекторисање

Оперативнотехнички одјел

Одјел
библиотеке

Одјел за
рачуноводство
и финансије

Одјел за
издавачку
дјелатност
и публикације
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Сектор за
односе с
јавношћу

и за свој рад одговара Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. То су углавном стручни, административно-технички, организациони, финансијски, информативни, консултантски и други послови за потребе Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине, а нарочито послови: припремања, сазивања и праћења
сједница домова и комисија; разматрања предлога аката и њихове усклађености са Уставом и правним системом Босне и Херцеговине; давања стручних мишљења о материјалима и актима које разматрају домови и њихове
комисије; затим припремања, израде, превођења и лекторисања текстова
нацрта и предлога аката, извјештаја и записника, као и других материјала
на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини и, по потреби, на
стране језике; као и припремања усвојених аката за објављивање у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”. Секретаријат обавља стручне и протоколарне послове за потребе парламентарних делегација и пријема страних
делегација; послове из области односа с јавношћу и информисања јавности
о раду Парламентарне скупштине и објављивања комплетних записника
расправа у оба дома; сарадње с институцијама Босне и Херцеговине и ентитетским и другим органима, као и друге послове који произлазе из Устава,
закона, пословника, закључака, смјерница, програма рада и других аката
домова.
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Уз то, Секретаријат пружа сву стручну помоћ посланицима и делегатима у њиховом раду. Његов основни циљ је достизање максималног
професионализма, непристрасности, стручне оспособљености и одговорности у извршавању послова уз поштовање и примјену принципа законитости, транспарентности, јавности, ефикасности и економичности у раду.
Секретаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и секретаријати институција Босне и Херцеговине, као и секретаријати ентитетских парламената редовно размјењују важне информације у вези с актуелним и значајним питањима из њиховог рада. Повремено се одржавају и
семинари у којима учествују стручњаци и државни службеници из администрације ових институција.
Државни службеници примани су у радни однос на основу јавног конкурса односно огласа и спроведене провјере радне способности. На основу
Правилника о унутрашњој организацији Секретаријата Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине, 2001. године именована је посебна непристрасна конкурсна комисија. То је био први јавни конкурс спроведен у било
којој институцији Босне и Херцеговине и прије доношења Закона о државној служби 2002. године којим је основана Агенција за државну службу, а
која обезбјеђује и спроводи поступке запошљавања државних службеника.
Запошљавање је текло постепено. У првој фази, у току 2000. године, због
ограничених финансијских средстава и простора, Секретаријат је имао 20
запослених. У сљедећим фазама радна мјеста су попуњавана постепено,
по приоритетима. Број запослених се повећавао, посебно у погледу јачања
законодавне, контролне, међународне и информативне активности.
Усвајањем пословника домова 2000. године, заснованим на принципима рада европских националних парламената, рад Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине знатно је унапријеђен, при чему
су едукативну и стручну помоћ Секретаријату пружиле бројне међународне
институције. У протеклих десет година одржан је тренд сталног унапређења
рада и развоја Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине који, иако у просјеку малобројнији од сличних институција у ближем
и даљем окружењу, данас представља респектабилну снагу која успјешно у
стручном и техничком смислу пружа подршку и прати све богатији и сложенији рад Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, њених домова,
комисија, делегација и других облика њених активности.
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Зграда
Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине

Н

акон ослобођења Сарајева 1945. године, Замаљско антифашистичко
вијеће Босне и Херцеговине (ЗАВНОБиХ), као претеча будуће Народне
скупштине, било је смјештено у згради данашње Централне банке у Титовој
улици. Због нараслих потреба Народне скупштине Босне и Херцеговине,
1952. године изграђен је објекат у сарајевском насељу Бистрик, но убрзо је
процијењено да ни његови капацитети дугорочно не могу задовољити потребе ове институције. Стога је већ 1954. године одлучено да почну припреме
за изградњу нове скупштинске зграде на локалитету Мариндвора, који је
одраније планиран као будући административно-политички центар града.
Исте године расписан је конкурс за достављање архитектонских рјешења будуће зграде Народне скупштине Народне Републике Босне и Херцеговине, на којем је побиједио пројекат архитекте Јураја Најдхарта. На
основу овог пројекта ускоро је израђен и инвестициони план који је 1956.
године и прихваћен.
Иако су конкретне припреме за изградњу скупштинске зграде на
Мариндвору у Сарајеву почеле још 1954. године, она је изграђена тек 28
година касније. Разлози за тако дуго пролонгирање изградње били су
двојаки. С једне стране, несумњиво су на одгађење изградње утицали економски разлози, будући да се радило о веома амбициозном грађевинском
подухвату. С друге стране, у међувремену се родила и идеја о изградњи
објекта у којем би били смјештени сви републички органи управе. Тако
је 1964. године одлучено да се приступи изради инвестиционо-техничке
документације за изградњу објекта у којем би били смјештени сви републички органи управе, а који би био изграђен непосредно уз будућу
зграду скупштине. Небодер овакве намјене је, према тадашњим плановима, требало да буде инсталацијски и технички повезан са скупштинском зградом, а било је планирано и формирање заједничке службе, која би
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административно-технички опслуживала Скупштину, Извршно вијеће и
остале републичке органе управе.
Међутим, упркос свему, понајвише из економских разлога, почетак
изградње зграде Скупштине, сада већ Социјалистичке Републике Босне и
Херцеговине, одгађан је све до 1978. године. У међувремену, разболио се и
аутор пројекта зграде Скупштине Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине, тако да је градњу здања на Мариндвору наставио професор Хамдија Салиховић.
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МОНУМЕНТАЛНО ДЈЕЛО ЈУРАЈА НАЈДХАРТА
Зграда Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, небодер институција Босне и
Херцеговине и у њиховом окриљу Трг Босне и Херцеговине, особеним ликовним говором
и креативним потенцијалом манифестују кохерентни просторни ансамбл у јединственој
архитектонској композицији.
Зграда парламента «са струком» (Мерилин Монро), како је аутор Јурај Најдхарт говорио
и наглашавао, презентује један од најважнијих домета ауторове стваралачке димензије, која
омогућава архитекти да сензибилитетом просторне организације артикулише и обликује
умјетнички и динамични архитектонски корпус.
Пасионирано трагање и ново откривање савременог концептуалног приступа идеји
зграде парламента са «силницама» окружења, те респектабилна урбанистичко-архитектонска
и ентеријерска анализа резултирали су синтезом вишег просторно-пластичног и умјетничког
квалитета, како у ентеријеру тако и екстеријеру.
При томе не треба изгубити из вида јединствену цјелину ансамбла која се остварује
контрастом хоризонтале зграде парламента и вертикале небодера институција Босне и
Херцеговине са простором трга и чини савремену морфолошку синтагму.
Као близак сарадник Ле Корбизјеа, а уједно и аутор који је заједно са Душаном
Грабријаном инспирисан ликовним и обликовним вриједностима градитељског насљеђа
Босне, Најдхарт је слиједио стваралачку мисао свог великог француског учитеља који каже:
«Архитектура је увијек дјело појединца, појединца који види и схвата, који одлучује и ствара,
оно је узвишени моменат кристализације, која се ствара у дубинама човјекове унутрашњости,
као у некој ливници.»
Зграда парламента интерпретира креативан стваралачки и скулптурални чин у
динамичној архитектонској композицији, као синтези функционалних захтјева и просторне
организације епиструктуре у моделирању семантичког карактера.
Оваква непоновљива Најдхартова савремена градитељска умјетност концептуалном
имагинацијом показује маштовитост игром линија, плоха, волумена и облика, складним
мјерилом и пропорцијским односима.
Најдхарт, као креатор просторне умјетности свог најзнаменитијег дјела, особеним
ликовним говором и просторно-пластичним језиком хармонично и савремено је артикулисао
ванвременски архитектонски квалитет.
Редизајн фасада зграде Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине дјело је писца
ових редова и имао је интенцију примјене начела потенцирања хоризонталне тенденције у
архитектонској композицији.
Додавањем стакла азурне боје испред постојећих прозора и бијелих хоризонталних
брисолеја у пару, уграђивањем раздјелница на каменим парапетима, жељело се потенцирати
хоризонтализам у визуелној комуникацији.
Уграђивањем црног гранита (умјесто бијелих камених плоча) у сутерену и приземљу
хтјело се повезати овај дио грађевине са истом материјализацијом трга, са једне стране, те
примијенити контраст боја камене облоге с друге стране, чиме се добио визуелни утисак
«лебдеће» архитектуре.
Сарајево, 10. марта 2010.
проф. др Хамдија Салиховић, дипл. инж. арх.
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Данашња зграда Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
након завршетка изградње 1982. године, постала је сједиште Скупштине
тадашње Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине. Будући да се
радило о скупштини која је имала сложену организациону структуру, и
унутар које је дјеловао велики број вијећа и комисија, ова зграда морала је
одговорити врло сложеним функционалним захтјевима, али и визуелним
критеријумима. У вријеме завршетка њене изградње, зграда Скупштине
Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине била је у овом дијелу
Европе једина грађевина такве намјене пројектована у стилу модерне.
Важно је напоменути да је коначни изглед скупшинске зграде у извјесној мјери одступао од првобитног пројекта, који је на анонимном конкурсу
1954. године освојио прву награду. Данашња зграда је за цијели један спрат
виша а накнадно је измијењен изглед саме фасаде. Вјероватно највеће одступање од пројекта настало је изостављањем сегментног облика над главном
двораном, који је у облику љуске требало да симболизује окупљање. Но,
упркос свему, изграђени објекти скупштинске зграде и републичких органа
управе ипак су задржали најважније елементе првобитне идеје и визије.
Иначе, скупштинска зграда конципирана је по принципу контрапункта, као, по Најдхартовим ријечима, “најквалитетнијег елемента архитектонског обликовања”. Осмишљена је као зграда “са струком“, односно
“органски схваћена архитектура”, што је, по аутору пројекта, био управо
супротан обликовни концепт у односу на небодер Извршног вијећа, који

је својом обликованом дводјељивошћу у виду два моћна обелиска требало
да ликовно симболизује Босну и Херцеговину са њене двије регионалне
цјелине.
Централни унутрашњи простор зграде Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине моделиран је као поливалентан простор, са вишезначним просторно-ликовним и пластичним карактеристикама. Овај простор
сматран је једним од најљепших ове врсте у Босни и Херцеговини и региону,
а према казивањима истовременика, био је један од најзахтјевних задатака
и преокупација аутора, иначе несклоног једновалентним архитектонским
облицима.
Зграда Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и данас је једна
од најмонументалнијих и најрепрезентативнијих грађевина у овој земљи.
Овај објекат својом близином и функционалном повезаношћу са Зградом пријатељства између Грчке и Босне и Херцеговине, у којој је смјештен
велики број институција Босне и Херцеговине, чини јединствену архитектонску композицију и административну цјелину смјештену у централном дијелу Сарајева.
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Четвороспратна грађевина дужине 107 метара, корисне површине од
око 25.000 квадратних метара, и данас задовољава потребе Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине и свих њених тијела и служби, а у њој су чак
смјештени и поједини организациони дијелови Савјета министара Босне и
Херцеговине и других институција Босне и Херцеговине. Осим Велике сале
за засједања која располаже са 526 мјеста и додатних 112 мјеста на галерији
за посјетиоце и новинаре, те 17 мјеста за преводиоце, у згради се налазе и
Бијела сала са 180 мјеста, у којој засједа Представнички дом, те Плава сала
са 126 мјеста, у којој засједа Дом народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине.
За вријеме ратних дешавања у Босни и Херцеговини (1992 – 1995) зграда
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине налазила се практично на
првој линији фронта, што је проузроковало велика оштећења и њене фасаде
и унутрашњости. То је свакако био један од разлога због којих први послијератни сазив Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине није засједао у
скупштинској згради. Први радови на обнови оштећеног здања почели су
у јесен 1996. године, и то обнављањем куполе. Почетне радове на обнови
зграде Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине финансирала је
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Европска комисија и њихова сврха је била ограничена на заштиту од падавина и влаге и стављање бар дијела оштећеног објекта у какву-такву функцију због растућих потреба институција Босне и Херцеговине.
Тек је други послијератни сазив Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине почео поново користити скупштинску зграду. У њој је 26.
новембра 1998. године одржана прва сједница једног од домова, тачније конститутивна сједница другог сазива Представничког дома. Цјелокупан рад
стручне службе ове институције, коју је у том периоду чинило свега десетак запослених, одвијао се у само двије канцеларије. Остатак зграде који
је био у функцији у том тренутку користиле су друге институције Босне и
Херцеговине.
У марту 2004. године окончана је обнова Бијеле сале. Тиме су након 12
година створени услови да се засједања домова поново одржавају у за то
намијењеним и пројектованим просторима. Све до 22. марта 2004. године,
када је у реновираној сали одржана заједничка сједница оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, сједнице њених домова одржаване су у салону на првом спрату зграде, који је прије рата служио за потребе протоколарних и свечаних догађаја.
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Обнова Бијеле сале имала је и извјесно симболично значење будући
да су засједања у њој представљала и искорак ка етаблирању и јачању ове
законодавне институције Босне и Херцеговине. Трошкове обнове сносила је
Европска унија на основу споразума о финансирању “Обнова 2000 – Европа
за Сарајево”.
Годину и по дана касније, 30. септембра 2005. године, уз помоћ владе
пријатељске Краљевине Норвешке, коначно је обновљена и Велика сала
зграде Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Сала у којој је прије
рата засједала Скупштина Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине,
за вријеме оружаних сукоба претрпјела је огромна оштећења. На одлуку
Владе Краљевине Норвешке да на овај начин помогне институционалну
обнову Босне и Херцеговине у великој мјери је утицало залагање и воља
тадашњег предсједника Парламента Краљевине Норвешке Јоргена Косма,
уз свесрдну помоћ тадашњег норвешког амбасадора у нашој земљи Хенрика
Офстада. Они су заслужни за низ ранијих донација норвешке владе уз чију
су помоћ уређене архивске просторије, канцеларијски простори, те уведена
интернет-мрежа у зграду Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
Посљедња обновљена сала Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине – Плава сала, стављена је у функцију у септембру 2008. године, а
њена обнова у потпуности је финансирана буџетским средствима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
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Међутим, дуго се, усљед објективних околности и недостатка неопходних финансијских средстава, морало чекати и на обнову спољашњег
изгледа зграде Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, заправо
све до 29. маја 2008. године, када је потписан Споразум између Босне и
Херцеговине и Краљевине Норвешке о финансирању реконструкције и
обнове фасаде зграде. Тиме је Краљевина Норвешка још једном дала снажну
подршку послијератној обнови и јачању Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине.
Дуга и обухватна обнова зграде, која је трајала 11 година, окончана је
тек почетком 2009. године, када је завршена санција њене фасаде. Током
обнове учињене су одређене измјене на фасади, које су биле у функције
модернизовања и побољшања изгледа зграде.
Будући да су у међувремену обновљене обје зграде управно-административног комплекса у средишту Сарајева, у чијем саставу је и зграда Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, тек када су у мају 2010. године
окончани радови на обнови Трга Босне и Херцеговине, ова архитектонска цјелина коначно је повратила своју компактност и потпуну визуелну
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упечатљивост. Обнова трга финансирана је из буџета институција Босне и
Херцеговине и обухватала је искључиво захвате који су били потребни да
би се тргу вратио његов пријератни изглед, како га је пројектовао архитекта
Душан Џамоња. Тиме је Босна и Херцеговина сопственим средствима обновила трг који носи њено име, а Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине добила амбијент достојан улоге коју ова институција треба да има у
босанскохерцеговачком друштву.
Група аутора

Регистар политичких партија
Називи политичких партија, заступљених у Парламентарној скупштини
Босне и Херцеговине у пет мандата у периоду 1996–2010, како су регистроване
у Службеном гласнику Босне и Херцеговине:
1. БПС - Сефер Халиловић (мандат 2006-2010), Босанскохерцеговачка
патриотска странка (БПС) – (мандат 2000-2002)
2. БОСС – Босанска странка (мандат 2002-2006)
3. Демократска народна заједница – ДНЗ БиХ (мандат 2006-2010),
Демократска народна заједница БиХ (мандат 2002- 2006) – Демократска
народна заједница БиХ - ДНЗ БиХ (мандат 2000- 2002) Демократска
народна заједница БиХ (мандат 1998- 2000)
4. Демократска странка пензионера Босне и Херцеговине (мандат
2000-2002)
5. ДНС - Демократски народни савез (мандат 2006-2010)
6. Народни савез за слободан мир (Савез за мир и прогрес) – (мандат
1996-1998)
7. Народна странка Радом за бољитак (мандат 2006-2010)
8. Нова хрватска иницијатива – НХИ (мандат 2000-2002. и 2002-2006)
9. ПДП РС – Партија демократског прогреса Републике Српске (мандат
2006-2010. и 2002 - 2006), ПДП РС – Младен Иванић (мандат 2000-2002)
10. Радикална странка Републике Српске (мандат 1998-2000)
11. Савез независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик (мантад
2002-2006. и мандат 2006-2010)
12. СДА - Странка демократске акције (мандат 2006- 2010 и 2002- 2006),
Странка демократске акције (мандат 2000- 2002), СДА (мандат 1996- 1998)
13. СДП - Социјалдемократска партија БиХ - Социјалдемократи
(мандат 2006-2010), СДП- Социјалдемократска партија Босне и
Херцеговине – Социјалдемократи (мандат 2002-2006. и 2000-2002), СДПСоцијалдемократска партија Босне и Херцеговине (мандат 1998-2000)
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14. СДС – Српска демократска странка (мандат 2006-2010, 2002-2006. и
2000- 2002) СДС ЛИСТА (мандат 1998-2000), Српска демократска странка /
Српских земаља/ (мандат 1996-1998)
15. Социјалдемократи БиХ (мандат 1998- 2000)
16. Социјалистичка партија Републике Српске (мандат 2000-2002. и
2002-2006)
17. Српски народни савез РС – Биљана Плавшић (мандат 2000-2002)
18. Српска радикална странка Републике Српске (мандат 1998- 2000. и
2002-2006)
19. Странка пензионера/умировљеника БиХ (мандат 2002- 2006)
20. Странка за Босну и Херцеговину (мандат 2006- 2010, 2002- 2006. и 19961998), Странка за БиХ (мандат 2000 - 2002)
21. ХДЗ БиХ – Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине
(мандат 2000-2002), ХДЗ БиХ (мандат 1998- 2000), Хрватска демократска
заједница (мандат 1996-1998)

КОАЛИЦИЈЕ
1. Економски блок ХДУ - за бољитак (мандат 2002-2006)
2. Здружена листа БиХ (СДП БиХ, УБСД, ХСС, МБО, Републиканци) –
(мандат 1996- 1998)
3. Коалиција ХДЗ - Демокршћани (мандат 2002-2006)
4. Коалиција СНСД - ДСП (мандат 2000-2002)
5. Коалиција за цјеловиту и демократску Босну и Херцеговину (СДА БиХ,
С БиХ, Либерали БиХ, ГДС) - (мандат 1998-2000)
6. Нова хрватска иницијатива – ХКДУ (мандат 1998-2000)
7. СЛОГА (мандат 1998-2000)
8. ХДЗ-Хрватска коалиција -ХНЗ (мандат 2006-2010)
9. Хрватско заједништво (ХДЗ 1990 ХЗ –ХСС–ХКДУ–ХДУДЕМОКРШЋАНИ) – (мандат 2006-2010)
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