BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
PREDSTAVNIČKI DOM
Komisija za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil
Broj: 01/5-011-271/03
Sarajevo, 4.3.2003. godine
ZAPISNIK
3. sjednice Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil, održane 4.3.2003. godine,
s početkom u 9,00 sati
Sjednici Komisije prisustvovali su:
Elmir Jahić, predsjedavajući Komisije,
Martin Raguž, prvi zamjenik predsjedavajućeg Komisije,
Tihomir Gligorić, drugi zamjenik predsjedavajućeg Komisije,
Nadžida Mlaćo, član Komisije,
Miloš Jovanović, član Komisije,
Ruža Sopta, član Komisije,
Selim Bešlagić, član Komisije,
Muhamed Altić, član Komisije.
Odsustvovao je Munib Jusufović, član Komisije.
Sjednici je prisustvovao i dr. Sead Avdić, predlagač Zakona o radu i zapošljavanju.
Za sjednicu je usvojen slijedeći

Dnevn i red:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika 2. sjednice Komisije;
Dogovor o 10. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
Rasprava o Prijedlogu zakona o radu i zapošljavanju Bosne i Hercegovine;
Tekuća pitanja.

Ad. – 1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Komisije
Nakon usvajanja dnevnog reda, predsjedavajući Komisije Elmir Jahić predložio je
raspravu i usvajanje zapisnika 2. sjednice. O zapisniku nije bilo rasprave.
Kako nije bilo rasprave, predsjedavajući Komisije predložio je usvajanje zapisnika,
pa je Komisija jednoglasno usvojila zapisnik 2. sjednice Komisije.

Ad. - 2.

Dogovor o 10. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine
BiH

Otvarajući ovu tačku dnevnog reda, predsjedavajući Komisije Elmir Jahić istaknuo je
značaj 10. sjednice Predstavničkog doma PSBiH. Na ovoj sjednici, koja će se održati sutra,
5.3.2003. godine, raspravljat će se o tri zakona koja su prošla zakonodavnu proceduru pred
ovom komisijom i to:
1. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu
zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (Zakon u prvom čitanju);
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i
raseljenim licima u BiH (prvo čitanje);
3. Prijedlog zakona o matici iseljenika Bosne i Hercegovine (prvo čitanje).
Predsjedavajući Komisije ujedno je istaknuo da ne može prisustvovati 10. sjednici,
koja će se sutra održati, te zamolio da se kao izvjestilac za ove zakone odredi drugi član
Komisije ili zamjenik predsjedavajućeg.
Nakon rasprave koja je uslijedila, a u kojoj su učestvovali gosp. Martin Raguž i
gosp. Tihomir Gligorić, dogovoreno je i zaključeno da izvjestilac ovih zakona na 10.
sjednici PDPSBiH bude gosp. Tihomir Gligorić.
Ad. – 3. Rasprava o Prijedlogu zakona o radu i zapošljavanju Bosne i Hercegovine
U uvodnom izlaganju za drugu tačku dnevnog reda predsjedavajući Elmir Jahić
ukazao je na osnovne aktivnosti koje su se do sada odvijale o pitanju Prijedloga zakona o radu
i zapošljavanju Bosne i Hercegovine. On je ukazao na okolnost da je Komisija za ljudska
prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (u
daljnjem tekstu: Komisija) zaprimila 15.1.2003. godine akt broj: 01-02-1370/02 iz kojeg je
vidljivo da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao nadležnu
komisiju za Prijedlog zakona o radu i zapošljavanju BiH (u daljnjem tekstu: Zakon) odredio
ovu komisiju. Uz obavijest, priložen je i tekst Prijedloga zakona. Ujedno je predsjedavajući
dodao da je Ustavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
aktom broj 01/1-011-115/03 dana 5.2.2003. godine dala mišljenje o Prijedlogu zakona i
utvrdila da postoji valjan ustavno-pravni osnov za donošenje navedenog zakona i smatra da se
ponuđeni tekst može uputiti nadležnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine
BiH u daljnju zakonodavnu proceduru.
Nakon uvodnog izlaganja predsjedavajućeg Komisije, raspravi o Zakonu pridružio se i
prisutni predlagač Zakona dr. Sead Avdić, poslanik u Predstavničkom domu PSBiH. On je u
raspravi istaknuo da je Prijedlog zakona rađen u saradnji sa Sindikatom BiH. Cilj donošenja
Zakona je da se na nivou BiH donesu norme kojim će se dati smjernice uređenja ove veoma
bitne materije za cijelu BiH. To je i zahtjev međunarodne zajednice, kao i mnogih
međunarodnih organizacija, asocijacija i udruženja. On želi da se Zakon donese, a ne da
propadne kao projekat. Smatra da još nije sva procedura usaglašavanja stavova završena, iako
je široko shvaćena javna rasprava u cijeloj BiH, pa predlaže da se zakaže za 20-ak dana nova
rasprava na kojoj će se naći više argumenata i usaglašenih mišljenja o Zakonu.
U raspravi o Zakonu i njegovom dograđivanju učestvovali su svi prisutni članovi
Komisije.
Gligorić je pohvalio aktivnost poslanika dr. Seada Avdića na izradi Prijedloga zakona,
ali je ukazao na sadašnji trenutak i neraspoloženje u entitetima da se ovakav zakon donese na
nivou države. Donošenje ovakvog zakona obavezivalo bi državu BiH na potrebu njegove

implementacije, a sve loše koje sada prati stanje u oblasti rada (štrajkovi,male nadnice i sl.)
odbilo bi se o glavu države. Posebno je izrazio utisak da ni u Vladi, ni u drugim strukturama
vlasti Republike Srpske, nema raspoloženja za donošenje ovog zakona u ovom trenutku.
Bešlagić je podržao aktivnost na donošenju ovog zakona. On smatra da raspoloženje
radnika određuje mjesto zakona koji normira radne odnose. Ako oni hoće da to bude na nivou
države, tada vlast to treba prihvatiti.
U daljnjoj raspravi, ostali članovi Komisije saglasili su se sa zahtjevom predlagača da
se rasprava pred određenim organizacijama i organima entiteta provede, pa da se tada članovi
Komisije očituju o tome.
Na osnovu provedene rasprave, a na prijedlog predsjedavajućeg, jednoglasno je
zaključeno da:
članovi Komisije smatraju da je neophodno produženje roka
navedenog u članu 84. stav 2. Poslovnika Predastavničkog doma
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik
BiH», broj 20/00);
neophodno je odmah zatražiti od Kolegija Doma odobrenje da se
rok produži;
u produženom roku Komisija će poduzeti određene aktivnosti u
cilju potpunijeg izučavanja ovog pitanja, a od predlagača Zakona
traži da je sukcesivno obavještava o radnjama i aktivnostima na
stvaranju kvalitetnijeg pristupa rješavanja ovog problema.
Ad. – 4.

Ostala pitanja

U vezi s ovom tačkom dnevnog reda, predsjedavajući Komisije informirao je članove
Komisije o pitanju ostvarivanja prava Roma. Orijentacionim planom rada Komisije
predviđeno je da se i pitanje Roma nađe na dnevnom redu. Predsjedavajući je iznio podatak
da je sekretar Komisije poduzimao određene radnje u cilju snimanja stanja Roma i njihovih
prava.
Sekretar Komisije iznio je podatke da je u međuvremenu, do održavanja ove sjednice, imao
nekoliko kontakata s Ministarstvom za ljudska prava BiH, s Parlamentom Škotske, koji ima
određena iskustva, te prikupio određene podatke o organizacijama i pojedincima koji se bave
pitanjem ostvarenja prava Roma.
Nakon uvodnog dijela o ovoj problematici, uslijedila je rasprava.
Jovanović je podržao ideju da se pomogne ovoj nacionalnoj manjini, ali je istaknuo
činjenicu da se u zakonodavnoj proceduri nalazi Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih
manjina, čijim usvajanjem se donose osnovna rješenja pitanja nacionalnih manjina, pa i Roma
kao nacionalne manjine.
Bešlagić se založio za razmatranje ovog pitanja. On smatra da bi se položaj Roma
popravio ako bi se o njima počelo raspravljati i ako bi im se pružile šanse da se bolje obrazuju
(specijalizacija u obrazovanju) i lakše dobiju posao.
Raguž je podržao aktivnost na proučavanju ljudskih prava i sloboda Roma, ali se
založio da to ne bude parcijalan pristup, usmjeren samo prema Romima, nego da pitanje
nacionalnih manjina treba postaviti u globalu, za sve nacionalne manjine u BiH. Ujedno je
pohvalno govorio o Orijentacionom planu Komisije i predložio da se za narednu sjednicu
preciznije unesu i teme iz aneksa VI. i VII. Dejtonskog sporazuma, za koje smatra da bi ih
bilo korisno unijeti.
Gligorić je podržao aktivnost na snimanju stanja ljudskih prava manjina u BiH. On se
ujedno založio za aktivnije praćenje realizacije zaključaka koje bude donosila Komisija. On

smatra da zaključcima treba precizno obavezivati određena ministarstva i tražiti povratne
informacije o učinjenom.
Nakon provedene rasprave, Komisija je donijela slijedeće zaključke:
stanje ostvarenja ljudskih prava i sloboda Roma i dalje treba
budno pratiti i pripremati materijal i aktivnosti za neku od
narednih sjednica Komisije, a termin održavanja sjednice kasnije
će se odrediti;
za narednu sjednicu zadužuju se članovi Komisije da daju precizne
prijedloge, posebno iz oblasti Dejtonskog sporazuma, kao dopunu,
koji bi se unijeli u Orijentacioni plan rada Komisije.
Završavajući ovu tačku dnavnog reda, Komisija je završila 3. sjednicu.
Sjednica je završena u 10,00 sati.

SEKRETAR KOMISIJE
dr. Zijad Hasić

PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE
Elmir Jahić

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
ZASTUPNIČKI DOM
Komisija za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil
Broj: 01/5-011-271/03
Sarajevo, 4.3.2003. godine
ZAPISNIK
3. sjednice Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil održane 4.3.2003. godine,
s početkom u 9.00 sati
Sjednici Komisije su bili nazočni:
Elmir Jahić, predsjedatelj Komisije,
Martin Raguž, prvi zamjenik predsjedatelja Komisije,
Tihomir Gligorić, drugi zamjenik predsjedatelja Komisije,
Nadžida Mlaćo, član Komisije,
Miloš Jovanović, član Komisije,
Ruža Sopta, član Komisije,
Selim Bešlagić, član Komisije,
Muhamed Altić, član Komisije.
Nije bio nazočan Munib Jusufović, član Komisije.
Na sjednici je bio i dr. Sead Avdić, predlagač Zakona o radu i zapošljavanju.
Za sjednicu je usvojen slijedeći

Dnevn i red:
1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Komisije;
2. Dogovor o 10. sjednici Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH,
3. Rasprava o prijedlogu Zakona o radu i zapošljavanju Bosne i Hercegovine;
4. Tekuća pitanja.

Ad. - 1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Komisije
Nakon usvajanja dnevnoga reda, predsjedatelj je Komisije Elmir Jahić predložio raspravu
i usvajanje zapisnika 2. sjednice. O zapisniku nije bilo rasprave.
Kako nije bilo rasprave, predsjedatelj je Komisije predložio usvajanje zapisnika, pa
je Komisija jednoglasno usvojila zapisnik 2. sjednice Komisije.

Ad. – 2.

Dogovor o 10. sjednici Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine
BiH

Otvarajući ovu točku dnevnoga reda, predjedatelj je Komisije Elmir Jahić istaknuo
značaj 10. sjednice Zastupničkoga doma PSBiH. Na ovoj sjednici, koja će se održati sutra,
5.3.2003. godine, raspravljat će se o tri zakona koja su prošla zakonodavnu proceduru pred
ovom komisijom i to:
1. Izvješće Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu
zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (Zakon u prvom čitanju);
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i
raseljenim osobama u BiH (prvo čitanje);
3. Prijedlog zakona o matici iseljenika Bosne i Hercegovine (prvo čitanje).
Predsjedatelj je Komisije ujedno istaknuo i nemogućnost da bude nazočan 10. sjednici,
koja će se sutra održati, te moli da se kao izvjestitelj za ove zakone odredi drugi član
Komisije ili zamjenik predjedatelja.
Nakon rasprave koja je uslijedila, a u kojoj su sudjelovali gosp. Martin Raguž i
gosp. Tihomir Gligorić dogovoreno je i zaključeno da izvjestitelj ovih zakona na 10.
sjednici ZDPSBiH bude gosp. Tihomir Gligorić.
Ad. – 3. Rasprava o Prijedlogu zakona o radu i zapošljavanju Bosne i Hercegovine
U uvodnom izlaganju za drugu točku dnevnoga reda, predsjedatelj je Elmir Jahić
ukazao na temeljne aktivnosti koje su se do sada odvijale o pitanju Prijedloga zakona o radu i
zapošljavanju Bosne i Hercegovine. On je ukazao na okolnost da je Komisija za ljudska
prava, imigraciju, izbjeglice i azil Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH (u
daljnjem tekstu: Komisija) zaprimila 15.1.2003. godine akt broj: 01-02-1370/02 iz kojeg je
vidljivo da je Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao mjerodavnu
komisiju za Prijedlog zakona o radu i zapošljavanju BiH (u daljnjem tekstu: Zakon) odredio
ovu komisiju. Uz obavijest, priložen je i tekst Prijedloga zakona. Ujedno je predsjedatelj
dodao da je Ustavno-pravna komisija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
aktom broj 01/1-011-115/03 dana 5.2.2003. godine dala mišljenje o Prijedlogu zakona i
utvrdila da postoji valjana ustavno-pravna osnova za donošenje navedenog zakona i smatra da
se ponuđeni tekst može uputiti mjerodavnoj komisiji Zastupničkoga doma Parlamentarne
skupštine BiH u daljnju zakonodavnu proceduru.
Nakon uvodnog izlaganja predsjedatelja Komisije, raspravi se o Zakonu pridružio i
prisutni predlagač Zakona dr. Sead Avdić, zastupnik u Zastupničkom domu PSBiH. On je u
raspravi istaknuo da je prijedlog zakona rađen u suradnji sa Sindikatom BiH. Cilj donošenja
zakona je da se na razini BiH donesu norme kojim će se dati smjernice uređenja ove veoma
bitne materije za cijelu BiH. To je i zahtjev međunarodne zajednice, kao i mnogih
međunarodnih organizacija, asocijacija i udruga. On želi da se zakon donese, a ne da
propadne kao projekt. Smatra da još nije sva procedura usuglašavanja stajališta završena, iako
je široko zhvaćena javna rasprava u cijeloj BiH, pa predlaže da se zakaže za 20-ak dana nova
rasprava na kojoj će se naći više argumenata i usuglašenih mišljenja o Zakonu.
U raspravi o Zakonu i njegovom dograđivanju sudjelovali su svi nazočni članovi
Komisije.
Gligorić je pohvalio aktivnost zastupnika dr. Seada Avdića na izradi Prijedloga
zakona, ali je ukazao na sadašnji trenutak i neraspoloženje u entitetima da se ovakav zakon
donese na razini države. Donošenje bi ovakvoga zakona obavezivalo državu BiH na potrebu

njegove implementacije, a sve loše koje sada prati stanje u oblasti rada (štrajkovi,male
nadnice i sl.) odbilo bi se o glavu države. Posebno je izrazio dojam da ni u Vladi, ni u drugim
strukturama vlasti Republike Srpske, nema raspoloženja za donošenje ovoga zakona u ovom
trenutku.
Bešlagić je podržao aktivnost na donošenju ovoga zakona. On smatra da raspoloženje
radnika određuje mjesto zakona koji normira radne odnose. Ako oni hoće da to bude na razini
države, tada vlast to treba prihvatiti.
U daljnjoj raspravi ostali su se članovi Komisije suglasili s zahtjevom predlagača da se
rasprava pred određenim organizacijama i organima entiteta provede, pa da se tada članovi
Komisije očituju o tome.
Na temelju provedene rasprave, a na prijedlog predsjedatelja, jednoglasno je
zaključeno da:
članovi Komisije smatraju da je neophodno produženje roka
navedenog u članku 84. stavak 2. Poslovnika Zastupničkoga doma
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik
BiH», broj 20/00);
neophodno je odmah zatražiti od Kolegija Doma odobrenje da se
rok produži;
u produženom roku Komisija će poduzeti određene aktivnosti u
cilju potpunijeg izučavanja ovog pitanja, a od predlagača Zakona
traži da je sukcesivno obavještava o radnjama i aktivnostima na
stvaranju kvalitetnijeg pristupa rješavanja ovoga problema.

Ad. - 4.

Ostala pitanja

Vezano za ovu točku dnevnoga reda, predsjedatelj je Komsije informirao članove
Komisije o pitanju ostvarivanja prava Roma. Orijentacijskim je planom rada Komisije
predviđeno da se i pitanje Roma nađe na dnevnome redu. Predsjedatelj je iznio podatak da je
tajnik Komisije poduzimao određene radnje u cilju snimanja stanja Roma i njihovih prava.
Tajnik je Komisije iznio podatke da je u međuvremenu, do održavanja ove sjednice, imao
nekoliko kontakata s Ministarstvom za ljudska prava BiH, s Parlamentom Škotske, koji ima
određena iskustva, te prikupio određene podatke o organizacijama i pojedincima koji se bave
pitanjem ostvarenja prava Roma.
Nakon uvodnoga dijela o ovoj problematici, uslijedila je rasprava.
Jovanović je podržao ideju da se pomogne ovoj nacionalnoj manjini, ali je istaknuo
činjenicu da se u zakonodavnoj proceduri nalazi Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih
manjina, čijim se usvajanjem donose temeljna rješenja pitanja nacionalnih manjina pa i Roma
kao nacionalne manjine.
Bešlagić se založio za razmatranje ovoga pitanja. On smatra da bi se pozicija Roma
popravila, ako bi se o njima počelo raspravljati i ako bi im se pružile šanse da se bolje
obrazuju (specijalizacija u obrazovanju) i lakše dobiju posao.
Raguž je podržao aktivnost na proučavanju ljudskih prava i sloboda Roma, ali se
založio da to ne bude parcijalan pristup, usmjeren samo prema Romima, nego da se pitanje
nacionalnih manjina treba postaviti u globalu, za sve nacionalne manjine u BiH. Ujedno je
pohvalno govorio o Orijentacijskom planu Komisije i predložio da se za narednu sjednicu
preciznije unesu i teme iz aneksa VI. i VII. Daytonskog sporazuma, za koje smatra da bi ih
bilo korisno unijeti.
Gligorić je podržao aktivnost na snimanju stanja ljudskih prava manjina u BiH. On se
ujedeno založio za aktivnije praćenje realizacije zaključaka koje bude donosila Komisija. On

smatra da zaključcima treba precizno obvezivati određena ministarstva i tražiti povratne
informacije o učinjenom.
Nakon provedene rasprave, Komisija je donijela slijedeće zaključke:
stanje ostvarenja ljudskih prava i sloboda Roma i dalje treba
budno pratiti i pripremati materijal i aktivnosti za neku od
narednih sjednica Komisije, a termin će se održavanja sjednice
kasnije odrediti;
za narednu se sjednicu zadužuju članovi Komisije da daju precizne
prijedloge, posebno iz oblasti Daytonskog sporazuma, kao dopunu,
koji bi se unijeli u Orijentacijski plan rada Komisije.
Završavajući ovu točku dnevnoga reda, Komisija je završila 3. sjednicu.
Sjednica je završena u 10.00 sati.

TAJNIK KOMISIJE

PREDSJEDATELJ KOMISIJE

dr. Zijad Hasić

Elmir Jahić

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Комисија за људска права, имиграцију, избјеглице и азил
Број: 01/5-011-271/03
Сарајево, 04.03.2003. године
ЗАПИСНИК
са 3. сједнице Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил, одржане
04.03.2003. године, са почетком у 9,00 часова
Cједници Комисије присуствовали су:
Елмир Јахић, предсједавајући Комисије,
Мартин Рагуж, први замјеник предсједавајућег Комисије,
Тихомир Глигорић, други замјеник предсједавајућег Комисије,
Наџида Млаћо, члан Комисије,
Милош Јовановић, члан Комисије,
Ружа Сопта, члан Комисије,
Селим Бешлагић, члан Комисије,
Мухамед Алтић, члан Комисије.
Одсуствовао је Муниб Јусуфовић, члан Комисије.
Сједници је присуствовао и др Сеад Авдић, предлагач Закона о раду и
запошљавању.
За сједницу је усвојен сљедећи
Дневн и ред:
1. Усвајање записника са 2. сједнице Комисије;
2. Договор о 10. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ;
3. Дискусија о Приједлогу закона о раду и запошљавању Босне и
Херцеговине;
4. Текућа питања.
Ад. – 1. Усвајање записника са 2. сједнице Комисије
Након усвајања дневног реда, предсједавајући Комисије Елмир Јахић предложио је
дискусију и усвајање записника са 2. сједнице. О записнику није било дискусије.
Како није било дискусије, предсједавајући Комисије предложио је усвајање
записника, па је Комисија једногласно усвојила записник са 2. сједнице Комисије.

Ад. - 2.
Договор о 10. сједници Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ
Отварајући ову тачку дневног реда, предсједавајући Комисије Елмир Јахић
истакнуо је значај 10. сједнице Представничког дома ПСБиХ. На овој сједници, која ће
се одржати сутра, 05.03.2003. године, расправљаће се о три закона која су прошла
законодавну процедуру пред овом комисијом и то:
1. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о
Приједлогу закона о кретању и боравку странаца и азилу (Закон у првом
читању);
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о избјеглицама из БиХ и
расељеним лицима у БиХ (прво читање);
3. Приједлог закона о матици исељеника Босне и Херцеговине (прво читање).
Предсједавајући Комисије уједно је истакнуо да не може да присуствује 10.
сједници, која ће се сутра одржати, те да моли да се као извјестилац за ове законе
одреди други члан Комисије или замјеник предсједавајућег.
Након дискусије која је услиједила, а у којој су учествовали г. Мартин
Рагуж и г. Тихомир Глигорић, договорено је и закључено да извјестилац ових
закона на 10. сједници ПДПСБиХ буде г. Тихомир Глигорић.
Ад. -3. Дискусија о Приједлогу закона о раду и запошљавању Босне и Херцеговине
У уводном излагању за другу тачку дневног реда, предсједавајући Елмир Јахић
указао је на основне активности које су се до сада одвијале о питању Приједлога закона
о раду и запошљавању Босне и Херцеговине. Он је указао на околност да је Комисија
за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ (у даљем тексту: Комисија) запримила 15.01.2003. године акт број:
01-02-1370/02 из којег је видљиво да је Представнички дом Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине као надлежну комисију за Приједлог закона о раду и
запошљавању БиХ (у даљем тексту: Закон) одредио ову комисију. Уз обавијест,
приложен је и текст Приједлога закона. Уједно је предсједавајући додао да је Уставноправна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ актом број 01/1011-115/03 дана 05.02.2003. године дала мишљење о Приједлогу закона и утврдила да
постоји ваљан уставно-правни основ за доношење наведеног закона и сматра да се
понуђени текст може упутити надлежној комисији Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ у даљу законодавну процедуру.
Након уводног излагања предсједавајућег Комисије, дискусији о Закону
придружио се и присутни предлагач Закона др Сеад Авдић, посланик у
Представничком дому ПСБиХ. Он је у дискусији истакнуо да је Приједлог закона рађен
у сарадњи са Синдикатом БиХ. Циљ доношења Закона је да се на нивоу БиХ донесу
норме којим ће се дати смјернице уређења ове веома битне материје за цијелу БиХ. То
је и захтјев међународне заједнице, као и многих међународних организација,
асоцијација и удружења. Он жели да се Закон донесе, а не да пропадне као пројекат.
Сматра да још није сва процедура усаглашавања ставова завршена, иако је широко

захваћена јавна расправа у цијелој БиХ, па предлаже да се закаже за 20-ак дана нова
расправа на којој ће се наћи више аргумената и усаглашених мишљења о Закону.
У дискусији о Закону и његовом дограђивању учествовали су сви присутни
чланови Комисије.
Глигорић је похвалио активност посланика др. Сеада Авдића на изради
Приједлога закона, али је указао на садашњи тренутак и нерасположење у ентитетима
да се овакав закон донесе на нивоу државе. Доношење оваквог закона обавезивало би
државу БиХ на потребу његове имплементације, а све лоше које сада прати стање у
области рада (штрајкови,мале наднице и сл.) одбило би се о главу државе. Посебно је
изразио утисак да ни у Влади, ни у другим структурама власти Републике Српске, нема
расположења за доношење овог закона у овом тренутку.
Бешлагић је подржао активност на доношењу овог закона. Он сматра да
расположење радника одређује мјесто закона који нормира радне односе. Ако они хоће
да то буде на нивоу државе, тада власт то треба прихватити.
У даљој дискусији остали чланови Комисије сагласили су се са захтјевом
предлагача да се дискусија пред одређеним организацијама и органима ентитета
спроведе, па да се тада чланови Комисије очитују о томе.
На основу спроведене дискусије, а на приједлог предсједавајућег,
једногласно је закључено да:
чланови Комисије сматрају да је неопходно продужење рока
наведеног у члану 84. став 2. Пословника Предаставничког
дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
(«Службени гласник БиХ», број 20/00);
неопходно је одмах затражити од Колегија Дома одобрење да
се рок продужи;
у продуженом року Комисија ће предузети одређене
активности у циљу потпунијег изучавања овог питања, а од
предлагача Закона тражи да је сукцесивно обавјештава о
радњама и активностима на стварању квалитетнијег приступа
рјешавања овог проблема.
Ад – 4.Остала питања
Везано за ову тачку дневног реда, предсједавајући Комсиије информисао је
чланове Комисије о питању остваривања права Рома. Оријентационим планом рада
Комисије предвиђено је да се и питање Рома нађе на дневном реду. Предсједавајући је
изнио податак да је секретар Комисије предузимао одређене радње у циљу снимања
стања Раома и њихових права.
Секретар Комисије изнио је податке да је у међувремену, до одржавања ове сједнице,
имао неколико контаката са Министарством за људска права БиХ, са Парламентом
Шкотске, који има одређена искуства, тре прикупио одређене податке о организацијама
и појединцима који се баве питањем остварења права Рома.
Након уводног дијела о овој проблематици, услиједила је дискусија.
Јовановић је подржао идеју да се помогне овој националној мањини, али је
истакнуо чињеницу да се у законодавној процедури налази Закон о заштити права
припадника националних мањина, чијим усвајањем се доносе основна рјешења питања
националних мањина, па и Рома као националне мањине.

Бешлагић се заложио за разматрање овог питања. Он сматра да би се положај
Рома поправио ако би се о њима почело расправљати и ако би им се пружиле шансе да
се боље образују (специјализација у образовању) и лакше добију посао.
Рагуж је подржао активност на проучавању људских права и слобода Рома, али
се заложио да то не буде парцијалан приступ, усмјерен само према Ромима, него да се
питање националних мањина треба поставити у глобалу, за све националне мањине у
БиХ. Уједно је похвално говорио о Оријентационом плану Комисије и предложио да се
за наредну сједницу прецизније унесу и теме из анекса VI и VII Дејтонског споразума,
за које сматра да би их било корисно унијети.
Глигорић је подржао активност на снимању стања људских права мањина у БиХ.
Он се уједно заложио за активније праћење реализације закључака које буде доносила
Комисија. Он сматра да закључцима треба прецизно обавезивати одређена
министарства и тражити повратне информације о учињеном.
Након спроведене дискусије, Комисија је донијела сљедеће закључке:
стање остварења људских права и слобода Рома и даље треба
будно пратити и припремати материјал и активности за неку
од идућих сједница Комисије, а термин одржавања сједнице ће
се касније одредити;
за наредну сједницу задужују се чланови Комисије да дају
прецизне приједлоге, посебно из области Дејтонског
споразума, као допуну, који би се унијели у Оријентациони
план рада Комисије.
Завршавајући ову тачку днавног реда, Комисија је завршила 3. сједницу.
Сједница је завршена у 10,00 часова.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
др Зијад Хасић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Елмир Јахић

