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Zakonodavna aktivnost Predstavničkog doma PSBiH
u periodu od aprila do juna 2022. godine
U periodu od 1. 4. do 30. 6. 2022. Predstavnički dom Parlamentarne 
skupštine BiH održao je tri sjednice, te razmatrao 167 tačaka dnevnog 
reda u ukupnom trajanju od 21 sat i 56 minuta.
Najviše tačaka dnevnog reda razmatrano je na 28. sjednici (88 tačaka), a 
najmanje na 30. sjednici (31 tačka). Najduže je trajala 30. sjednica – 7 sati 
i 41 minuta, a najkraće 29. sjednica – 7 sati i 7 minuta. 
U parlamentarnoj proceduri bilo je 25 prijedloga zakona kao i tri prijed-
loga amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine. Od 25 prijedloga zakona 
koji su bili u proceduri, usvojeno je osam, dva prijedloga zakona su na 
usaglašavanju u Zajedničkoj komisiji oba doma za postizanje identičnog 
teksta zakona, povučen je jedan prijedlog zakona, jedan je odbijen, a za-
konodavni postupak obustavljen je za tri prijedloga zakona. Na dan 30. 
6. 2022. procedura nije okončana za deset prijedloga zakona i Prijedlog 
amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine. Prijedlog amandmana II, 
III, IV. i V. na Ustav Bosne i Hercegovine je odbijen, a zakonodavni postupak 

obustavljen je za Prijedlog amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine.
Od 25 prijedloga zakona koji su bili u parlamentarnoj proceduri, poslanici 
su predložili 15 prijedloga zakona, Predsjedništvo BiH dva, a Vijeće mini-
stara BiH osam prijedloga zakona kao i Prijedlog amandmana II. na Ustav 
Bosne i Hercegovine. Poslanici su predložili i dva prijedloga amandmana 
na Ustav Bosne i Hercegovine.
Na pokretanje parlamentarne procedure čeka pet prijedloga zakona, tri 
su predložili poslanici, jedan Dom naroda PSBiH i jedan prijedlog zakona 
predložilo je Vijeće ministara BiH. Poslanici su predložili i dva prijedloga 
amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, koji također čekaju na pokre-
tanje parlamentarne procedure. 
U proceduri su Prečišćeni tekst Zakona o državnoj službi u institucija-
ma Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-1-2133/17 od 31. 8. 2017. kao i 
Prečišćeni tekst Zakona o upravnom postupku, broj: 01,02-02-1-2486/17 
od 23. 10. 2017, koje je dostavilo Ministarstvo pravde BiH. 

PrEDSTAVNIČKI DOM PrEDSTAVNIČKI DOM

reDNI Broj 
SjeDNIce

DaTUm 
ODrŽAVANjA

PrISUSTVo Na 
SjeDNIcama

28. sjednica 27. 4. 2022. 40 – 95,23%

29. sjednica 7. 6. 2022. 39 – 92,85%

30. sjednica 27. 6. 2022. 36 – 85,71%

Pregled održanih sjednica Predstavničkog doma PSBiH 
u periodu od 1. 4. do 30. 6. 2022.

Poslaničke inicijative
Poslanici su podnijeli 15 inicijativa, od kojih je pet usvojeno, devet je u parlamentarnoj proceduri, a na jednu inicijativu nije odgovoreno. U nave-
denom periodu u parlamentarnoj proceduri bilo je i 12 inicijativa koje su podnesene u prethodnim periodima, te je usvojeno šest, tri su odbijene, 
a tri inicijative su ostale u parlamentarnoj proceduri.

U parlamentarnoj proceduri bilo je 25 prijedloga zakona

 

Usvojeno osam prijedloga zakona

 Dva prijedloga zakona na usaglašavanju
u Zajedničkoj komisiji oba doma za
postizanje identičnog teksta zakona

Povučen jedan prijedlog zakona

Odbijen jedan prijedlog zakona

Zakonodavni postupak obustavljen za tri
prijedloga zakona

Na dan 30. 6. 2022. procedura nije
okončana za 10 prijedloga zakona

U okviru redovne rotacije, od 6. 4. 2022. dužnost predsjedavajućeg 
Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH preuzeo je 
Nebojša Radmanović. Tu dužnost obavljat će u narednih osam 
mjeseci. U istom periodu, dužnost prve zamjenice predsjedavajućeg 
Predstavničkog doma PSBiH obavljat će Borjana Krišto, dok će 
Denis Zvizdić biti drugi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog 
doma PSBiH.

Nebojša Radmanović od 6. aprila predsjedavajući 
Predstavničkog doma PSBiH
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Pregled zakona/prijedloga zakona i amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine
u Predstavničkom domu PSBiH prema statusu

Naziv zakona/prijedloga zakona                                                 
STaTUS: DoNeSeN/USVojeN

Sjednica PDPSBiH

Predlagač Postupak

Objava

prvo čitanje drugo čitanje

Izvještaj 
Zajedničke 
komisije oba 
doma o postizanju 
identičnog teksta 
zakona

“Sl. glasnik 
BiH”, br.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i 
naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-2236-1/21 od 29. 12. 2021.

28.
27. 4. 2022.

Ad. 64.

/ Poslanik
Damir Arnaut

hitni

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu
u institucijama Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-107/22 od 17. 1. 2022.

28.
27. 4. 2022.

Ad. 65.

/ Poslanice
Mirjana Marinković - 
Lepić i Aida Baručija

hitni

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni
Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini
Broj: 01,02-02-1-1153/21 od 4. 6. 2021.

22.
7. 7. 2021.

Ad. 7.

28.
27. 4. 2022.

Ad. 32.

/ Vijeće ministara BiH redovni

Prijedlog Zakona o Budžetu institucija
Bosne i Hercegovine i međunarodnih
obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu   
Broj: 01,02-02-1-1306/21 od 24. 6. 2021.

22.
7. 7. 2021.

Ad. 9.

28.
27. 4. 2022.

Ad. 38.

/ Predsjedništvo BiH redovni

Zakon o carinskim prekršajima
Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-1223/21 od 16. 6. 2021.
Danom početka primjene ovog zakona prestaje 
da važi Zakon o carinskim prekršajima Bosne i 
Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 88/05).

28.
27. 4. 2022.

Ad. 39.

/ Vijeće ministara BiH hitni 28/22

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama 
sigurnosti saobraćaja na putevima u
Bosni i Hercegovini
Broj: 01-02-1-1904/21 od 14. 10. 2021.

28.
27. 4. 2022.

Ad. 66.

29.
7. 6. 2022.

Ad. 9.

/ Poslanik
Damir Arnaut

redovni

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom 
roku pred Sudom Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-764/21 od 7. 4. i 30. 4. 2021.

21.
15. 6. 2021.

Ad. 5.

23.
20. 9. 2021.

Ad. 9.

29.
7. 6. 2022.

Ad. 34.

Vijeće ministara BiH redovni 40/22

Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine 
i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine 
za 2022. godinu   
Broj: 01,02-02-1-911/22 od 8. 6. 2022. 

30.
27. 6. 2022.

Ad. 4.

30.
27. 6. 2022.

Ad. 4.

/ Predsjedništvo BiH redovni 42/22

Naziv prijedloga zakona                                           
STATUS: USAGLAšAVANjE U ZAjEDNIČKOj 
KomISIjI oBa Doma Za PoSTIZaNje 
IDENTIČNOG TEKSTA ZAKONA 

Predlagač Postupak Sjednica PDPSBiH

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o javnim nabavkama (“P.Z.E.I.”)
Broj: 01,02-02-1-495/21 od 24. 2. i 16. 3. 2021.

Vijeće ministara BiH skraćeni Na 21. sjednici, održanoj 15. 6. 2021, Prijedlog 
zakona usvojen je u drugom čitanju. Budući 
da je usvojen u različitom tekstu u odnosu 
na Dom naroda, na 30. sjednici, održanoj 27. 
6. 2022, imenovani su poslanici Snježana 
Novaković Bursać, Predrag Kožul i Jasmin 
Emrić u Zajedničku komisiju oba doma za 
postizanje identičnog  teksta Zakona.
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Naziv prijedloga zakona                                           
STaTUS: oDBIjeN

Predlagač Postupak Sjednica PDPSBiH

Prijedlog zakona o upisu pripadnosti
konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini
i ostalim u Bosni i Hercegovini
Broj: 01-02-1-529/22 od 5. 4. 2022.

Poslanik
Nikola Lovrinović

redovni Na 30. sjednici, održanoj 27. 6. 2022, prihvaćena su mišljenja 
Ustavnopravne komisije i Zajedničke komisije za ljudska pra-
va te je, u skladu s članom 113. stav (2) Poslovnika PDPSBiH, 
Prijedlog zakona odbijen.

Naziv prijedloga amandmana na Ustav BiH                                           
STaTUS: oDBIjeN

Predlagač Postupak Sjednica PDPSBiH

Prijedlog amandmana II, III, IV. i V.
na Ustav Bosne i Hercegovine 
Broj: 01-01-1-1794/21 od 27. 9. 2021.

Poslanici:
Predrag Kojović,

Mirjana Marinković-Lepić i 
Damir Arnaut

redovni Na 29. sjednici, održanoj 7. 6. 2022, Prijedlog amandmana II, 
III, IV. i V. na Ustav Bosne i Hercegovine odbijen je u prvom 
čitanju. 

Naziv prijedloga zakona                                              
STaTUS: oBUSTaVLjeN ZaKoNoDaVNI 
PoSTUPaK

Predlagač Postupak Sjednica PDPSBiH

Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona 
Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-131/22 od 24. 1. 2022.

Poslanik
Denis Zvizdić

redovni Na 28. sjednici, održanoj 27. 4. 2022, nije prihvaćeno Mišljenje 
Ustavnopravne komisije te je, u skladu s članom 113. stav (4) 
Poslovnika PDPSBiH, zakonodavni postupak obustavljen. 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-563/22 od 11. 4. 2022.

Poslanici:
Saša Magazinović, 

Šemsudin Mehmedović,
Halid Genjac,

Damir Arnaut, Safet Softić, 
Adil Osmanović,

Aida Baručija,
Denis Zvizdić, Edin Mušić, 
Mirjana Marinković-Lepić, 

Nermin Mandra,
Šemsudin Dedić, 

Edita Đapo, Nermin Nikšić, 
Zukan Helez,

Predrag Kojović, Alma Čolo

skraćeni Na 29. sjednici, održanoj 7. 6. 2022, nije prihvaćeno Mišljenje 
Ustavnopravne komisije te je, u skladu s članom 113. stav (4) 
Poslovnika PDPSBiH, zakonodavni postupak obustavljen.

Naziv prijedloga zakona                                              
STATUS: POVUČEN Predlagač Postupak

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju 
u institucijama Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-946/22 od 15. 6. 2022.

Poslanica
Mirjana Marinković-Lepić

redovni Obavještenje o povlačenju Prijedloga zakona iz parlamentarne 
procedure dostavljeno je 23. 6. 2022.

Naziv prijedloga zakona                                           
STATUS: USAGLAšAVANjE U ZAjEDNIČKOj 
KomISIjI oBa Doma Za PoSTIZaNje 
IDENTIČNOG TEKSTA ZAKONA 

Predlagač Postupak Sjednica PDPSBiH

Prijedlog zakona o dopunama
Zakona o porezu na dodatu vrijednost
Broj: 01-02-1-378/22 od 9. 3. 2022.

Poslanik
Mirko Šarović

hitni Na 27. sjednici, održanoj 9. 3. 2022, Prijedlog zakona usvojen 
je po hitnom postupku. Budući da je usvojen u različitom tek-
stu u odnosu na Dom naroda, na 30. sjednici, održanoj 27. 6. 
2022, nije prihvaćen prijedlog Kolegija Doma za imenovanje 
poslanika Snježane Novaković Bursać, Predraga Kožula i 
Šemsudina Dedića u Zajedničku komisiju oba doma za posti-
zanje identičnog teksta Zakona. Prijedlog poslanika Branislava 
Borenovića za imenovanje poslanika Mirka Šarovića, Predraga 
Kožula i Šemsudina Dedića u Zajedničku komisiju oba doma 
za postizanje identičnog teksta Zakona nije dobio potrebnu 
entitetsku većinu, te će se obaviti naknadno usaglašavanje u 
Kolegiju Doma kao komisiji.

PrEDSTAVNIČKI DOM PrEDSTAVNIČKI DOM

a
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Naziv prijedloga amandmana na Ustav BiH                                           
STaTUS: oBUSTaVLjeN ZaKoNoDaVNI PoSTUPaK

Predlagač Postupak Sjednica PDPSBiH

Prijedlog amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine 
Broj PDPSBiH: 01-01-1-573/22 od 12. 4. i 13. 4. 2022.

Poslanik
Dženan Đonlagić

redovni Na 30. sjednici, održanoj 27. 6. 2022, nije prihvaćeno Mišljenje 
Ustavnopravne komisije te je, u skladu s članom 113. stav 
(4) Poslovnika PDPSBiH, zakonodavni postupak obustavljen.

Naziv prijedloga zakona                                              
STaTUS: oBUSTaVLjeN ZaKoNoDaVNI PoSTUPaK

Predlagač Postupak Sjednica PDPSBiH

Prijedlog zakona o izmjenama
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
Broj: 01-02-1-863/21 od 21. 4. 2021.

Poslanici:
Nermin Nikšić, 

Saša Magazinović, 
Nada Mladina i 

Zukan Helez

skraćeni Na 30. sjednici, održanoj 27. 6. 2022, nije prihvaćen 
Izvještaj Ustavnopravne komisije te je, u skladu s članom 
121. stav (4) Poslovnika PDPSBiH, zakonodavni postupak 
obustavljen.

1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti tajnih podataka
 Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-48/13 od 28. 10. 2013.

2. Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u Bosni i Hercegovini
 Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-21/15 od 28. 10. i 10. 12. 2015.

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
 Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-93/16 od 5. 1. i 17. 2. 2016.

4. Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu
 Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-3010/17 od 28. 12. 2017, 30. 1. i 21. 3. 2018.

5. Prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
 Predlagač: poslanici Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić, broj: 01-02-1-2123/20 od 29. 10. 2020, 26. 2. i 15. 3. 2021.

6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine 
 Predlagač: poslanica Mirjana Marinković-Lepić, broj: 01-02-1-505/22 od 31. 3. 2022. 

7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama
 Predlagač: poslanik Adil Osmanović, broj: 01-02-1-652/22 od 25. 4. 2022.

8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini
 Predlagač: poslanik Saša Magazinović, broj: 01-02-1-687/22 od 29. 4. 2022.

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 Predlagač: poslanik Nenad Nešić, broj: 01-02-1-812/22 od 24. 5. 2022.

10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
 Predlagač: poslanik Denis Zvizdić, broj: 01-02-1-818/22 od 25. 5. 2022.

Prijedlozi zakona u proceduri u Predstavničkom domu PSBiH na dan 30. 6. 2022.

1. Prijedlog amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine                 
 Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-01-53/12 od 13. 12. 2012.

Prijedlozi amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine u proceduri u Predstavničkom domu PSBiH na dan 30. 6. 2022.

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini
 Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-532/18 od 19. 2. 2018.

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
       Predlagač: poslanici Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić, broj: 01-02-1-1553/20 od 27. 7. 2020.

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 Predlagač: Dom naroda PSBiH, broj: 01-02-1-639/22 od 17. 6. 2022.

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
 Predlagač: poslanica Mirjana Marinković-Lepić, broj: 01-02-1-1047/22 od 29. 6. 2022.

5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
 Predlagač: poslanik Denis Zvizdić, broj: 01-02-1-1051/22 od 30. 6. 2022.

Prijedlozi zakona koji čekaju na pokretanje parlamentarne procedure u Predstavničkom domu PSBiH na dan 30. 6. 2022.

1. Prijedlog amandmana II. i III. na Ustav Bosne i Hercegovine  
Predlagač: poslanici Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić, broj: 01-01-1-1554/20 od 27. 7. 2020.

2. Prijedlog amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine  
Predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj PDPSBiH: 01-01-1-1037/22 od 28. 6. 2022.

Prijedlozi amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine koji čekaju na pokretanje procedure
u Predstavničkom domu PSBiH na dan 30. 6. 2022.

PrEDSTAVNIČKI DOM PrEDSTAVNIČKI DOM

a
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Međunarodni dokumenti
Na sjednicama Predstavničkog doma PSBiH data je saglas-
nost za ratifikaciju 22 međunarodna dokumenta.

Izvještaji
Na sjednicama Predstavničkog doma razmatrano je 111 
izvještaja. 

Na 28. sjednici, održanoj 27. 4. 2022, usvojeno je 12 
izvještaja (Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije 
učinka o temi: “Upravljanje grantovima u institucijama 
Bosne i Hercegovine”, broj: 01,01/4-16-10-1224/21 od 16. 
6. 2021; Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije 
učinka o temi: “Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine 
za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj 
nesreći”, broj: 01,01/4-16-10-1225/21 od 16. 6. 2021; Izvještaj 
o radu Pravobranilaštva BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-
50-18-1436/21 od 16. 7. 2021; Izvještaj o izvršenju Budžeta 
institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, 
broj: 01,02-16-1-1456/21 od 21. 7. 2021; Izvještaj o finansijskoj 
reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 
2020. godinu, broj: 01-16-9-1724/21 od 10. 9. 2021; Izvještaj 
o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne 
komisije BiH u 2020. godini, broj: 01,02-50-18-1705/21 
od 8. 9. 2021; Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora 2020. 
godine, broj: 01,02-50-18-1706/21 od 8. 9. 2021; Izvještaj o 
zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-
04-1-1412/21 od 8. 7. 2021; Specijalni izvještaj o efikasnosti 
zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i 
zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, s 
preporukama sadržanim u njemu, broj: 01,02-37-1-1808/21 
od 30. 9. 2021; Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i 
Hercegovini, s preporukama sadržanim u njemu, broj: 01,02-
37-1-2230/21 od 27. 12. 2021; Izvještaj o radu parlamentarnog 
vojnog povjerenika za 2021. godinu, broj: 05/3-37-4-146/22 
od 28. 1. 2022. i Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana 
Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-
15-163/22 od 31. 1. 2022).  

Na 29. sjednici, održanoj 7. 6. 2022, usvojeno je 20 izvještaja 
(Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2021. 
godinu, broj: 05/7-39-1-269/22 od 18. 2. 2022; Izvještaj o 
pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata 
u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za 2020. 
godinu, broj: 01,02-02-4-369/22 od 8. 3. 2022; Izvještaj o 
izvršenoj reviziji učinka o temi: “Osnovne pretpostavke za 
efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH“, 
broj: 01/4-16-1-2201/21 od 17. 12. 2021; Izvještaj o izvršenoj 
reviziji učinka o temi: “Elektronsko upravljanje dokumentima 
u institucijama BiH”, broj: 01/4-16-1-2224/21 od 23. 12. 2021; 
Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski 
saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 01,02-
50-18-402/22 od 10. 3. 2022; Izvještaj o radu Državne 
regulatorne komisije za električnu energiju u 2021. godini, 
broj: 01,02-50-18-420/22 od 15. 3. 2022; Godišnji izvještaj 
Centralne banke BiH za 2021. godinu, broj: 01-50-18-507/22 
od 31. 3. 2022; Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima 
i preporukama za 2020. godinu, broj: 01-16-9-1724/21 od 10. 

9. 2021, Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija 
BiH za 2021. godinu, broj: 01/4-16-9-526/22 od 5. 4. 2022, 
Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije PD za 2021. godinu, 
broj: 01/1-50-3-55/22 od 2. 2. 2022; Izvještaj o radu Komisije 
za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma za 2021. 
godinu, broj: 01-50-3-55-2/22 od 7. 3. 2022; Izvještaj o radu 
Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma 
za 2021. godinu, broj: 01-50-3-55-3/22 od 10. 3. 2022; Izvještaj 
o radu Komisije za finansije i budžet PD za 2021. godinu, broj: 
01-50-3-55/22 od 15. 3. 2022; Izvještaj o radu Komisije za 
vanjske poslove Predstavničkog doma u 2021. godini, broj: 
01/2-50-3-55/22 od 26. 4. 2022; Izvještaj o radu Komisije 
za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PD PSBiH za 2021. 
godinu, broj: 01-50-3-55-6/22 od 6. 6. 2022; Izvještaj o radu 
Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH za 2021.
godinu, broj: 01,02-50-14-245/22 od 11. 2. 2022; Izvještaj o 
radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2021.
godinu, broj: 01,02-50-14-245/22 od 7. 3. 2022; Izvještaj o 
radu Zajedničke komisije za ljudska prava, za 2021. godinu, 
broj: 03/6-50-14-12-17/22, veza: 01,02-50-14-245/22 od 8. 3. 
2022; Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne 
poslove za 2021. godinu, broj: 01,02-50-14-245/22 od 10. 3. 
2022; Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske 
reforme i razvoj za 2021. godinu, broj: 01,02-50-14-245/22 
od 6. 6. 2022). Usvojena su i 73 izvještaja Ureda za reviziju 
institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2020. Nije 
usvojen jedan izvještaj (Izvještaj o radu Nezavisne komisije za 
praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje 
ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju krivične 
sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku 
Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena 
Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim 
ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud 
u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, 
broj: 05/6-50-15-364/22 od 8. 3. 2022). 

Na 30. sjednici, održanoj 27. 6. 2022, usvojen je jedan izvještaj 
(Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela 
policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, 
broj: 05/1-50-15-646/22 od 25. 4. 2022). Četiri izvještaja nisu 
dobila potrebnu entitetsku većinu te će se obaviti naknadno 
usaglašavanje u Kolegiju Predstavničkog doma PSBiH kao 
komisiji (Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije 
ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2021. 
godinu, broj: 01,02-37-1-786/22 od 19. 5. 2022; Izvještaj o 
radu Privremene istražne komisije Predstavničkog doma 
za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne 
i Hercegovine, broj: 01-50-4-906/22 od 8. 6. 2022; Izvještaj 
o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Osnovne pretpostavke za 
inspekcijski nadzor u institucijama BiH”, broj: 01/4-16-10-
2242/21 od 29. 12. 2021. i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka 
o temi: “Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih 
nabavki”, broj: 01/4-16-10-2264/21 od 31. 12. 2022).

Informacije
Na sjednicama Predstavničkog doma razmatrane su dvije 
informacije. 

Na 29. sjednici, održanoj 7. 6. 2022, jedna informacija nije 

Ostali dokumenti – period od 1. 4. do 30. 6. 2022.
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primljena k znanju (Informacija Upravnog odbora Javnog 
RTV servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske 
blokade BHRT-a, broj: 01,02-50-18-476/22 od 24. 3. 2022). 

Na 30. sjednici, održanoj 27. 6. 2022, jedna informacija nije 
dobila potrebnu entitetsku većinu te će se obaviti naknadno 
usaglašavanje u Kolegiju PDPSBiH kao komisiji (Informacija 
o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 01-09-555/22 od 
7. 4. 2022).

Odluke - izbori - imenovanja
Na 28. sjednici, održanoj 27. 4. 2022, usvojena je Odluka o 
upućivanju zahtjeva za dodjeljivanje kandidatskog statusa 
Bosni i Hercegovini po ubrzanoj proceduri, predlagač: Dom 
naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-06-453-
1/22 od 8. 4. 2022. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku 
BiH”, broj 31/22. Na istoj sjednici nije usvojen Prijedlog odluke 
o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije 
BiH, predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 
01,02-34-1-939/21 od 29. 4. 2021.
Na 30. sjednici, održanoj 27. 6. 2022, za direktora Agencije 
za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije 
imenovan je Elvis Kondžić, a Damirka Mioč i Rade Ristović za 
zamjenike direktora, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju rang-
liste kandidata: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije 
za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, 
broj: 05/8-50-15-940/22 od 15. 6. 2022. i usvojen je Prijedlog 
odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina 
Bosne i Hercegovine, podnosilac: Zajednička komisija za 
ljudska prava, broj. 03/6-34-1-684-2/22 od 23. 6. 2022.

Ostalo
Na 28. sjednici, održanoj 27. 4. 2022, u drugom krugu glasanja 
usvojen je Prijedlog deklaracije o dobivanju kandidatskog 
statusa za članstvo u Evropskoj uniji, predlagač: poslanik 
Nikola Lovrinović, broj: 01-50-1-15-22/21, veza: 01-02-1-
1390/21 od 7. 7. 2021. 
U drugom krugu glasanja nije usvojen Prijedlog rezolucije o 
osudi agresije na Ukrajinu, predlagač: poslanici iz Kluba SDA, 
broj: 01-02-2-346/22 od 4. 3. 2022, prijedlog poslanika Damira 
Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 25. sjednice 
Predstavničkog doma koja glasi: “Prijedlog rezolucije o 
zaštiti ustavnopravnog poretka države Bosne i Hercegovine”, 
predlagač: poslanici Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Saša 
Magazinović, Zukan Helez, Nada Mladina, Predrag Kojović, 
Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut i 
Jasmin Emrić, broj: 01-02-2-2179/21 od 14. 12. 2021, kao 
ni prijedlog poslanika Adila Osmanovića za uvrštavanje u 
dnevni red 25. sjednice Predstavničkog doma nove tačke 
koja glasi: “Aktuelna politička i sigurnosna situacija u BiH 
nakon unilateralnog pokušaja NSRS-a da prenese (otme) 
nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet RS”, broj: 
01-50-1-2183/21 od 14. 12. 2021. 

Tačka dnevnog reda o kojoj se Dom nije 
izjašnjavao – usvojeni zaključci
U drugom krugu glasanja usvojeni su zaključci koje su 
predložili poslanici Denis Zvizdić (1) i Jasmin Emrić (3), 
broj: 01-50-1-319-12/22 od 4. 3. 2022, povodom rasprave o 

tački dnevnog reda koja je razmatrana na 12. hitnoj sjednici, 
održanoj 4. 3. 2022, a koja glasi: “Postupanje institucija 
Bosne i Hercegovine po pitanju agresije Ruske Federacije na 
Ukrajinu, uključujući preduzimanje konkretnih mjera s ciljem 
pružanja pomoći Ukrajini i njenim građanima”, predlagač: 
poslanici Predrag Kojović, Nermin Nikšić, Aida Baručija, Saša 
Magazinović, Mirjana Marinković-Lepić, Nada Mladina, Damir 
Arnaut, Zukan Helez i Denis Zvizdić, broj: 01-50-1-15-318/22 
od 2. 3. 2022.
Usvojeni zaključak koji je predložio Denis Zvizdić glasi: 
“Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od 
Vijeća ministara BiH da bez odgađanja iz tekuće budžetske 
rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza 
BiH izdvoji iznos od 250.000,00 eura za pomoć građanima 
Ukrajine.“

Usvojeni zaključci koje je predložio Jasmin Emrić glase: 

1. “Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH 
poziva Predsjedništvo BiH da hitno donese potrebne 
odluke radi pružanja humanitarne pomoći stanovništvu 
i državi Ukrajini.

2. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH 
zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno osigura 
finansijska sredstva, organizira i dostavi potrebnu 
humanitarnu, zdravstvenu ili drugu prijeko potrebnu 
pomoć stanovništvu i državi Ukrajini.

3. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH 
poziva vlade oba entiteta, kantonalne vlade, općine i 
gradove u Bosni i Hercegovini da, u skladu sa svojim 
mogućnostima, organiziraju i pruže humanitarnu 
pomoć stanovništvu i državi Ukrajini.”

Na 29. sjednici, održanoj 7. 6. 2022, u drugom krugu glasanja 
usvojen je Prijedlog rezolucije, predlagač: zastupnik Nikola 
Lovrinović, broj: 01-02-1-544/22 od 7. 4. 2022. i prijedlog 
poslanika Damira Arnauta da se u dnevni red 28. sjednice 
Predstavničkog doma uvrsti nova tačka koja glasi: Odluka 
Predstavničkog doma koja glasi: “Predstavnički dom 
obavještava Dom naroda da u ime Predstavničkog doma, 
u svojstvu predstavnika predlagača, sjednicama Doma 
naroda, komisijama tog doma i zajedničkih komisija može 
prisustvovati bilo koji poslanik koji je bio predlagač datog 
zakona u Predstavničkom domu ili drugi poslanik kojeg 
posebnim zaključkom odredi Predstavnički dom”, broj: 01-50-
1-15-28/22, veza: 01-50-1-667/22 od 27. 4. 2022. 

Na 30. sjednici, održanoj 27. 6. 2022, u drugom krugu glasanja 
usvojen je Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog 
tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. 
godinu, broj: 05/1-50-15-647/22 od 25. 4. 2022. i prijedlog 
poslanika iz Kluba HDZBiH – HNS da se u dnevni red 29. 
sjednice Predstavničkog doma uvrsti nova tačka koja glasi: 
“Inicijativa o usklađenosti troškova prijevoza i toplog obroka 
zaposlenih u institucijama BiH”, broj: 01-50-1-890/22 od 8. 
6. 2022. Naknadno usaglašavanje u Kolegiju PDPSBiH kao 
komisiji obavit će se o prijedlogu poslanika Denisa Zvizdića za 
dopunu dnevnog reda Inicijativom kojom Predstavnički dom 
Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH 
da u što kraćem roku donese Odluku o privremenoj suspenziji 
carinskih stopa prilikom uvoza robe, i to za sljedeću robu: 
eurodizel, lož-ulje, benzin BMB 95 i benzin MB 98, broj: 01-50-
1-1016/22 od 27. 6. 2022.
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Zakonodavna aktivnost Doma naroda PSBiH
u periodu od aprila do juna 2022. godine

Delegatske inicijative
Delegati su podnijeli jednu inicijativu koja čeka na pokretanje procedure. U navedenom periodu u parlamentarnoj proceduri bile su dvije inicijative 
koje su podnesene ranije i obje su odbijene.

reDNI Broj 
SjeDNIce

DaTUm 
ODrŽAVANjA

PrISUSTVo Na 
SjeDNIcama

10. hitna sjednica 27. 4. 2022. 14 - 93,33%

22. 16. 5. 2022. 15 - 100%

11. hitna sjednica 23. 5. 2022. 15 - 100%

23. 15. 6. 2022. 14 - 93,33%

12. hitna sjednica 30. 6. 2022. 11 - 73,33%

Pregled održanih sjednica Doma naroda PSBiH 
u periodu od 1. 4. do 30. 6. 2022.

U periodu od 1. 4. do 30. 6. 2022. Dom naroda Parlamentarne skupštine 
BiH održao je dvije sjednice, te  razmatrao 61 tačku dnevnog reda u ukup-
nom trajanju od 5 sati i 33 minuta. Na 22. sjednici razmatrano je 29 tačaka 
dnevnog reda, a sjednica je trajala tri sata. Na 23. sjednici razmatrane su 
32 tačke dnevnog reda, a sjednica je trajala je 2 sata i 33 minuta. 
U istom periodu Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH održao je tri 
hitne sjednice i razmatrao šest tačaka dnevnog reda u ukupnom trajanju 
od sedam sati.
U parlamentarnoj proceduri bilo je 19 prijedloga zakona i Prijedlog amand-
mana II. na Ustav Bosne i Hercegovine. Od 19 prijedloga zakona koji su bili 
u proceduri, usvojena su tri, dva prijedloga zakona su na usaglašavanju u 
Zajedničkoj komisiji oba doma za postizanje identičnog teksta zakona, a 
četiri prijedloga zakona su odbijena. Na dan 30. 6. 2022. procedura nije 

okončana za deset prijedloga zakona i Prijedlog amandmana II. na Ustav 
Bosne i Hercegovine.
Od 19 prijedloga zakona koji su bili u parlamentarnoj proceduri, delegati 
su predložili jedan, Predstavnički dom PSBiH devet, Predsjedništvo BiH 
jedan i Vijeće ministara BiH osam prijedloga zakona kao i Prijedlog 
amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine. 
Na pokretanje parlamentarne procedure čekaju tri prijedloga zakona, od 
kojih su jedan predložili delegati, jedan Predsjedništvo BiH i jedan prijed-
log zakona Vijeće ministara BiH. 
U proceduri su Prečišćeni tekst Zakona o državnoj službi u institucija-
ma Bosne i Hercegovine, broj: 01, 02- 02-1-2133/17, od 31. 8. 2017. kao i 
Prečišćeni tekst Zakona o upravnom postupku, broj: 01,02-02-1-2486/17, 
od 23. 10. 2017, koje je dostavilo Ministarstvo pravde BiH. 

U parlamentarnoj proceduri bilo je 19 prijedloga zakona

 

 

 

Usvojena tri prijedloga zakona

Dva prijedloga zakona na usaglašavanju
u Zajedničkoj komisiji oba doma za
postizanje identičnog teksta zakona

Odbijena četiri prijedloga zakona

Na dan 30. 6. 2022. procedura nije
okončana za 10 prijedloga zakona

U okviru redovne rotacije, od 28. 6. 2022, dužnost predsjedavajućeg 
Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH preuzeo je Nikola Špirić. 
U narednih osam mjeseci dužnost prvog zamjenika predsjedavajućeg 
Doma naroda PSBiH obavljat će Bakir Izetbegović, dok će dužnost 
drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH obavljati 
Dragan Čović. 

Nikola Špirić od 28. juna predsjedavajući
Doma naroda PSBiH

Dom NaroDa Dom NaroDa
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Pregled zakona/prijedloga zakona u Domu naroda PSBiH prema statusu

Naziv zakona/prijedloga zakona                                                 
STaTUS: DoNeSeN/USVojeN

Sjednica DNPSBiH

Predlagač Postupak

Objava

prvo čitanje drugo čitanje

Izvještaj 
Zajedničke 
komisije 
oba doma  
o postizanju 
identičnog 
teksta zakona

“Sl. glasnik 
BiH”, br.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
Broj: 02-02-1-639/22 od 22. 4. 2022.

23.
15. 6. 2022.

Ad. 2.

/ Delegati: 
Dragan Čović, 
Bariša Čolak, 

Lidija Bradara i 
Marina Pendeš

hitni

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 
pred Sudom Bosne i Hercegovine
Broj: 01,02-02-1-764/21 od 7. 4. i 30. 4. 2021.

19.
1. 7. 2021.

Ad. 3.

21.
24. 3. 2022.

Ad. 11.

23.
15. 6. 2022.

Ad. 8.

Vijeće  
ministara BiH

redovni 40/22

Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine 
i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine 
za 2022. godinu   
Broj: 01,02-02-1-911/22 od 8. 6. 2022. 
(dostavljen od Predstavničkog doma 28. 6. 2022.)

12. hitna
30. 6. 2022.

Ad. 2.

12. hitna
30. 6. 2022.

Ad. 2.

/ Predsjedništvo BiH redovni 42/22

Naziv prijedloga zakona                                             
STATUS: USAGLAšAVANjE U ZAjEDNIČKOj 
KomISIjI oBa Doma Za PoSTIZaNje 
IDENTIČNOG TEKSTA ZAKONA 

Predlagač Postupak Sjednica DNPSBiH

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o javnim nabavkama (“P.Z.E.I.”)
Broj: 01,02-02-1-495/21 od 24. 2. i 16. 3. 2021.

Vijeće ministara BiH skraćeni Na 23. sjednici, održanoj 15. 6. 2022, Prijedlog 
zakona usvojen je u drugom čitanju. Budući 
da je usvojen u različitom tekstu u odnosu 
na Predstavnički dom, imenovani su delegati 
Amir Fazlić, Dušanka Majkić i Lidija Bradara u 
Zajedničku komisiju oba doma za postizanje 
identičnog teksta Zakona.

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu
na dodatu vrijednost
Broj: 02-02-1-378/22 od 11. 3. 2022.

Predstavnički dom PSBiH redovni Na 23. sjednici, održanoj 15. 6. 2022, Prijedlog 
zakona usvojen je u drugom čitanju. Budući 
da je usvojen u različitom tekstu u odnosu 
na Predstavnički dom, imenovani su delegati 
Amir Fazlić, Dušanka Majkić i Lidija Bradara u 
Zajedničku komisiju oba doma za postizanje 
identičnog teksta Zakona.

Naziv prijedloga zakona                                             
STaTUS: oDBIjeN Predlagač Postupak Sjednica DNPSBiH

Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u 
institucijama Bosne i Hercegovine
Broj: 02-02-1-1393/21 od 11. 3. 2022.

Predstavnički dom PSBiH redovni Na 22. sjednici, održanoj 16. 5. 2022, prihvaćeno 
je Mišljenje Ustavnopravne komisije te je, 
u skladu s članom 104. stav (2) Poslovnika 
DNPSBiH, Prijedlog zakona odbijen.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i 
Hercegovine (“EI”)
Broj: 01,02-02-1-2100/21 od 19. 11. i 29. 12. 2021.

Vijeće ministara BiH skraćeni Na 22. sjednici, održanoj 16. 5. 2022, Prijedlog 
zakona odbijen je u prvom čitanju, u drugom 
krugu glasanja.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona
o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
Broj: 02-02-1-567/21 od 18. 6. 2021.

Predstavnički dom PSBiH redovni Na 22. sjednici, održanoj 16. 5. 2022, Prijedlog 
zakona odbijen je u prvom čitanju, u drugom 
krugu glasanja.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju 
institucija Bosne i Hercegovine
Broj: 02-02-1-862/21 od 18. 6. 2021.

Predstavnički dom PSBiH redovni Na 23. sjednici, održanoj 15. 6. 2022, prihvaćeno 
je Mišljenje Komisije za finansije i budžet te je, 
u skladu sa članom 104. stav (2) Poslovnika 
DNPSBiH, Prijedlog zakona odbijen.

Dom NaroDa Dom NaroDa
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1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti tajnih podataka
 Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-48/13 od 28. 10. 2013.

2. Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u Bosni i Hercegovini
 Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-21/15 od 28. 10. i 10. 12. 2015.

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
 Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-93/16 od 5. 1. i 17. 2. 2016.

4. Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu
 Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-3010/17 od 28. 12. 2017, 30. 1. i 21. 3. 2018.

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini
 Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1153/21 od 4. 6. 2021.

6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini
 Predlagač: Predstavnički dom PSBiH, broj: 02-02-1-298/22 od od 11. 3. 2022.

7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
  Predlagač: Predstavnički dom PSBiH, broj: 02-02-1-371/22 od 11. 3. 2022.

8. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
 Predlagač: Predstavnički dom PSBiH, broj: 02-02-1-2236-1/21 od 29. 4. 2022.

9. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine
 Predlagač: Predstavnički dom PSBiH, broj: 02-02-1-107/22 od 29. 4. 2022.

10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini
 Predlagač: Predstavnički dom PSBiH, broj: 02-02-1-1904/21 od 9. 6. 2022.

Prijedlozi zakona u proceduri u Domu naroda PSBiH na dan 30. 6. 2022.

1. Prijedlog amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine                 
   Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-01-53/12 od 13. 12. 2012.

Prijedlozi amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine u proceduri u Domu naroda PSBiH na dan 30. 6. 2022.

Prijedlozi zakona koji čekaju na pokretanje parlamentarne procedure u Domu naroda PSBiH na dan 30. 6. 2022.
1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini
 Predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-532/18 od 19. 2. 2018.

2. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
 Predlagač: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-02-1-1306/21 od 24. 6. 2021. (dostavljen od Predstavničkog doma PSBiH 29. 4. 2022)

3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
 Predlagač: delegati Bakir Izetbegović, Asim Sarajlić, Amir Fazlić i Denis Bećirović, broj: 02-02-1-1057/22 od 30. 6. 2022.

Međunarodni dokumenti
Na sjednicama Doma naroda PSBiH data je saglasnost za ratifikaciju 
19 međunarodnih dokumenata. Na dan 30. 6. 2022. u parlamentarnoj 
proceduri su tri međunarodna dokumenta.

Izvještaji
Na sjednicama Doma naroda razmatrano je 29 izvještaja. 

Na 22. sjednici, održanoj 16. 5. 2022, usvojena su četiri izvještaja (Izvještaj 
o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-04-1-1412/21 
od 8. 7. 2021; Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti 
profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i 
Hercegovini, s preporukama sadržanim u njemu, broj: 01,02-37-1-1808/21 
od 30. 9. 2021; Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2021. 
godinu, broj: 05/3-37-4-146/22 od 28. 1. 2022. i Izvještaj o radu Odbora za 
žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-
50-15-163/22 od 31. 1. 2022).
Dva izvještaja nisu usvojena  (Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti 
Centralne izborne komisije BiH u 2020. godini, broj: 01,02-50-18-1705/21 

od 8. 9. 2021. i  Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora za 2020. godinu, broj: 
01,02-50-18-1706/21 od 8. 9. 2021).

Na 23. sjednici, održanoj 15. 6. 2022, usvojena su 22 izvještaja (Izvještaj 
o radu Pravobranilaštva BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1436/21 
od 16. 7. 2021; Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, 
s preporukama sadržanim u izvještaju, broj: 01,02-37-1-2230/21 od 27. 
12. 2021; Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-
50-18-1218/21 od 14. 6. 2021; Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja 
Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, broj: 
02-16-9-1724/21 od 10. 9. 2021; Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka 
revizije učinka o temi: “Upravljanje grantovima u institucijama Bosne 
i Hercegovine”, broj: 02,02/3-16-10-1224/21 od 16. 6. 2021; Izvještaj – 
Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: “Aktivnosti institucija 
Bosne i Hercegovine za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili 
drugoj nesreći”, broj: 02,02/3-16-10-1225/21 od 16. 6. 2021; Izvještaj o 
radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu, broj: 05/7-39-1-
269/22 od 18. 2. 2022; Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje 
uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica 
nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao 

Ostali dokumenti – period od 1. 4. do 30. 6. 2022.

Dom NaroDa
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Ukupno održano 
sjednica

Ukupno razmatrano tačaka 
i podtačaka dnevnog reda

Ukupno trajanje
sjednica

Predstavnički dom PSBiH redovne sjednice 3 167 tačaka 21 sat i 56 minuta

Dom naroda PSBiH redovne sjednice 2 61 tačka 5 sati i 33 minute

Dom naroda PSBiH hitne sjednice 3 6 tačaka 7 sati

Kolegij Predstavničkog doma PSBiH 6 48 tačaka
(+ 6 podtačaka) 2 sata i 20 minuta

Kolegij Predstavničkog doma PSBiH
u proširenom sastavu 3 6 tačaka 30 minuta

Kolegij Dom naroda PSBiH 4 28 tačaka
(+ 3 podtačke) 1 sat i 35 minuta

Trajanje sjednica i tačke dnevnog 
reda u periodu od 1. 4. do 30. 6. 2022.

u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela 
predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim 
ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu 
sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 05/6-50-15-
364/22 od 8. 3. 2022; Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja 
poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za 
2020. godinu, broj: 01,02-02-4-369/22 od 8. 3. 2022; Izvještaj o provedenoj 
reviziji učinka o temi: “Osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje 
taksama i naknadama institucija BiH”, broj: 02/3-16-10-2201/21 od 17. 12. 
2021; Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: “Elektronsko upravljanje 
dokumentima u institucijama BiH”, broj: 02/3-16-10-2224/21 od 23. 12. 
2021; Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj 
za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-402/22 od 10. 3. 2022; Izvještaj o radu 
Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2021. godini, broj: 
01,02-50-18-420/22 od 15. 3. 2022; Godišnji izvještaj Centralne banke BiH 
za 2021. godinu, broj: 01-50-18-507/22 od 31. 3. 2022; Izvještaj o radu 
Ustavnopravne komisije Doma naroda za 2021. godinu, broj: 02-50-8-54-
2/22 od 7. 3. 2022; Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma 
naroda za 2021. godinu, broj: 02/3-50-6-815/22 od 24. 5. 2022; Izvještaj o 
radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komu-
nikacije Doma naroda za 2021. godinu, broj: 02-50-8-54-1/22 od 22. 2. 
2022; Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije za 2021.
godinu, broj: 01,02-50-14-245/22 od 11. 2. 2022; Izvještaj o radu Zajedničke 
komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-14-

245/22 od 7. 3. 2022; Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava 
za 2021. godinu, broj: 03/6-50-14-12-17/22, veza: 01,02-50-14-245/22 od 
8. 3. 2022; Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove 
za 2021. godinu, broj: 01,02-50-14-245/22 od 10. 3. 2022. i Izvještaj o radu 
Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj za 2021. godinu, broj: 
01,02-50-14-245/22 od 6. 6. 2022.
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza 
BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-16-1-1456/21 od 21. 7. 2021. nije dobio 
potrebnu entitetsku većinu te će se obaviti naknadno usaglašavanje u 
Kolegiju Doma naroda PSBiH kao komisiji.

Ostalo
Na 11. hitnoj sjednici, održanoj 23. 5. 2022, povodom rasprave o tački 
dnevnog reda – Osiguranje novčanih sredstava za finansiranje Općih 
izbora koji će biti održani 2. 10. 2022, nije usvojen prijedlog zaključka koji 
je predložio Klub delegata bošnjačkog naroda. 
Zaključak glasi: “Nalaže se Vijeću ministara BiH da, u skladu sa Zakonom 
o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 
61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), u roku od 24 sata od donošenja ovog 
zaključka, na prijedlog Centralne izborne komisije BiH, donese odluku o 
odobravanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 12.500.000,00 KM na ime 
rashoda Centralne izborne komisije BiH za održavanje Općih izbora 2022. 
godine, broj: 02-50-6-770/22 od 16. 5. 2022.”

Dom NaroDa

Odluke visokog predstavnika: 
• Odluka visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom 

Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07 i 58/08) dostavljena je u Parlamentarnu skupštinu 
BiH 13. 4. 2022, broj: 01,02-07-4-590/22. Navedena odluka visokog predstavnika objavljena je u “Službenom glasniku BiH”, broj 22/22. 

• Odluka visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, 
br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) 
objavljena je u “Službenom glasniku BiH”, broj 38/22. 

• Odluka visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (“Službeni 
glasnik BiH”, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) objavljena je u “Službenom glasniku BiH”, broj 38/22.
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Broj održanih sjednica stalnih komisija PSBiH u periodu od 1. 4. do 30. 6. 2022.

Komisije Predstavničkog doma PSBiH 

 

 

 

0

1

2

4

2

3

3
(4 zasjedanja)

Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

Komisija za saobraćaj i komunikacije

Komisija za finansije i budžet

Komisija za vanjsku trgovinu i carine

Komisija za vanjske poslove

Ustavnopravna komisija

 

4
(5 zasjedanja)

2

2

Komisija za finansije i budžet

Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine,
saobraćaj i komunikacije

Ustavnopravna komisija

Komisije Doma naroda PSBiH

Zajedničke komisije oba doma PSBiH 

 

 

 

2

1

0

1

0

1

Zajednička komisija za ljudska prava

Zajednička komisija za administrativne
poslove

Zajednička komisija za evropske
integracije

Zajednička komisija za ekonomske
reforme i razvoj

Zajednička komisija za nadzor nad radom
Obavještajno-sigurnosne agencije BiH

Zajednička komisija za odbranu i
sigurnost BiH

aKTIVNoSTI KomISIja aKTIVNoSTI KomISIja
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Na 26. sjednici Ustavnopravne komisije, koja je održana 26. aprila, 
utvrđena je usaglašenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim 
sistemom BiH Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Her-
cegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. Ustavnopravna komisija 
nije podržala principe ovog prijedloga zakona. Članovi Komisije utvrdili 
su usaglašenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom 
BiH i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne 
i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici: Adil Osmanović, Halid Genjac, 
Alma Čolo, Safet Softić, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Šemsudin 
Mehmedović, Edin Mušić, Edita Đapo, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, 
Zukan Helez, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut, Pre-
drag Kojović i Denis Zvizdić. Ustavnopravna komisija nije podržala prin-
cipe ovog prijedloga zakona. Komisija je podržala poslaničku inicijativu 
Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: “Nalaže se Vijeću ministara BiH da 
u roku od 60 dana stavi na dnevni red i odluči po zahtjevima institucija 
Bosne i Hercegovine za davanje saglasnosti na pravilnike ili izmjene i 
dopune pravilnika o sistematizaciji državnih institucija. Također, Vijeće 
ministara obavezuje se da institucije koje još uvijek nisu dostavile na vri-
jeme zahtjeve za saglasnost za navedene akte obaveže na dostavlјanje 
akata u roku od maksimalno 180 dana, te da u istom roku riješi eventu-
alno sporna pitanja sa institucijama Bosne i Hercegovine.” Zbog odsustva 
vršioca dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH, s dnevnog reda sjednice 
Komisije skinuta je Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu.
S radom je 6. juna započela 27. sjednica. Nakon što je usvojen predloženi 
dnevni red, sjednica je prekinuta. Dan poslije sjednica je nastavljena, a 
Komisija nije utvrdila usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i 
pravnim sistemom BiH niti je podržala principe Prijedloga amandmana II. 
na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Dženan Đonlagić. 
Ustavnopravna komisija u drugoj komisijskoj fazi nije podržala Prijed-
log zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su 
predlagači poslanici: Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i 
Zukan Helez. Komisija je utvrdila usklađenost sa Ustavom Bosne i Herce-

govine i pravnim sistemom BiH, ali ponovo nije podržala principe Prijed-
loga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercego-
vine, čiji su predlagači poslanici: Adil Osmanović, Halid Genjac, Alma Čolo, 
Safet Softić, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović, 
Edin Mušić, Edita Đapo, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez, 
Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut, Predrag Kojović 
i Denis Zvizdić. Ustavnopravna komisija podržala je inicijativu poslanika: 
Aide Baručije, Saše Magazinovića, Edite Đapo, Dženana Đonlagića, Jas-
mina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić i Šemsudina Mehmedovića, koja 
glasi: “Obavezuje se Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od 60 dana 
pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona 
Bosne i Hercegovine, kojim će se napad na novinare tretirati kao posebno 
krivično djelo.”
Na 28. sjednici, koja je održana 27. juna, nije utvrđena usklađenost sa Usta-
vom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom BiH niti su podržani principi 
Prijedloga amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač 
poslanik Dženan Đonlagić. Ustavnopravna komisija utvrdila je usklađenost 
sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom BiH za Prijedlog za-
kona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza 
Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH. 
Komisija nije utvrdila usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i 
pravnim sistemom BiH, ali je podržala principe Prijedloga zakona o izmje- 
nama i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač 
poslanik Nenad Nešić. U drugoj komisijskoj fazi Komisija nije podržala 
Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji 
su predlagači poslanici: Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina 
i Zukan Helez. Također, nije utvrđena usaglašenost sa Ustavom Bosne i 
Hercegovine i pravnim sistemom BiH niti su podržani principi Prijedloga 
zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i 
ostalim u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Nikola Lovrinović. 
Ustavnopravna komisija primila je k znanju Informaciju o radu Tužilaštva 
Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma PSBiH

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH
Komisija za finansije i budžet je na 30. sjednici, koja je održana 26. aprila, 
usvojila Godišnje izvještaje Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2021. 
godinu. Također, Komisija je usvojila i Izvještaje o aktivnostima Ureda za 
reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Usvojeni su i revi-
zorski izvještaji o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2020. godinu, 
čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Članovi Komisije podržali 
su modificiranu poslaničku inicijativu Mirjane Marinković-Lepić kojom se 
Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Vijeću mini-
stara BiH nalaže da u roku od 90 dana korigira cijenu takse koja se plaća 
prilikom izdavanja uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirekt-
nih poreza, ostalih prihoda i taksi. 
Na 31. sjednici, koja je održana 6. juna, usvojen je Izvještaj o izvršenoj re-
viziji učinka o temi: “Osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u in-
stitucijama BiH”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Komisija 
je usvojila i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Problemi i nedostaci 
institucija BiH u sistemu javnih nabavki”, čiji je podnosilac Ured za reviziju 

institucija BiH. K znanju je primljen Finansijski izvještaj Ureda za reviziju 
institucija Bosne i Hercegovine za period od 1. 1. do 31. 3. 2022. godine.
Na 32. sjednici, koja je održana 23. juna, podržan je u prvoj komisij-
skoj fazi Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine 
i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, čiji je 
predlagač Predsjedništvo BiH. Komisija je podržala i poslaničku inicijativu 
Zlatana Begića kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da dopuni Odluku o 
kriterijima za utvrđivanje dodatka na plaću na osnovu obavlјanja složenih 
informatičko-aplikacijskih poslova u institucijama Bosne i Hercegovine 
(“Službeni glasnik BiH”, broj 38/09), te druge akte, čime će se omogućiti 
dodatak na plaću, odnosno potencijalno uvećanje plaće zaposlenim 
informatičarima sa srednjom stručnom spremom.
Komisija je na 33. sjednici, koja je održana 27. juna, u drugoj komisijskoj 
fazi i bez uloženih amandmana, podržala Prijedlog zakona o Budžetu in-
stitucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercego-
vine za 2022. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

aKTIVNoSTI KomISIja aKTIVNoSTI KomISIja

Komisija za saobraćaj i komunikacije je na 15. sjednici, koja je održana 26. aprila, podržala modificiranu poslaničku inicijativu Damira Arnauta kojom 
se traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da u roku od 75 dana od dana usvajanja inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi 
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim će se značajno pooštriti sankcije 
za određena djela propisana navedenim zakonom. Komisija je usvojila Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne 
i Hercegovine za 2021. godinu. Također, usvojen je i Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2021. godini. K znanju je 
primljena Informacija Upravnog odbora Radio-televizije Bosne i Hercegovine o poslјedicama finansijske blokade BHRT-a. 
Na 16. sjednici, koja je održana 6. juna, usvojen je u drugoj komisijskoj fazi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na 
putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut.

Komisija za saobraćaj i komunikacije
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Privremena istražna komisija za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH

Komisija za vanjsku trgovinu i carine je na 17. sjednici, koja je održana 26. 
aprila, usvojila Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu 
energiju za 2021. godinu. Članovi Komisije podržali su i poslaničku inici-
jativu Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta ko-
jom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Odluku o 
kvalitetu naftnih tečnih goriva koja je neophodan uslov za članstvo Bosne 
i Hercegovine u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i uputi je u parlamen-
tarnu proceduru. U vezi sa sastankom s predstavnicima Sindikata Up-
rave za indirektno oporezivanje BiH, članovi Komisije usvojili su sljedeće 
zaključke: Komisija za vanjsku trgovinu i carine u potpunosti podržava 
zahtjeve Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH koji su nave-
deni u Molbi Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te traži od 
Vijeća ministara BiH da preduzme konkretne poteze u vezi s rješavanjem 
zahtjeva Sindikata. Također, Komisija predlaže zajednički sastanak s 
predstavnicima Vijeća ministara BiH, Sindikatom, Upravnim odborom 

i menadžmentom Uprave za inidirektno oporezivanje BiH, na kojem bi 
se raspravljalo o zahtjevima ovog sindikata. Komisija predlaže Kolegiju 
Predstavničkog doma PSBiH u proširenom sastavu da u dnevni red 28. 
sjednice Predstavničkog doma PSBiH uvrsti novu tačku u okviru koje 
bi se razmatrala Molba Sindikata UIO BiH za uključivanje u rješavanje 
problema zaposlenih u Upravi i zahtjev za izmjene postojećeg Zakona o 
štrajku zaposlenih u institucijama BiH. Komisija traži od Vijeća ministara 
BiH i sugerira Vladi Federacije BiH da pokrenu smjenu članova Upravnog 
odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ismeta Suljendića i Mu-
hameda Kozadre. 
Na 18. sjednici, koja je održana 6. juna, podržana je poslanička inicijativa 
Edite Đapo, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića kojom se Vijeće mini-
stara BiH obavezuje da u roku od 15 dana usvoji odluku kojom se su-
spendira carinska stopa na uvoz električnih automobila i značajno uma-
njuje carinska stopa na uvoz hibridnih automobila.

Komisija za vanjsku trgovinu i carine

Članovi Privremene istražne komisije usvojili su zaključak kojim zadužuju 
službenike Sekretarijata PSBiH koji pružaju stručnu i administrativno-
tehničku podršku Komisiji da svim osobama koje su svjedočile pred 
Privremenom istražnom komisijom dostave usvojeni Izvještaj o radu 
Komisije. Usvojen je i zaključak kojim se službenici Sekretarijata PSBiH 
koji pružaju stručnu i administrativno-tehničku podršku Komisiji zadužuju 
da kontaktiraju sve osobe koje su Komisiji slale predstavke sa zahtjevom 
da se obrate pred Privremenom istražnom komisijom.
Govoreći o usvojenom izvještaju, članovi Komisije istakli su činjenicu da je 
Izvještaj prvi dokument ovakvog tipa i da predstavlja domaći proizvod koji 
je rezultat ozbiljnog i sistemskog rada. Naglašeno je da je Izvještaj sačinjen 
nakon saslušanja brojnih nosilaca pravosudnih institucija na 34 održane 

Na 35. sjednici, koja je održana 8. juna, usvojen je
Izvještaj o radu Privremene istražne komisije. Kako je 

rečeno na sjednici, Izvještaj predstavlja skup prikupljenih 
činjenica o stanju u domaćem pravosuđu, te sadrži

preporuke i prijedloge rješenja za popravljanje
cjelokupnog stanja u bh. pravosuđu.

Na 10. sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, koja je održana 6. juna, usvojen je Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje 
ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH za 2021. godinu. Usvojen je i Plan rada Komisije za 2022. godinu. 

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

Komisija za vanjske poslove
Na 25. sjednici Komisije za vanjske poslove, koja je održana 26. aprila, 
dato je pozitivno mišljenje i Domu preporučeno davanje saglasnosti za 
ratificiranje šest međunarodnih dokumenata. Usvojen je Izvještaj o radu 
Komisije za vanjske poslove za 2021. godinu, kao i Orijentacioni plan rada 
Komisije za 2022. godinu. K znanju je primljena Zabilјeška sa sastanka 
članova Komisije za vanjske poslove s članovima Komisije za vanjske 

poslove Velike narodne skupštine Republike Turske.
Na 26. sjednici, koja je održana 6. juna, dato je pozitivno mišljenje i Domu pre-
poručeno davanje saglasnosti za ratificiranje šest međunarodnih dokumenata. 
Komisija za vanjske poslove je na 27. sjednici, koja je održana 27. juna, dala 
pozitivno mišljenje i Domu preporučila davanje saglasnosti za ratifikaciju 
tri međunarodna dokumenta.

aKTIVNoSTI KomISIja aKTIVNoSTI PoVjereNSTaVa

Predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Dragan Bogdanić, zamjenici predsjedavajućeg Mijo Matanović i Edin Mušić, te članovi Komisije 
Šemsudin Mehmedović, Damir Arnaut i Zukan Helez razgovarali su 26. aprila s predstavnicima Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Pred-
stavnici Sindikata upoznali su članove Komisije s problemima s kojim se duži period suočavaju u svom radu i ukazali na nezadovoljstvo zaposlenih 
u Upravi za indirektno oporezivanje BiH u vezi s visinom plaća i naknada, kao i s drugim pitanjima iz radno-pravnih odnosa. Informirali su članove 
Parlamentarne skupštine BiH o trenutnim aktivnostima, te prijedlozima i inicijativama koje su upućivali prema Vijeću ministara BiH, a za koje do sada, 
kako su kazali, Vijeće ministara BiH nije imalo razumijevanja. Kazali su da se problemi s kojima se suočavaju ne tiču samo pitanja iz radno-pravnih 
odnosa već zadiru i u njihova osnovna ljudska prava. Članovi Komisije iskazali su punu podršku Sindikalnoj organizaciji UIO BiH u njenim zahtjevima 
za poboljšanje radno-pravnog statusa, te kazali kako će, u okviru svojih nadležnosti, uložiti dodatne napore kako bi se osigurala veća prava i poboljšao 
položaj radnika u instituciji koja je, kako su naglasili, ključna za fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti u BiH. 

sjednice Komisije, te razgovora s brojnim relevantnim zvaničnicima, pred-
stavnicima međunarodnih institucija, kao i saradnje s policijskim agenci-
jama u državi. Prema riječima članova Komisije, kompletan rad Komisije 
bio je bez političkih konotacija, veoma transparentan i otvoren za medije, 
te potpuno izoliran od bilo kakvih uticaja sa strane. Članovi Privremene 
istražne komisije najavili su nastavak rada Komisije u kontekstu praćenja 
provođenja preporuka sadržanih u Izvještaju ove komisije.

Aktivnosti Komisije za vanjsku trgovinu i carine 
Sastanak s predstavnicima Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH



17PARLAMENT PSBiH 2/2022 - ПАРЛАМЕНТ ПСБиХ 2/2022aKTIVNoSTI KomISIja aKTIVNoSTI PoVjereNSTaVa

Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda PSBiH

Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze 

Ustavnopravno povjerenstvo je na 26. sjednici, koja je održana 11. svib-
nja, utvrdilo usuglašenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim 
sustavom BiH, ali nije prihvatilo načela Prijedloga zakona o sprječavanju 
sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj 
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Članovi Povjerenstva nisu 
podržali dvije izaslaničke inicijative Denisa Bećirovića. K znanju je prim-

ljena Informacija o radu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.
Na 27. sjednici, održanoj 30. lipnja, utvrđena je usuglašenost s Ustav-
om Bosne i Hercegovine i pravnim sustavom BiH Prijedloga zakona o 
Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne 
i Hercegovine za 2022. godinu, koji je dostavio Zastupnički dom Parla-
mentarne skupštine BiH.

Na 21. sjednici Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, 
promet i veze, održanoj 12. svibnja, dano je pozitivno mišljenje i Domu 
preporučeno davanje suglasnosti za ratificiranje 13 dokumenata. Povje-
renstvo nije usvojilo Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2020. godinu 
u dijelu nadležnosti Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, 
promet i veze, i to: Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva vanjske 
trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva komunikacija i prometa 
BiH, uklјučujući i upravne organizacije u njihovom sastavu.
Na 22. sjednici, koja je održana 14. lipnja, dano je pozitivno mišljenje i 
Domu preporučeno davanje suglasnosti za ratificiranje šest dokumenata. 

Povjerenstvo je dalo pozitivno mišljenje i preporučilo davanje suglasnosti 
i za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 
i Vlade Republike Srbije o pograničnom prometu. U vezi s ovim spora-
zumom, Povjerenstvo je usvojilo zaključak kojim od Vijeća ministara BiH 
traži da, u skladu s ustavnim nadležnostima, pokrene postupak pripreme 
sporazuma o granici između Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. 
Usvojeno je Izvješće o radu Agencije za poštanski promet Bosne i Herce-
govine za 2021. godinu, kao i Financijsko izvješće ove agencije. Povjeren-
stvo je usvojilo i Izvješće o radu Državnog regulatornog povjerenstva za 
električnu energiju za 2021. godinu. 

Povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda PSBiH

Na 23. sjednici Povjerenstva za financije i proračun, koja je održana 23. 
svibnja, podržan je, u drugoj fazi u povjerenstvu i u istovjetnom tekstu 
kao i u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Prijedlog 
zakona o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čiji je pred-
lagatelj Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Povjerenstvo 
je zatražilo od Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH 
produljenje roka za dostavu izvješća u drugoj fazi u povjerenstvu o Pri-
jedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama 
(P.Z.E.I.), koji je po skraćenom postupku predložilo Vijeće ministara BiH. 
Povjerenstvo će se o ovom prijedlogu zakona izjasniti nakon što Di-
rekcija za europske integracije dostavi mišljenje o predloženim amand-
manima. Povjerenstvo nije podržalo načela Prijedloga zakona o dopuni 
Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj 
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Zbog odsutnosti pred-
lagatelja, Povjerenstvo je odgodilo raspravu u prvoj fazi u povjerenstvu 
o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trošarinama u 
Bosni i Hercegovini, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH. Usvojeno je, 
u dijelu nadležnosti Povjerenstva za financije i proračun, Izvješće o radu 
Vijeća ministara BiH za 2020. godinu, i to za Ministarstvo financija i tre-
zora BiH, Agenciju za javne nabave BiH i Upravu za neizravno oporezi-
vanje BiH. Povjerenstvo je usvojilo i Nacrt proračuna Ureda za reviziju 

institucija BiH za 2022. godinu, kao i Program rada s godišnjim planom 
revizije Ureda za reviziju institucija BiH za 2022. godinu. Usvojeni su 
Izvješće o radu Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda za 
2021. godinu te Orijentacijski radni plan Povjerenstva za 2022. godinu.
Na 24. sjednici, koja je započela 14. lipnja, podržana su načela Prijed-
loga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trošarinama u Bosni i 
Hercegovini, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH. Povjerenstvo je 
usvojilo sedam dokumenata, dok su primljena k znanju dva doku-
menta. Dan poslije nastavljena je sjednica, a podržan je, u drugoj fazi 
u povjerenstvu i s 13 usvojenih amandmana, Prijedlog zakona o iz-
mjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama, čiji je predlagatelj 
Vijeće ministara BiH. 
Na 25. sjednici, održanoj 30. lipnja, Povjerenstvo je prihvatilo načela 
Prijedloga zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i među-
narodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, koji je dostavio 
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. 
Istoga dana održana je i 26. sjednica na kojoj je usvojen, u drugoj 
fazi u povjerenstvu i bez uloženih amandmana, Prijedlog zakona o 
Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza 
Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, dostavlјen od Zastupničkog 
doma Parlamentarne skupštine BiH.
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Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH

Zajedničko povjerenstvo za ekonomske reforme i razvoj

Na 18. sjednici Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, koja je 
održana 25. svibnja, usvojena je informacija o aktivnostima iz Programa 
reformi BiH za 2022. godinu u dijelu nadležnosti Zajedničkog povjeren-
stva za obranu i sigurnost BiH. Usvojen je i zaključak kojim je Ured taj- 
nika Zajedničkog povjerenstva zadužen da popuni tablice u Programu 
te taj materijal dostavi na razmatranje i odlučivanje Zajedničkom pov-
jerenstvu za obranu i sigurnost BiH. Zajedničko povjerenstvo usvojilo je 
Izvješće o protuminskom djelovanju za 2021. godinu, čiji je podnositelj BH 
MAC. Zajedničko povjerenstvo nije se izjašnjavalo o Planu deminiranja 
u BiH za 2022. godinu, koji je izradio BH MAC, te je zatražilo očitovanje 

nadležnih institucija izvršne vlasti o Planu. Također nije usvojeno Izvješće 
o radu Neovisnog odbora PSBiH kao neovisnog tijela policijske strukture 
BiH za 2021. godinu. Nije usvojen ni Plan rada Neovisnog odbora PSBiH 
kao neovisnog tijela policijske strukture BiH za 2022. godinu. Zajedničko 
povjerenstvo upoznalo se s Informacijom o sudjelovanju članova Zajed-
ničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH u obilasku jedinica i 
zapovjedništava Oružanih snaga BiH, Agencije za školovanje i stručno 
usavršavanje kadrova Mostar, Regionalnog ureda Granične policije BiH - 
Jug i Zajedničkog centra za policijsku suradnju između BiH, Crne Gore i 
Republike Srbije u Trebinju.

Na 9. sjednici Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj, 
koja je održana 16. svibnja, usvojeno je Izvješće o radu Zajedničkog pov-
jerenstva za ekonomske reforme i razvoj za 2021. godinu. Usvojen je, 
uz određene korekcije, i Orijentacijski radni plan Zajedničkog povjeren-
stva za 2022. godinu. K znanju je primljena Analiza programa Aftercare 
za 2020. godinu, s preporukama za unaprjeđenje poslovnog okruženja 
(otvorena pitanja), koju je izradila Agencija za promidžbu inozemnih 
ulaganja u Bosni i Hercegovini (FIPA). Pod tekućim pitanjima članovi 

Povjerenstva razmatrali su inicijativu Vijeća nacionalnih manjina Unsko-
sanskog kantona koja se odnosi na pronalaženje mogućnosti za izmjene 
Izbornog zakona BiH, a kojima bi se članak 13.14 Izbornog zakona BiH 
dopunio predstavnicima nacionalnih manjina koji sudjeluju u izborima za 
kantonalnu razinu, odnosno za skupštinu kantona. Članovi Povjerenstva 
usvojili su zaključak da navedenu inicijativu upute Interresornoj radnoj 
skupini za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH i da o tome obavijeste 
podnositelja inicijative.

Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove
Na 12. sjednici Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove, održanoj 27. lipnja, usvojeno je Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Parlamentarne 
skupštine BiH za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Primljeno je k znanju Tromjesečno izvješće o izvršenju proračuna Parlamentarne 
skupštine BiH za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine. Dana je suglasnost za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu PSBiH. Verificirana su i rješenja koja je donijelo rukovodstvo ili predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva 
u skladu s važećim aktima i propisima, a odnose se na statusna pitanja zastupnika i izaslanika u PSBiH.

Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava
Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava usvojilo je na 18. sjednici, 
održanoj 26. travnja,  Izvješće o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i 
Hercegovine za 2021. godinu. Usvojeno je i Izvješće o radu Neovisnog pov-
jerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje 
ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge 
mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, 
strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercego-
vine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili 
drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Izvješće 
Neovisnog povjerenstva usvojeno je uz preporuku Zajedničkog povjeren-
stva da treba kontinurano raditi na unaprjeđenju zavodskog tretmana 
osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje su 
izrekle nadležne sudske instancije. Zajedničko povjerenstvo odgodilo je 
izjašnjavanje o zastupničkoj inicijativi Mirjane Marinković-Lepić kojom se 
nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 90 dana korigira ci-
jenu pristojbe koja se plaća prilikom odricanja od bosanskohercegovačkog 
državljanstva i da je uskladi s pristojbama zemalja u regiji. U vezi s ovom 
inicijativom je usvojen zaključak prema kojem je potrebno zatražiti od 
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstva financija i tre-
zora BiH obrazloženje o visini navedenih pristojbi i informacije o učincima 
ove pristojbe u protekle tri godine. Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva 
Lazar Prodanović nominiran je za predstavnika Zajedničkog povjerenstva 
na sastanku koji, s ciljem mapiranja uzroka, manifestacija i posljedica go-

vora mržnje u sklopu projekta “Promicanje različitosti i jednakosti u Bosni 
i Hercegovini” iz Zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe 
“Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II“, organiziraju Ministarstvo 
za ljudska prava i izbjeglice BiH i Europska unija/Vijeće Europe. Zajedničko 
povjerenstvo je razmotrilo, primilo k znanju i nadležnim institucijama 
proslijedilo pristigle predstavke građana. 
Na 19. sjednici, koja je održana 22. lipnja, nisu prihvaćena načela Prijed-
loga zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj ma-
njini i ostalim u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagatelj zastupnik Nikola 
Lovrinović. Zajedničko povjerenstvo usvojilo je Godišnje izvješće o rezulta-
tima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2021., čiji 
je podnositelj Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH. Usvojena je 
modificirana zastupnička inicijativa Saše Magazinovića kojom se zadužuje 
Ministarstvo civilnih poslova BiH da u roku od 30 dana, u suradnji s entitet-
skim ministarstvima zdravstva, obavijesti Vijeće ministara BiH o namjeri 
pridruživanja Bosne i Hercegovine Međunarodnoj zakladi za razmjenu or-
gana Eurotransplant. Zajedničko povjerenstvo nije podržalo zastupničku 
inicijativu Mirjane Marinković-Lepić kojom se nalaže Ministarstvu civilnih 
poslova BiH da u roku od 90 dana korigira cijenu pristojbe koja se plaća 
prilikom odricanja od bosanskohercegovačkog državljanstva i da je uskla-
di s pristojbama zemalja u regiji. Zajedničko povjerenstvo je razmotrilo, 
primilo k znanju i nadležnim institucijama uputilo odgovore ili proslijedilo 
pristigle dopise i predstavke građana.

Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Lazar Prodanović 
čestitao je svim Romima, Romkinjama i romskim udrugama u Bosni i 
Hercegovini 8. travnja - Svjetski dan Roma. U čestitki je istaknuto da Svjet-
ski dan Roma institucijama vlasti na svim razinama u BiH treba predstav-
ljati podstrek za snažniji angažman na poboljšanju položaja i statusa Roma 
kao najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Prodanović 
je podsjetio na činjenicu da u Bosni i Hercegovini, prema procjenama 
domaćih i međunarodnih institucija, živi između 50 i 60 tisuća Roma, od 
kojih je svega 12,5 tisuća obuhvaćeno posljednjim popisom iz 2013. godine.

“Ovi brojevi opominju i dokazuju koliko mnogo truda svi zajedno trebamo 
uložiti u projekte inkluzije romskih zajednica u BiH. To znači da je potreb-
no uraditi mnogo više kad je riječ o egzistencijalnim pitanjima Roma, nji-
hovom školovanju, zdravstvenoj zaštiti i brojnim drugim pitanjima koja 
se odnose na poštivanje ljudskih i manjinskih prava romske nacionalne 
manjine”, poručio je između ostalog Prodanović u svojoj čestitki.
Prema riječima Prodanovića, posebnu pozornost treba obratiti na položaj 
Romkinja, koje se, kako upozorava, suočavaju s dvostrukom diskrimi-
nacijom: i kao žene i kao pripadnice romske nacionalne manjine. 

Čestitka u povodu Svjetskog dana Roma 
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Članovi Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava razgovarali s predstavnicama Ženske romske mreže
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne 
skupštine BiH Lazar Prodanović i članovi Zajedničkog povjerenstva Zlatko 
Miletić i Mirjana Marinković-Lepić razgovarali su 4. travnja s predstavni-
cama Ženske romske mreže o položaju žena Romkinja u bh. društvu, te o 
njihovoj političkoj participaciji i sudjelovanju u radu u vijećima nacionalnih 
manjina na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini.
Tijekom sastanka, koji je organiziran povodom kampanje “Mjesec dana 
ženskog romskog aktivizma”, istaknuta je činjenica da su pripadnice rom-
ske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini izložene dvostrukoj dis-
kiriminaciji, i to i kao žene i kao pripadnice romske etničke skupine. U vezi 
s tim je konstatirano da se u takvom ambijentu društvene isključenosti 
Romkinje susreću s brojnim problemima koji se ogledaju u ograničenom 
pristupu obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti,  nasilju u obitelji, 
kao i u maloljetničkim brakovima i prisilnom prosjačenju.
Rečeno je kako je participacija žena romske nacionalnosti u političkom 
životu na vrlo niskoj razini, a da još uvijek nema političke volje za uklanjanje 
diskriminatornih odredaba sadržanih u Ustavu BiH i Izbornom zakonu BiH.
Gošće su u razgovoru izložile određene segmente Platforme za unaprje-
đenje prava i položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini. 

Aktivnosti Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava

Članovi Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava obišli su privremene prihvatne centre Borići i Lipa
Članovi Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava obišli su 24. svibnja 
privremene prihvatne centre Borići i Lipa na području Bihaća. Predsje-
datelj Zajedničkog povjerenstva Lazar Prodanović te članice Mirjana 
Marinković-Lepić, Marina Pendeš i Aida Baručija tom su se prilikom upo-
znali s trenutačnim stanjem u ovim centrima, a sugovornici su im bili 
zamjenik ravnatelja Službe za poslove sa strancima Mirsad Buzar te 
Amira Hadžiahmetović i Almin Imamović, upravnici kampova Borići i Lipa. 
U odnosu na stanje od prije nekoliko godina, novina je, kako se moglo 
čuti, da su u ovim centrima smješteni mahom tzv. ekonomski migranti. 
Također je promijenjena njihova struktura pa je, pored migranata s Bliskog 
i Srednjeg istoka i Azije, u posljednje vrijeme značajan priljev Indijaca i Ku-
banaca, koji koriste blagodati bezviznog režima koji ova daleka zemlja ima 
sa Srbijom. Oni pristižu redovnim zrakoplovnim linijama, a potom nastav-
ljaju putovanje u Bosnu i Hercegovinu sa željom da preko naše zemlje 
stignu u Hrvatsku i druge zemlje Europske unije. Inače, u centrima Borići 
i Lipa smješteno je 196 odnosno 420 migranata. Prvi centar prilagođen je 
potrebama obitelji i 33 maloljetnika bez pratnje drugih članova obitelji, dok 
je centar Lipa namijenjen za boravak muškaraca. Prema riječima Buzara, 
po svemu sudeći naša zemlja trenutačno ne predstavlja tako atraktivnu 
izbjegličku rutu, pa je ukupan broj stranih državljana koji na ovaj način 
dolaze u BiH neusporedivo manji nego prije. Članovi Zajedničkog povjeren-
stva bili su u prilici uvjeriti se u suvremene prostore koji omogućavaju 
punu socijalizaciju migranata, vrlo uvjetne pedijatrijske i ambulante opće 
medicine, zatim centre za razonodu najmlađih, za boravak majki s djecom, 

sportske aktivnosti, učenje jezika i druge, a izraženo je zadovoljstvo time 
što su mladi aktivno uključeni u obrazovni proces i što nastavu pohađaju 
zajedno s bihaćkim mališanima.
Drugoga dana službenog radnog posjeta Unsko-sanskom kantonu 
članovi Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava susreli su s pred-
stavnicima tijela vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća te nizom 
institucija i organizacija koje se bave pitanjima migracija i azila u ovome 
dijelu Bosne i Hercegovine. U razgovoru s predstavnicima Kantona i Gra-
da Bihaća, Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije 
za migracije (IOM), zatim predstavnicima Danskog vijeća za izbjeglice, 
Crvenog krsta/križa Federacije BiH, UNICEF-a, UNHCR-a, Udruženja 
Vaša prava i Ureda OESS-a u Drvaru, predsjedatelj Zajedničkog pov-
jerenstva Lazar Prodanović te članice Mirjana Marinković-Lepić i Aida 
Baručija obaviješteni su o brojnim aspektima problema migracija i azi-
la koji, unatoč tome što je stanje neusporedivo bolje nego prije svega 
par godina, ni izbliza nisu riješeni na odgovarajući način. Istovremeno 
s rješavanjem ovog problema, potrebno je, kako je rečeno, i znatno in-
tenzivnije raditi na suzbijanju prisutne trgovine ljudima, koja je obvezna 
prateća pojava svake masovne migracije. 
Članovi Zajedničkog povjerenstva ocijenili su da je u potpunosti ispunjen 
cilj radnog posjeta Unsko-sanskom kantonu, koji nije podrazumijevao 
samo uvid u stanje ‘na terenu’, uvjete smještaja migranata i poštivanja 
njihovih ljudskih prava nego i intenzivne razgovore sa svim akterima 
uključenim u rješavanje problema migracija i azila. 

Sudionici sastanka suglasili su se glede toga da izrada strateških doku-
menata i akcijskih planova za Rome i Romkinje u budućnosti treba biti 
u skladu s revidiranom Strategijom Bosne i Hercegovine za rješavanje 
pitanja Roma u BiH, kao i da treba uvesti obvezni nadzor nad provedbom 
svih planova i aktivnosti.

Članovi Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava u posjetu
privremenim prihvatnim centrima Borići i Lipa

Susret s predstavnicima Unsko-sanskog kantona, Grada Bihaća i drugih 
organizacija koje se bave pitanjima migracija i azila u ovome dijelu BiH
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Susreti s visokim povjerenikom OESS-a za nacionalne manjine

Predsjedateljica Interresorne radne skupine za izmjenu izbornog za-
konodavstva BiH Alma Čolo i zamjenik predsjedateljice Interresorne 
radne skupine Sredoje Nović razgovarali su 7. travnja s visokim pov-
jerenikom OESS-a za nacionalne manjine Kairatom Abdrakhmanovim.
Zahvaljujući se na značajnoj podršci koju predstavnici Misije OESS-a i 
ODIHR-a pružaju Bosni i Hercegovini, predstavnici Interresorne radne 
skupine upoznali su visokog povjerenika OESS-a za nacionalne manjine 
s radom ovoga tijela i razgovorima koji su u posljednjih nekoliko mjeseci 
vođeni u vezi s izmjenama Izbornog zakona BiH i ograničenim ustavnim 
promjenama. Uz ocjenu da nije postignut dogovor i da BiH ima složen 
ustavnopravni sustav s dominantnom ulogom konstitutivnih naroda, 
naglašena je potreba omogućavanja nacionalnim manjinama da se, u 
skladu s presudom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić 
i Finci, kandidiraju i sudjeluju u izbornom procesu na svim razinama. 
Bilo je riječi i o pitanju izbora članova Središnjeg izbornog povjerenstva 
BiH, kao i povremenim zlouporabama u vezi s promjenom nacionalnog 
izjašnjavanja tijekom jednog izbornog ciklusa. Iskazujući razumije-
vanje za različite političke pozicije unutar Bosne i Hercegovine u vezi s 
ovim pitanjem, visoki povjerenik OESS-a za nacionalne manjine Kairat 
Adrakhmanov naglasio je važnost poštivanja demokratskih standarda 
i ljudskih prava, posebno prava pripadnika nacionalnih manjina, te pod-
sjetio da je prepoznavanje značaja svakog građanina i svakog identiteta 
bit dobrog upravljanja, kao i kriterij i standard koji propisuje i Europska 
unija. Visoki povjerenik OESS-a najavio je da će ta međunarodna organi-
zacija nastaviti surađivati s institucijama vlasti u BiH na svim razinama, 
te pružati konkretnu partnersku podršku u vezi s daljnjom demokrati-
zacijom institucija i poboljšanjem izbornog procesa. 

Istoga dana s visokim povjerenikom OESS-a za nacionalne manjine 
Kairatom Abdrakhmanovim razgovarali su i predsjedatelj Zajedničkog 
povjerenstva za ljudska prava PSBiH Lazar Prodanović i članovi 
Zajedničkog povjerenstva Mirjana Marinković-Lepić i Jakov Galić o 
položaju i statusu pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Herce-
govini. Članovi Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava upoznali 
su visokog povjerenika OESS-a s činjenicom da u Bosni i Hercegovini 
živi više od 60.000 registriranih pripadnika 17 nacionalnih manjina,  
naglasivši da institucije vlasti na svim razinama, zajedno s predstavnici-
ma Vijeća nacionalnih manjina BiH i vijeća nacionalnih manjina entiteta 
i Brčko Distrikta BiH, predano rade na poboljšanju položaja pripadnika 
nacionalnih manjina, kako u pogledu egzistencijalnih pitanja tako i u 
pogledu pitanja obrazovanja i zdravstvene zaštite. Ističući da u Bosni 
i Hercegovini postoji nesklad između kvalitetnih zakonskih propisa za 
zaštitu nacionalnih manjina i primjene zakonskih rješenja u praksi, 
članovi Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava osvrnuli su se i na 
problem primjene presude Europskog suda za ljudska prava koja se 
odnosi na pravo pripadnika nacionalnih manjina da se kandidiraju za 
člana Predsjedništva BiH i izaslanika u Domu naroda Parlamentarne 
skupštine BiH. Članovi Zajedničkog povjerenstva iskazali su zahval-
nost visokom dužnosniku i Misiji OESS-a u BiH, ističući da iznimno 
cijene ulogu OESS-a u zaštiti i promicanju ljudskih prava u Bosni 
i Hercegovini. Zahvaljujući se na srdačnoj dobrodošlici, visoki povje-
renik OESS-a za nacionalne manjine Kairat Abdrakhmanov naglasio 
je značaj provođenja općih tematskih preporuka OESS-a u području 
zaštite prava nacionalnih manjina koje važe za sve države članice ove 
globalne međunarodne organizacije.

Članovi Interresorne radne skupine za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH i Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava 
razgovarali su 7. travnja u odvojenim susretima s visokim povjerenikom OESS-a za nacionalne manjine Kairatom 
Abdrakhmanovim, koji je boravio u višednevnom radnom posjetu našoj zemlji.

Susret članova Interresorne radne skupine za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH s visokim povjerenikom OESS-a za nacionalne manjine

Susret članova Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava PSBiH s visokim povjerenikom OESS-a za nacionalne manjine
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Predsjedatelj Zastupničkog doma PSBiH Nebojša Radmanović i izaslanica u Domu 
naroda PSBiH Lidija Bradara razgovarali s predstavnicom OESS-a za slobodu medija
Predsjedatelj Zastupničkog doma PSBiH Nebojša Radmanović i izaslanica u Domu 
naroda PSBiH Lidija Bradara, u svojstvu izaslanika predsjedatelja Doma naroda Dra-
gana Čovića, razgovarali su 11. travnja s predstavnicom OESS-a za slobodu medija 
Teresom Ribeiro i voditeljicom Misije OESS u BiH veleposlanicom Kathleen Kavalec.
Sugovornici su se u otvorenom dijalogu suglasili da je sloboda medija stup 
demokracije i važna pretpostavka za ukupan razvoj društva, te da treba učiniti sve 
kako bi se u svijetu unaprijedila ne samo fizička nego i egzistencijalna sigurnost 
novinara. Pritom je nužno, slično kao i u svijetu politike, promicati odgovornost 
medija za izgovorenu i napisanu riječ i otklanjanje govora mržnje. Rečeno je kako 
se u radu bh. medija osjeti snažan utjecaj podjela na bosanskohercegovačkoj 
političkoj sceni. To je problem koji se dugo rješava i teško je očekivati da će netko 
sa strane preko noći ponuditi rješenje, umjesto da ga ustrajno traže akteri u Bosni 
i Hercegovini. 
Relevantne međunarodne institucije ne ocjenjuju lošim stanje medijskih sloboda 
u BiH, međutim svakako ima dosta prostora za pomake naprijed, rečeno je na 
ovom sastanku. 

Predsjedatelj Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma 
PSBiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH Damir 
Arnaut i članovi Privremenog istražnog povjerenstva Alma Čolo, Zukan 
Helez i Mirjana Marinković-Lepić razgovarali su 7. travnja u Sarajevu s 
glavnim tužiteljem Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene 
sudove Sergeom Brammertzom.
Glavni tužitelj Brammertz, koji je u Bosni i Hercegovini i zemljama regije 
boravio s ciljem pripreme redovitog izvješća za Vijeće sigurnosti Ujedi-
njenih naroda, iskazao je na sastanku veliki interes za rad i rezultate 
Privremenog istražnog povjerenstva.
Govoreći o radu Privremenog istražnog povjerenstva, koje je konstitu-
irano krajem svibnja 2020. godine, njegovi članovi istaknuli su da su na 
34 održane sjednice ispitali na desetine svjedoka - nositelja pravosudnih 
funkcija, tužitelja, sudaca, odvjetnika, predstavnika civilnoga društva i 
medija - te najavili da će objaviti opsežno izvješće o stanju u pravosud-
nim institucijama BiH.
Članovi Privremenog istražnog povjerenstva ocijenili su zabrinjavajućom 
aktualnu sliku bosanskohercegovačkog pravosuđa, u kojem, kako su na-
veli, postoji snažna sprega između pravosuđa i politike. Prema riječima 
članova Privremenog istražnog povjerenstva, korupcija u pravosuđu nije 
klasičnog tipa, već se ona manifestira u neprikladnim i neprimjerenim 
vezama između političara i nositelja pravosudnih funkcija, koji mogu nap-
redovati zahvaljujući tim vezama. Također, članovi Privremenog istražnog 

povjerenstva govorili su i o dobrom ozračju u radu Povjerenstva, posebno 
naglasivši da će najavljeno izvješće biti prvo izvješće jedne domaće in-
stitucije o stanju u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.
Članovi Privremenog istražnog povjerenstva uputili su izraze zahvalnosti 
glavnom tužitelju Brammertzu za ogroman doprinos u procesuiranju 
ratnih zločina pred Haškim sudom za ratne zločine.
Naglašavajući kako nema namjeru kritizirati svoje kolege tužitelje u Bosni 
i Hercegovini jer rade u vrlo teškom političkom okruženju, glavni tužitelj 
Brammertz posebno je upozorio na problem odsutnosti regionalne surad-
nje u procesuiranju ratnih zločina, što dovodi do toga da se mnogi optuženi 
za ratne zločine kriju od pravde u susjednim zemljama, posebno u Srbiji 
i Hrvatskoj.
Brammertz je također rekao da se smatra partnerom, pa čak ni glas-
nogovornikom tužitelja u BiH, te najavio nastavak pružanja podrške i 
pomoći Međunarodnog rezidualnog mehanizma pravosudnim instituci-
jama u BiH u procesuiranju preostalih slučajeva ratnih zločina.
Glavni tužitelj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene su-
dove pohvalio je rad i rezultate rada Privremenog istražnog povjerenstva 
Zastupničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama 
BiH, naglašavajući da je dobio pozitivno mišljenje o radu Privreme-
nog istražnog povjerenstva i na brojnim sastancima s međunarodnim 
dužnosnicima i organizacijama koje je imao za vrijeme posjeta Bosni i 
Hercegovini.

Članovi Privremenog istražnog povjerenstva ZD PSBiH za utvrđivanje stanja u 
pravosudnim institucijama BiH razgovarali s glavnim tužiteljem Međunarodnog 
rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Sergeom Brammertzom
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Zastupnici Predrag Kojović i Damir Arnaut razgovarali s predstavnicima
Samostalnog sindikata radnika BHRT-a
Predsjedatelj Kluba zastupnika Naša stranka – Nezavisni blok u 
Zastupničkom domu PSBiH Predrag Kojović i zastupnik iz tog kluba 
Damir Arnaut razgovarali su 15. travnja s predstavnicima Samostalnog 
sindikata radnika BHRT-a o položaju radnika Javnog RTV servisa BiH i 
mogućim rješenjima za financijsku održivost ove državne medijske kuće. 
Predstavnici Samostalnog sindikata radnika BHRT-a upoznali su zastup-
nike Kojovića i Arnauta s aktualnom situacijom, financijskim problemima 
izazvanim nepoštivanjem postojećih zakona i nezavidnim položajem za-
poslenih u Javnom RTV servisu BiH. Opisali su i svoj prijedlog izmjena 
zakona, za koji su ocijenili da dugoročno rješava pitanje prikupljanja RTV 
pristojbe i način raspodjele prikupljenih sredstava. Izrazili su i zabrinutost 
zbog odljeva kvalitetnih kadrova iz BHRT-a, što može imati utjecaj na 
proizvodnju i kvalitetu programa.
Zastupnici Kojović i Arnaut naglasili su kako je pitanje trajnog rješavanja 
situacije u BHRT-u u vrhu prioriteta njihova djelovanja. Podsjećajući na to 
da je pitanje osiguravanja financijske održivosti javnih RTV servisa u BiH 

Predsjedatelj Doma naroda PSBiH Dragan Čović razgovarao je 12. svibnja u Sarajevu s velepos-
lanikom SAD-a u BiH Michaelom Murphyem o aktualnoj situaciju u Bosni i Hercegovini, unu-
tarnjim odnosima, općim izborima i procesu reforme Izbornog zakona, što je ostalo otvoreno 
političko pitanje. Čović je potvrdio stav da u ovome trenutku ne postoje uvjeti za održavanje 
izbora u BiH, kao ni za implementaciju izbornog procesa, prvenstveno u pogledu konstituira-
nja gornjih parlamentarnih domova na federalnoj i državnoj razini. Takvo što može dovesti u 
pitanje potpunu legalnost izbornog procesa, što bi dodatno usložilo i dovelo do nestabilnosti 
cjelokupnog političkog sustava na svim razinama. Predsjedatelj Čović zahvalio se na medijaciji 
američke administracije, podršci i cjelokupnom angažmanu u Bosni i Hercegovini.
Regionalni, europski i transnacionalni odnosi također su bili tema razgovora. Predsjedatelj Čović 
naglasio je kako Europa mora biti čvrsto opredijeljena za mir i prosperitet, a čije je temelje 
postavila Schumanova deklaracija prije 72 godine i stvorila današnje konture Europske unije.

Predsjedatelj Doma naroda PSBiH Dragan Čović razgovarao 
s veleposlanikom SAD-a u BiH Michaelom Murphyem

DOGAđAjIDOGAđAjI

Klub izaslanika hrvatskoga naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH organizirao je 
13. svibnja, u povodu obilježavanja Dana Europe i 72. obljetnice povijesne Schumanove deklara-
cije, Okrugli stol o temi: “Europska godina mladih”.
Na Okruglom stolu, čiji su suorganizatori bili Mladež HDZ-a BiH i Politička akademija HDZ-a BiH, 
razgovarano je o aktualnom trenutku u procesu europskih integracija BiH, ispunjavanju uvjeta 
za dobivanje kandidatskog statusa za punopravno članstvo naše zemlje u Europskoj uniji, te 
posebno o ulozi i inkluziji mladih u procesu europskih integracija u svjetlu činjenice da su vodeće 
institucije EU ovu godinu proglasile europskom godinom mladih.
Otvarajući Okrugli stol svojim uvodnim obraćanjem, predsjedateljica Kluba izaslanika hrvat-
skog naroda u Domu naroda PSBiH Lidija Bradara je kazala kako BiH predstavlja EU u malom, 
te podcrtala značaj poštivanja načela federalizma i legitimnog predstavljanja na putu BiH k EU. 

Okrugli stol o temi: “Europska godina mladih”

eksplicitno navedeno među 14 prioriteta iz Mišljenja Europske komisije 
o zahtjevu BiH za članstvo u EU, zastupnici Kojović i Arnaut posebno su 
istaknuli važnost očuvanja BHRT-a za budućnost naše zemlje. Kazali su 
da će se zalagati za pronalaženje trajnog rješenja za funkcioniranje BHRT-a, 
a vide ga u poštivanju postojećih zakona ili odgovarajućim izmjenama za-
konskih rješenja kojima bi se riješilo pitanje prikupljanja RTV pristojbe i 
pitanje raspodjele tih sredstava između javnih RTV servisa u BiH.

Ističući da je hrvatski narod već godinama predvodnik 
europskog puta BiH, Bradara je naglasila da su mladi 
budućnost tog zajedničkog cilja, ali i BiH, te dodala 
kako borba za europski put jest borba za ostanak i osi-
guravanje boljih uvjeta za život mladih u BiH. Izrazila je 
uvjerenje da će kandidatski status i članstvo BiH u EU 
predstavljati najbolju pomoć mladima, kao i da će BiH 
donijeti potrebnu sigurnost, bolju uređenost društva u 
svakom smislu te ojačati naše identitete i povezanost.
Sudionike Okruglog stola pozdravila je videoporu-
kom iz Bruxellesa dopredsjednica Europske komisije 
Dubravka Šuica, koja je govorila o aktivnostima i pro-
jektima koje za mlade u ovoj godini provode institucije 
EU, naglašavajući da EU pruža punu podršku suvere-
nitetu, jedinstvu i cjelovitosti BiH. O značaju EU za BiH 
i aktualnim izazovima u procesu europskih integracija 
naše zemlje govorio je zastupnik u Zastupničkom 
domu PSBiH i predsjedatelj Zajedničkog povjeren-
stva za europske integracije PSBiH Nikola Lovrinović. 
Posebno se založio za to da BiH bude odmah dodijeljen 
kandidatski status, te dodao da je u Zastupničkom 
domu PSBiH predložio deklaraciju takvog sadržaja.
Sudionicima Okruglog stola, u svojstvu uvodničara, 
obratili su se i ravnatelj Direkcije za europske integracije 
BiH Edin Dilberović i direktor programa “ERASMUS +” u 
BiH Suad Muhibić. U radu Okruglog stola sudjelovala 
je i izaslanica u Domu naroda PSBiH Marina Pendeš. 
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Zastupnik u Zastupničkom domu PSBiH Saša Magazinović pozvao na 
zajedničko djelovanje u borbi protiv klimatskih promjena

Zastupnik u Zastupničkom domu PSBiH i predsjedatelj Zelenog kluba 
Saša Magazinović, u ulozi domaćina Konferencije o klimatskoj akciji 
u Bosni i Hercegovini, koju su zajednički organizirali Delegacija EU i 
UNDP, obratio se 10. lipnja brojnim predstavnicima institucija u Bosni 
i Hercegovini, ministrima, zastupnicima, veleposlanicima i mladim ak-
tivistima.
U svome izlaganju Magazinović je istaknuo važnost postojanja Zelenog 
kluba kao neformalnog nadstranačkog tijela koje okuplja predstavnike 
svih razina vlasti koji izražavaju spremnost da zajednički rade na sma-
njenju i neutralizaciji štetnih utjecaja klimatskih promjena.
“Svi mi imamo osobne identitete i nitko ih ne treba dovoditi u pitanje. Svi 
imamo svoje političke stavove i pravo na njih. Nije tajna da među nama 
postoje političke razlike. Međutim, mi u Zelenom klubu uspjeli smo 

svoje razlike staviti po strani i izgraditi zajednički identitet, zajedničke 
stavove i zajedničke prioritete. Nije bilo teško dogovoriti se da nam je 
svima prioritet zdravlje građana, na čijem unaprjeđenju radimo kroz 
konkretne aktivnosti u borbi protiv klimatskih promjena, prije svega 
kada je u pitanju dekarbonizacija. Nije bilo teško dogovoriti se da nam je 
zajednički interes prilagođavanje naše ekonomije u skladu sa zahtjevi-
ma i obvezama u vezi s borbom protiv klimatskih promjena. Na koncu, 
nije bilo teško usuglasiti se da je globalni prioritet očuvanje planeta i 
naš prioritet”, istaknuo je Magazinović u svome izlaganju.
Magazinović se zahvalio predstavnicima institucija na svemu što, u osob-
nom kapacitetu i u kapacitetu predstavnika institucija, rade na borbi protiv 
klimatskih promjena i razvijanju svijesti o važnosti ove teme, te je pozvao 
na snažan zajednički angažman i u idućem razdoblju. 

Susret s visokom povjerenicom Ujedinjenih naroda za ljudska prava Michelle Bachelet
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Lazar Prodanović i članovi 
Zajedničkog povjerenstva Marina Pendeš, Jakov Galić, Ljubica Miljanović, Munib 
Jusufović, Mirjana Marinković-Lepić i Zlatko Miletić razgovarali su 22. lipnja s vi-
sokom povjerenicom Ujedinjenih naroda za ljudska prava Michelle Bachelet, koja je 
boravila u višednevnom službenom posjetu našoj zemlji.
U otvorenom razgovoru s članovima Zajedničkog povjerenstva, visoka povjerenica 
UN-a za ljudska prava zanimala se za stanje ljudskih prava u BiH, napredak u proce-
su pomirenja, ukidanje diskriminacije i ustavne reforme u vezi s tim, kao i za ukupnu 
političku situaciju u zemlji, posebno u pogledu ispunjavanja europskih standarda u 
procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine.
Zahvaljujući se na posjetu visoke dužnosnice UN-a, članovi Zajedničkog povjerenstva 
u svojim su izlaganjima konstatirali da proces pomirenja i suočavanja s posljedicama 
tragične prošlosti nije u dovoljnoj mjeri napredovao, kao i da čelnici političkih stra-
naka, posebno vladajućih, trebaju pokazati više hrabrosti i političke volje kako bi se taj 
proces uspješno okončao. Također su upozorili na činjenicu da Bosna i Hercegovina 
nije uspjela provesti presude Europskog suda za ljudska prava niti ukloniti diskrimi-
natorne odredbe iz Ustava Bosne i Hercegovine, kao i na to da položaj pripadnika 
nacionalnih manjina treba biti značajno poboljšan, posebno u pogledu ravnopravnog 
pristupa obrazovnom i zdravstvenom sustavu.
Izražavajući zabrinutost zbog situacije u BiH, visoka povjerenica UN-a za ljudska 
prava naglasila je da je naša zemlja usvojila i prihvatila brojne međunarodne do-
kumente i standarde iz područja ljudskih prava i da, bez obzira na brojne izazove, 
politički čelnici trebaju pokazati više volje i fokusirati se na ispunjavanje obveza, što 
može pozitivno utjecati i na ubrzavanje procesa europskih integracija naše zemlje.
Visoka povjerenica apelirala je na članove parlamenta da u najvišoj zakonodavnoj 
instituciji u BiH pokrenu dijalog o donošenju državnog zakona o zaštiti civilnih žrtava 

rata i mučenja, kao i izmjena i dopuna Zakona o Instituciji 
ombudsmana za ljudska prava BiH kojima bi se osnažila 
ta institucija. Prema riječima povjerenice Bachelet, u Bosni 
i Hercegovini, kao i u svim drugim demokratskim zemljama 
svijeta, treba se čuti i poštovati glas institucija i nevladinih 
organizacija koje rade na promicanju i zaštiti ljudskih prava. 
Sastanku je bila nazočna i rezidentna koordinatorica UN-a 
za BiH Ingrid Macdonald, koja je naglasila da će ured kojim 
rukovodi nastaviti pružati institucijama BiH punu podršku u 
daljnjim aktivnostima na ispunjavanju standarda, zadataka i 
ciljeva u području zaštite ljudskih prava
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Члан Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 
у Парламентарној скупштини Савјета Европе Младен Босић 
учествовао је у другом дијелу редовног годишњег засједања 
ПССЕ, које је одржано од 25. до 28. априла у Стразбуру.
Током прољетног засједања ПССЕ, парламентарци су расправ-
љали о посљедицама агресије Руске Федерације на Украјину, о 
чему је извјештај поднио посланик у Бундестагу Франк Швабе. 
Посланици су расправљали и о јачању стратешког партнерства 
између Савјета Европе и Европе уније.
Такође, парламентарцима је представљен и извјештај комесарке 
Савјета Европе за људска права Дуње Мијатовић о раду у 2021. 
години. Током прољетног засједања ПССЕ, члан Делегације ПСБиХ 
учествовао је и у раду комитета ПССЕ.
На трећем дијелу редовног годишњег засједања ПССЕ, одржаном 
од 20. до 24. јуна у Стразбуру, учествовали су чланови Делегације 
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној 
скупштини Савјета Европе Алма Чоло, Борјана Крошто, Сњежана 
Новаковић Бурсаћ и Младен Босић. 

Током љетног засједања ПССЕ посланици из земаља чланица 
размотрили су и гласали о приједлозима резолуција и препорука 
извјестилаца у вези са низом актуелних глобалних и европских 
питања.
Разговарано је и о хуманитарним посљедицама, те унутрашњим 
и спољним миграцијама изазваним агресијом Руске Федерације 
на Украјину.
Учесници љетног засједања ПССЕ гласали су о приједлогу резо-
луције и препоруци о теми “Пријављени случајеви политичких 
затвореника у Руској Федерацији”, а расправљали су и о потреби 
за успостављањем људских права и владавине права у регији 
Сјеверног Кавказа.
Такође, говорило се и о улози политичких странака у јачању 
различитости и борби за нерасистичко друштво, а гласало се и 
о приједлогу резолуције о теми “Борба против антисемитизма у 
Европи”.
Посланици су расправљали о најновијим изазовима за безбјед-
ност у Европи и улози Савјета Европе у суочавању с тим изазовима. 

Чланови колегијума Представничког дома и Дома народа 
Парламентарне скупштине БиХ разговарали су 26. априла са 
делегацијом Велике народне скупштине Републике Турске коју 
је у вишедневној радној посјети Босни и Херцеговини предводио 
предсједник Скупштине Мустафа Шентоп.
Током разговора истакнуто је да су билатерални односи двије 
пријатељске земље на врло високом нивоу и да је врло важно 
непрестано радити на њиховом даљем унапређењу. На исти 
начин оцијењена је и сарадња парламената Босне и Херцеговине 
и Турске а изражена је жеља да ће, након застоја изазваног 
пандемијом вируса корона, оживјети и непосредни контакти и 
размјена искустава између парламентарних радних тијела.

Предсједник Шентоп нагласио је да Република Турска остаје 
привржена Босни и Херцеговини да ће и убудуће подржати 
сваки њен напредак и реформе која подижу ниво стабилности и 
квалитета живота у Босни и Херцеговини.
Истовремено, оцијењено је да добре политичке односе, упркос 
израженим очекивањима, не прати снажнија привредна 
сарадња Босне и Херцеговине и Турске. Стога је члановима 
делегације Велике народне скупштине Републике Турске 
упућен позив да охрабрују турске бизнисмене како би 
они храбрије и интензивније улазили на тржиште Босне и 
Херцеговине и допринијели већој привредној размјени између 
двије земље.

Делегација Парламентарне скупштине БиХ у ПССЕ учествовала
на другом и трећем дијелу редовног годишњег засједања ПССЕ

Чланови колегијума Представничког дома и Дома народа 
Парламентарне скупштине БиХ разговарали са предсједником
Велике народне скупштине Републике Турске

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ
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Посланик у Представничком дому Парламентарне скуп-
штине БиХ и замјеник предсједавајућег Делегације 
ПСБиХ у Парламентарној скупштини Централноевропске 
иницијативе Јаков Галић учествовао је 17. маја у Софији на 
састанку Парламентарног комитета ПСЦЕИ.
Састанак који је, у оквиру овогодишњег предсједавања 
Републике Бугарске Парламентарном димензијом ЦЕИ-ја, 
организовала Народна скупштина Републике Бугарске, 
био је посвећен модалитетима унапређења прекограничне 
сарадње земаља чланица ЦЕИ-ја у областима истраживања 
и иновација.
Учеснике састанка поздравили су предсједавајућа Деле-
гације Народне скупштине Републике Бугарске у ПСЦЕИ-ју 
и предсједавајућа Парламентарне димензије ЦЕИ-ја Дениза 
Симеонова и предсједник Народне скупштине Републике 
Бугарске Никола Минчев, а обратили су им се и други 
званичници Собрања и Владе Републике Бугарске.
Изражавајући снажну подршку иницирању расправе о 
унапређењу прекограничне сарадње земаља чланица 
ЦЕИ-ја у областима истраживања и иновација, замјеник 
предсједавајућег Делегације Парламентарне скуп-
штине БиХ у ПСЦЕИ Јаков Галић у свом обраћању је 
нагласио да састанак парламентараца у Софији види 
као значајну прилику да се земље чланице ЦЕИ-ја 
са изазовима данашњице боре успостављањем веза 
између научног напретка и индустрије. Према ријечима 
Галића, парламентарци треба благовремено да доносе 
законски оквир за слободан и несметан рад истраживача 
и иноватора, како у региону ЦЕИ-ја тако и у свим земљама 
чланицама Европске уније. С тим у вези, Галић је нагласио 
да је задатак сваког парламента усвајање легислативе 
која ће омогућити бржи, бољи и лакши проток достигнућа 

Учешће на састанку Парламентарног комитета ПСЦЕИ у Софији

и знања, као и њихову примјену на тржишту капитала. 
Учесници састанка Парламентарног комитета ЦЕИ-ја у Софији 
усвојили су и заједничку изјаву у којој су позвали парламенте и 
владе држава чланица да креирају и спроводе политике чији 
је циљ развој талената и убрзање технолошког напретка, те да 
уложе напоре како би се приоритет дао улагањима у истраживање 
и иновације. 
На састанку у Софији предложено је и успостављање “Самита 
иновација ЦЕИ”, новог формата унутар ове регионалне 
иницијативе који би окупљао лидере у истраживању и инова-
цијама и увезивао их са најзначајнијим истраживачима и 
инвеститорима из Европске уније.

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ

Замјеник предсједавајућег Представничког дома Пар-
ламентарне скупштине БиХ Денис Звиздић састао се 25. 
маја у Сарајеву са предсједником Глобалног вијећа за 
толеранцију и мир Ахмедом Бин Мохамедом Ал Јарваном. 
Упознао га је са могућностима за улагање у бројне 
секторе који имају компаративне предности и споменуо 
секторе хране, туризма, аутомобилске индустрије, дрвне 
индустрије, као и друге секторе. Рекао је да је изузетно 
важно унапређивање билатералних односа између 
Уједињених Арапских Емирата  и Босне и Херцеговине и 
нагласио да постоје велике могућности за сарадњу.
Звиздић је рекао да је Сарајево, као мултикултурални и 
мултиконфесионални град, идеалан примјер за град мира 
и толеранције и предложио изградњу парка Глобалног 
вијећа за толеранцију и мир у једној од сарајевских 
општина. 
Предсједник Глобалног вијећа Ал Јарван рекао је да је 
неопходно радити на јачању билатералних односа и на 
успостављању боље сарадње између парламената УАЕ 
и БиХ. Упознао је Звиздића са радом Вијећа и рекао да 
међународни парламент Глобалног вијећа окупља 85 
земаља које вјерују да је важно ширити толеранцију и 

Замјеник предсједавајућег Представничког дома ПСБиХ Денис Звиздић 
састао се са предсједником Глобалног вијећа за толеранцију и мир

мир у свијету. Звиздић и Ал Јарван су се сагласили да платформа 
за сарадњу пружа велике могућности и капацитете и кроз 
повезивање Универзитета у Сарајеву са Глобалним вијећем и 
договорили састанак о овој теми у наредном периоду. Састанку 
је присуствовао и посланик у Представничком дому ПСБиХ Саша 
Магазиновић.
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Замјеник предсједавајућег Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парла-
ментарној скупштини НАТО-а Никола Ловриновић и члан Делегације Обрен 
Петровић учествовали су на 68. прољетном засједању ПСНАТО-а, које је од 27. до 
30. маја одржано у Вилњусу - Литванија.
Првог дана засједања Ловриновић и Петровић учествовали су у раду Комитета 
за економију и безбједност ПСНАТО-а на којем се расправљало о прелиминарном 
нацрту извјештаја о теми “Западни Балкан: рат Русије против Украјине и дугорочни 
изазови региона”.
Посебни извјестилац ПСНАТО-а Михаеал Шчерба у уводу је констатовао да су 
земље Западног Балкана оствариле видљив напредак у економској и политичкој 
транзицији. Према ријечима Шчербе, двије земље региона су сада чланице 
Европске уније, док су се четири земље придружиле НАТО-у. Извјестилац НАТО-а 
оцијенио је да транзиција региона није завршена и да постоје знакови застоја коју 
су забринули савезнике у НАТО-у. Истовремено, рекао је Шчерба, утицај Русије и 
Кине у региону је порастао, што је разлог све веће забринутости, како у Европи 
тако и у Сједињеним Америчким Државама. Шчерба тврди да је таква ситуација, 
укључујући и руску инвазију на Украјину, која представља додатни разлог за 
забринутост, довела до нове ријешености да се помогне региону да се лакше суочи 
са низом горућих проблема који генеришу актуелну нестабилност и политичке 
тензије.
Током расправе о нацрту извјештаја учесници су се осврнули на бројна питања, 
укључујући и питање импликације рата Русије против Украјине за Западни Балкан, 
питање односа ЕУ и Кине и земаља Западног Балкана, оклијевања ЕУ у вези са 
приступањем држава региона и замора од проширења, нове администрације САД 
и обнављања ангажмана на Западном Балкану, питање улоге НАТО-а на Западном 
Балкану, те питање регионалне економије и утицаја пандемије вируса корона.
Замјеник предсједавајућег Делегације ПСБиХ у ПСНАТО-у Никола Ловриновић 
обратио се члановима Комитета, оцијенивши да је нацрт извјештаја садржајан и 
свеобухватан. Он је, међутим, оцијенио да су неки наводи о Босни и Херцеговини 
само дјелимично тачни, упозоравајући да у вишенационалној Босни и Херцеговини 
постоје различити концепти уређења државе. Према оцјени Ловриновића, 
нажалост, све је већи сукоб унитарног и федералног концепта уређења Босне и 
Херцеговине. Поједностављено је, рекао је Ловриновић, везивање корупције 
за етничке подјеле, што по његовом мишљењу омогућава вјешто прикривање 
организованог криминала и неостварених политичких циљева, па и ратних. 
Ловриновић је истакао да актуелно изборно законодавство, које је наметнуо 
ОХР, многи доводе у питање - Међународни суд за људска права, Уставни суд 
БиХ и готово сви политички актери у БиХ. Упозоравајући је да је наметнутим 
промјенама готово поништен Вашингтонски споразум, а Дејтонски споразум 
врло озбиљно нарушен, Ловриновић је оцијенио да су политичке снаге бројнијег 
народа све озбиљније у намјерама остварења унитаристичке државе у чему им, 
како је рекао, нажалост често помажу Канцеларија високог представника, неке 
амбасаде, па и друге међународне организације. Говорећи о уставним промјенама 
у Босни и Херцеговини, Ловриновић је нагласио да је јако важно да те промјене 
буду на принципима федерализма и децентрализације, што је, како је рекао, и 

Чланови Делегације ПСБиХ у ПСНАТО-у Никола Ловриновић и
Обрен Петровић учествовали на 68. прољетном засједању ПСНАТО-а

Активности Делегације ПСБиХ у ПСНАТО-у на 68. прољетном засједању ПСНАТО-а

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ

На маргинама 68. прољетног засједања ПСНАТО-а, замјеник 
предсједавајућег Делегације Парламентарне скупштине БиХ у 
Парламентарној скупштини НАТО-а Никола Ловриновић и члан 
Делегације Обрен Петровић разговарали су са члановима Делегације 
Собрања Сјеверне Македоније у ПСНАТО-у, коју је предводио 
посланик Собрања Илија Николовски. Током сусрета, који је протекао 
у пријатељској атмосфери, размијењена су мишљења о актуелној 
политичкој ситуацији у Босни и Херцговини и Сјеверној Македонији. 
Чланови обје делегације сагласили су се о томе да је нужно учинити 
све да се билатерални односи двије земље додатно унаприједе јер, 
како је речено, за то има могућности и спремности на обје стране.
Никола Ловриновић и члан Делегације Обрен Петровић разговарали су 
у Вилњусу и са члановима Делегације Народне скупштине Републике 
Србије у ПСНАТО-у коју предводи шеф Делегације Драган Шормаз. 
Током сусрета, који је протекао у пријатељској атмосфери, разговарано 

је о актуелној политичкој ситуацији у Босни и Херцеговини и Србији, 
као и о нацрту извјештаја о стању у земљама Западног Балкана, који је 
разматран на сједници Комитета за економију и безбједност ПСНАТО-а. 
Заједнички је констатовано да је потребно унаприједити билатералне 
односе Босне и Херцеговине и Србије, за шта, како је речено, постоји 
много простора у свим областима. Чланове обје делегације поздравио 
је и члан Делегације Конгреса Сједињених Америчких Држава 
у ПСНАТО-у Мајк Тарнер, који је изразио задовољство добром 
атмосфером која је владала током билатералног састанка делегација 
ПСБиХ и Народне скупштине Републике Србије у ПСНАТО-у. 
Никола Ловриновић и Обрен Петровић разговарали су и са генералном 
секретарком Међународног секретаријата ПСНАТО-а Руксандром 
Попом и њеним сарадницима. Током састанка било је говора о 
предстојећој посјети Босни и Херцеговини чланова Комитета за 
економију и безбједност ПСНАТО-а. 

став Европског парламента. Ловриновић је предложио 
и закључак који би био уврштен у коначну верзију 
извјештаја, а у којем се наводи да Босна и Херцеговина под 
хитно треба да ријеши реформу изборног законодавства 
и учини кредибилан напор ка добијању кандидатског 
статуса за чланство у ЕУ. Посебно је значајно унаприједити 
билатералне односе са Републиком Хрватском, чија је 
помоћ на том путу незамјењива, као и односе са Црном 
Гором и Србијом, наводи се у Ловриновићевом приједлогу 
закључка. На крају излагања Ловриновић је истакао значај 
постојања Штаба НАТО-а у Сарајеву, те позвао све чланове 
Комитета за економију и безбједност ПСНАТО-а да се 
придруже радној посјети Комитета Сарајеву и БиХ, која је 
планирана за период од 7. до 9. јуна ове године.
Ловриновић и Петровић учествовали су и у раду 
Комитета за одбрану и безбједност ПСНАТО-а, на којем 
се разговарало о актуелној ситуацији у Украјини, као и о 
новом стратешком концепту НАТО-а.
Пленарно засједање ПСНАТО-а својим обраћањем 
учесницима отворио је предсједник ПСНАТО-а Џералд Е. 
Коноли. Коноли се посебно осврнуо на рат у Украјини, те 
нагласио да је једина алтернатива у борби против инвазије 
Русије на Украјину јединство и одлучност земаља НАТО-а 
да се помогне народу Украјине. Учесницима 68. прољетног 
засједања ПСНАТО-а обратили су се предсједници 
парламената Финске Мати Ванханен и Шведске Андреа 
Норлен. Током обраћања изразили су одлучност тих 
земаља да постану чланице НАТО-а.
Члановима Делегације ПСБиХ на 68. прољетном засједању 
ПСНАТО-а прикључио се и шеф Мисије БиХ при НАТО-у, 
амбасадор Митар Кујунџић.
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Учешће на конференцији о улози државних парламената у борби 
против корупције у Никозији
Замјеник предсједавајућег Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини ОЕБС-а Халид Гењац учествовао 
је на конференцији о улози државних парламената у борби против корупције, која је, у организацији ПСОЕБС-а и Представничког дома 
Парламента Републике Кипар, одржана 27. и 28. 
маја у Никозији.
Дводневну конференцију уводним излагањима 
отворила је предсједница Представничког 
дома Парламента Кипра Анита Деметриу, 
предсједница ПСОЕБС-а Маргарета Зедерфелт 
и потпредсједница ПСОЕБС-а и специјална 
представница ПСОЕБС-а за борбу против 
корупције Ирена Караламбидес.
Највиши званичници ПСОЕБС-а и Републике 
Кипар, као и бројни европски експерти из 
области борбе против корупције разговарали 
су током конференције подијељене у три сесије 
о улози државних парламената у спречавању 
и борби против корупције, о усвајању кључ-
них политика за спречавање корупције и 
подстицање транспарентности и одговорности и 
о доприносу независних институција и медија у 
превенцији и борби против корупције.

Пленарно засједање отворио је својим 
уводним излагањем предсједник Парламента 
Грчке и предсједник ПССЕЕЦП-а Константин 
Ан. Тасулас, који је говорио о значају ове 
регионалне иницијативе и резултатима грчког 
предсједавања СЕЕЦП-ом.
Централна тема пленарног засједања 
ПССЕЕЦП-а била је посвећена Циљевима 
одрживог развоја за екологију и утицају кризе 
на Југоисточну Европу, са посебним освртом на 
сигурност енергетског снабдијевања региона и 
на пољопривредно-прехрамбени ланац.
У свом обраћању учесницима пленарног 
засједања ПССЕЕЦП-а замјеница предсје-
давајућег Представничког дома ПСБиХ Борјана 
Кришто истакла је да је СЕЕЦП, у синергији 
са процесом стабилизације и придруживања 
Европској унији, помогао да се у посљедње 
двије деценије овај регион трансформише из 
региона отворених сукоба и нетрпељивости у 
регион сарадње и просперитета заснованог на 
заједничким интересима.
Кришто се такође осврнула на питање сигурности 
снабдијевања енергијом у ситуацији кризе 
узроковане ратом у Украјини, те пандемијом 
вируса корона. Кришто је још једном указала и 
на то да за Босну и Херцеговину, иако се суочава 
са многим ризицима и изазовима, још увијек 
највећи изазов представља измјена изборног 
закона заснована на демократским стандардима 

Учешће на пленарном засједању ПССЕЕЦП-а у Атини

путем уважавања демократски изражене политичке воље сва три конститутивна 
народа. С тим у вези, потцртала је да је нужно да сваки конститутивни народ има право 
да изабере своје политичке представнике у за то Уставом предвиђеним институцијама, 
односно Предсједништву БиХ и домовима народа.
Засједање ПССЕЕЦП-а у Атини окончано је усвајањем Завршне декларације у којој је 
пружена снажна подршка свим земљама чланицама СЕЕЦП-а које се налазе у процесу 
придруживања Европској унији.
Чланови Делегације ПСБиХ у ПССЕЕЦП-а Бариша Чолак, Љубица Миљановић и Един 
Мушић учествовали су, уочи пленарног засједања, на сједницама сва три генерална 
комитета, као и Сталног комитета ПССЕЕЦП-а. Од 1. јула ове године предсједавање 
Процесом сарадње у Југоисточној Европи преузеће Црна Гора. 

Замјеница предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјана Кришто и чланови 
Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Процеса сарадње у Југоисточној Европи 
Бариша Чолак, Љубица Миљановић и Един Мушић учествовали су 2. јуна на пленарном засједању ПССЕЕЦП-а, које 
је, под предсједавањем Републике Грчке, одржано у Атини.
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Предсједавајући Заједничке комисије за европске интеграције 
Парламентарне скупштине БиХ Никола Ловриновић и замјеник 
предсједавајућег Лазар Продановић учествовали су на 18. састанку 
Конференције парламентарних комисија за европске интеграције/
послове земаља учесница Процеса сарадње у Југоисточној Европи 
(КОСАП), која је 4. јуна одржана у Охриду - Република Сјеверна 
Македонија.
На састанку, који је одржан у организацији Комисије за европске 
послове Собрања Републике Сјеверне Македоније, разговарало се, 

у двије сесије, о регионалној сарадњи са економског, политичког и 
европског аспекта, као и о искуствима, перспективама и приликама 
претприступног програма помоћи Европске уније ИПА 3.
Учеснике је, у име домаћина Конференције, поздравио предсједник 
Собрања Републике Сјеверне Македоније Талат Џафери и пред-
сједавајући Комисије за европске послове Собрања Републике 
Сјеверне Македоније Арбер Адеми, који је предсједавао састанком. 
На крају 18. састанка КОСАП-а у Охриду учесници су усвојили 
заједничку изјаву.

Делегација Заједничке комисије за европске интеграције учествовала 
на 18. састанку КОСАП-а у Охриду

Састанак са члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност 
БиХ, које је предводила замјеница предсједавајућег Заједничке 
комисије, протекао је у пријатељској атмосфери, а размијењена су 
мишљења о бројним питањима која су у надлежности двије комисије. 
Било је ријечи о активностима Заједничке комисије за одбрану и 
безбједност БиХ, о стању у сектору одбране и безбједности у нашој 
земљи, као и о будућности мисије АЛТЕА. Гости су упознати и са 
актуелном политичком ситуацијом у БиХ, процесом измјене изборног 
законодавства и предстојећим Општим изборима у БиХ, а вођени су 
разговори и о билатералним односима двије пријатељске земље и 
могућностима унапређења сарадње. Гости из Словачке Републике 
подржали су напоре за изналажењем политичких рјешења која 
ће бити на задовољство народа и грађана Босне и Херцеговине. 
Изразили су задовољство економском сарадњом двије земље и 
понудили помоћ институцијама БиХ на њеном евроатлантском путу 
и испуњењу услова за прикључење Европској унији. Разговарано 
је и о могућностима јачања сарадње парламената и комисија, те је 
изражена спремност гостију из Словачке Републике да помогну тамо 
гдје се челници институција БиХ опредијеле да је то потребно. Осим 
Кришто, састанку су присуствовали и чланови Заједничке комисије 
Средоје Новић, Шемсудин Мехмедовић, Амир Фазлић, Бариша 
Чолак и Зукан Хелез, те парламентарни војни повјереник БиХ Бошко 
Шиљеговић. У словачкој делегацији били су амбасадор Словачке 
Републике у БиХ Мартин Качо и војни представник Словачке 
Републике у БиХ пуковник Милан Миндек. 
Истог дана са делегацијом Комитета за одбрану и безбједност 
Парламента Словачке Републике разговарали су и чланови 
Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне 

скупштине БиХ, предсједавајући Никола Ловриновић те чланови 
Лазар Продановић и Бариша Чолак. Током разговора чланови 
Заједничке комисије изразили су захвалност Словачкој на конти-
нуираном доприносу развоју демократских процеса у Босни и 
Херцеговини. Током сусрета чланови Заједничке комисије указали 
су на чињеницу да се овогодишњи избори очекују у амбијенту 
озбиљне политичке кризе и изразили бојазан да би њихова 
имплементација у складу са актуелним изборним законодавством 
могла представљати нови проблем. Стога је, како је речено, нужно 
додатно радити да се избјегне такав сценарио. Када су у питању 
обавезе које Босну и Херцеговину очекују на путу ка ЕУ, домаћини 
састанка указали су на чињеницу да су током настојања да се 
приближи Европи пред нашу земљу непрестано постављани нови 
услови, што је цијели процес додатно усложњавало. Без обзира 
на чињеницу да све политичке странке подржавају тај пут, његово 
успоравање нужно утиче на ентузијазам и позитивно расположење 
грађана. Такође је речено и да се од представника међународне 
заједнице очекује више медијације а мање својеврсне репресије 
над појединим странама на домаћој политичкој сцени јер то, умјесто 
да доприноси рјешењу проблема са којим се сусрећемо, неријетко 
само додатно усложњава стање.
Чланови Комитета за одбрану и безбједност Парламента Словачке 
изразили су наду да ће рјешења за актуелне несугласице међу 
политичким актерима у нашој земљи бити отклоњене кроз њихов 
отворен и конструктиван дијалог. Истовремено, како је истакао 
предсједавајући Комитета Јурај Крупа, Словачка остаје спремна 
да сама или са партнерима из ЕУ буде подршка свим позитивним 
процесима и путу наше земље ка евроатлантским интеграцијама.

Делегација Комитета за одбрану и безбједност Парламента Словачке 
Републике у посјети Парламентарној скупштини БиХ
Чланови Комитета за одбрану и безбједност Парламента Словачке Републике предвођени предсједавајућим Комитета 
Јурајом Крупом током званичне радне посјете нашој земљи састали су се 6. јуна са члановима Заједничке комисије за 
одбрану и безбједност БиХ и Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне скупштине БиХ

Чланови Заједничке комисије за европске интеграције ПСБиХ
са делегацијом Комитета за одбрану и безбједност
Парламента Словачке Републике 

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ и 
парламентарни војни повјереник БиХ са делегацијом Комитета
за одбрану и безбједност Парламента Словачке Републике 
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Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган 
Човић боравио је у службеној посјети Држави Израел од 6. до 10. 
јуна. Током посјете сусрео се са највишим државним званичницима и 
представницима пословне заједнице, те посјетио Јад Вашем, свјетски 
меморијални центар Холокауста.
Човић је учествовао у церемонији сјећања и положио вијенце у спомен 
на шест милиона Јевреја убијених у Холокаусту. Одајући најдубље 
поштовање, Човић је потврдио да ће у својству предсједавајућег Дома 
народа ПСБиХ радити на доношењу необавезујуће радне дефиниције 
антисемитизма у Босни и Херцеговини. Након свечаног обраћања, 
Човић је положио вијенце у Дому сјећања.
Предсједавајући Дома народа ПСБиХ састао се и са бившим 
премијером Израела и тренутним лидером опозиције Бењамином 
Нетањахуом. Током састанка званичници су говорили о безбједности, 
билатералним односима, привредним улагањима, те цјелокупној си-
туацији у Босни и Херцеговини. Различите могућности за унапређење 
односа између Босне и Херцеговине и Израела треба искористити 
максимално, истакли су званичници. Човић је извијестио Нетањахуа 
о својим надолазећим настојањима да донесе правно необавезујућу 
дефиницију антисемитизма, како би се Босна и Херцеговина 
придружила другим земљама широм свијета које раде на сузбијању 
зла антисемитизма.
У наставку службене посјете предсједавајући Дома народа ПСБиХ 
разговарао је 8. јуна са шефом Одбора за одбрану и спољне односе 
у Парламенту Израела Рамом Бен Бараком. Званичници су говорили 
о безбједности БиХ и Израела, те безбједности грађана, као и о 
политичкој ситуацији у Босни и Херцеговини. Наглашен је обострани 
интерес за унапређење односа и сарадње између двије земље у свим 
областима, посебно у области економије, привреде и безбједности.
Човић је захвалио на подршци коју Израел пружа Босни и Херцеговини, 
те је изражена спремност за наставак конструктивне сарадње, помоћи 
и дијалога на плану демократских и реформских процеса у БиХ.
Након радних састанака и службеног поздрављања предсједавајућег 

у Кнесету, Човић је посјетио света мјеста која поштују три религије у 
Јерусалиму. Нагласио је да мир и стабилност широм свијета морају 
бити заједнички приоритети.
Предсједавајући Дома народа био је и у посјети и обиласку твртке IAI 
ELTA Systems, гдје је разговарао о могућим развојним пројектима у 
Босни и Херцеговини.
Посљедњег дана службене посјете, 9. јуна, Човић је разговарао са 
предсједавајућим Свјетске ционистичке организације и вршиоцем 
дужности предсједавајућег Извршног одбора Јеврејске агенције 
Јаковом Хагиелом о побољшавању и појачавању сарадње Босне и 
Херцеговине са Израелом и јеврејском заједницом у БиХ. Званичници 
су истакли обострано задовољство развојем билатералних односа, 
истичући преданост њиховом даљем развоју.
У свјетлу отварања Привредне коморе Босне и Херцеговине и Државе 
Израел, Човић је одржао састанке са представницима привредне 
заједнице у Израелу како би разговарао о постојећим и будућим 
инвестицијама у Босну и Херцеговину које ће овим искораком бити 
значајно олакшане. 

Предсједавајући Дома народа ПСБиХ Драган Човић боравио у 
службеној посјети Израелу

Чланови Комитета за економију и безбједност Парламентарне 
скупштине НАТО-а 7. јуна су у Сарајеву започели тродневну 
званичну посјету институцијама Босне и Херцеговине, током 
које су, осим са највишим званичницима наше земље, 
разговарали и са представницима међународних институција 
и организација које дјелују у нашој земљи.
Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност 
БиХ, предвођени замјеницом предсједавајућег Заједничке 
комисије Борјаном Кришто, и Делегације Парламентарне 
скупштине БиХ у ПСНАТО-а, предвођени замјеником 
предсједавајућег Делегације ПСБиХ у ПСНАТО-а Николом 
Ловриновићем, били су домаћини састанка током којег су 
разматрана бројна питања.
Кришто је упознала госте са активностима Заједничке 
комисије за одбрану и безбједност БиХ, а говорила је и о 
актуелној политичкој ситуацији у Босни и Херцеговини, стању 
безбједности, стању у одбрамбеном сектору, проблемима у 
вези са усвајањем буџета и привременим финасирањем, те 
проблемима које је изазвала мигрантска криза.
Ловриновић је нагласио значај наставка разговора који су 
започети са представницима ПСНАТО-а током 68. прољетног 
засједања ПСНАТО-а, а који се односе на стање на Западном 
Балкану и у Босни и Херцеговини.
Чланови Комитета за економију и безбједност ПСНАТО-а 
поставили су бројна питања која се односе на предстојеће 
изборе, снабдијевање гасом и енергентима, на утицај Русије и 
Кине у региону и Босни и Херцеговини, на стање економије и 
на посљедице пандемије вируса корона.

Чланови Комитета за економију и безбједност ПСНАТО-а боравили у посјети БиХ

Разговарано је и о евроатлантским интеграцијама, испуњењу услова за почетак 
преговора са Европском унијом, те о различитим виђењима евроатлантског 
пута Босне и Херцеговине.
Састанку су присуствовали и чланови Заједничке комисије за одбрану и без-
бједност БиХ Бариша Чолак, Шемсудун Мехмедовић, Средоје Новић, Џенан 
Ђонлагић, Зукан Хелез и Амир Фазлић, као и парламентарни војни повјереник 
БиХ Бошко Шиљеговић.
Чланови Комитета за економију и безбједност ПСНАТО-а посјетили су 10. јуна 
Општину Крешево и Фрањевачки самостан и музеј у тој општини. Њихови 
домаћини, замјеник предсједавајућег Делегације Парламентарне скупштине 
БиХ у ПСНАТО-у Никола Ловриновић и начелник Општине Крешево Ренато 
Пејак упознали су госте са укупном ситуацијом и животом грађана у овој 
локалној заједници. Гости су посјетили и творницу “Re Industris” у Крешеву.
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Учешће на Конференцији ПСМ-а о борби против транснационалног 
организованог криминала у Напуљу
Предсједавајући Делегације Парламентарне скупштине БиХ у 
Парламентарној скупштини Медитерана Шемсудин Мехмедовић 
учествовао је 20. јуна на Конференцији ПСМ-а на високом нивоу 
посвећеној Конвенцији из Палерма и будућности борбе против 
транснационалног организованог криминала, која је одржана у 
Напуљу - Република Италија.
Дводневна конференција, коју је ПСМ организовао у партнерству са 
Канцеларијом Уједињених нација за борбу против дроге и криминала 
и италијанском регијом Кампања као домаћином, представља плат-
форму за дијалог парламентараца из земаља чланица ПСМ-а са 
представницима власти, експертима, представницима полицијских и 
правосудних органа, као и представницима УН и других међународних 
организација како би се оцијенила релевантност и ефикасност закон-
ских одредаба које произлазе из примјене Конвенције УН против 
транснационалног организованог криминала (Конвенција из Палерма) 
и њених протокола унутар евромедитеранских и заливских региона.
Отварајући Конференцију, на којој учествује око 150 парламентараца 
из 31 државе чланице и придружених чланица ПСМ-а, предсједник 
регије Кампања Виченцо де Лука, предсједник ПСМ-а Ђенаро 
Миљоре, представници Канцеларије УН за дроге и криминал, те 
министри унутрашњих послова Републике Италије и Уједињених 
Арапских Емирата, позвали су учеснике да изнесу идеје о ревизији 
и побољшању Конвенције из Палерма, с циљем ефикаснијег супрот-
стављања транснационалном организованом криминалу који, како 
је речено, остварује сарадњу уз широку примјену најмодернијих 
технологија.
Предсједавајући Делегације Парламентарне скупштине БиХ у 
Парламентарној скупштини Медитерана Шемсудин Мехмедовић 
сусрео се 21. јуна у Напуљу, на маргинама Конференције ПСМ-а, са пред-
сједником ПСМ-а Ђенаром Миљореом. Током сусрета разговарало се 
о подршци држава чланица Европске уније иницијативи Словеније да 
наша земља добије статус кандидата за пуноправно чланство у ЕУ.

Према ријечима предсједника Миљореа, све државе чланице 
Парламентарне скупштине Медитерана пружају пуну подршку слове-
начкој иницијативи да Босна и Херцеговина добије кандидатски 
статус. Миљоре, који је посланик у Представничком дому Парламента 
Италије, подсјетио је и на снажну подршку коју предсједник Комитета 
за спољне послове Представничког дома Парламента Италије 
Пјеро Фасино пружа за улазак Босне и Херцеговине у чланство ЕУ и 
НАТО-а. С тим у вези, Миљоре је упутио позив да се о стању у Босни 
и Херцеговини разговара на сједници Комитета за спољне послове 
Представничког дома Парламента Италије.

Разговарало се и о питању реформе правосуђа у Босни и Херцеговини. 
Наглашена је потреба наставка реформе правосуђа у Босни и 
Херцеговини, посебно у погледу борбе против организованог крими-
нала и корупције, будући да је, како је оцијењено, организовани 
криминал укључен у политичке структуре у нашој земљи.
Предсједник ПСМ-а Ђенаро Миљоре нагласио је на крају састанка да 
се радује скором доласку у Босну и Херцеговину, у оквиру посматрачке 
мисије Општих избора у Босни и Херцеговини у октобру ове године.

Замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне 
скупштине БиХ Денис Звиздић, предсједавајући Делегације ПСБиХ 
у Интерпарламентарној унији (ИПУ) Сафет Софтић и замјеник пред-
сједавајућег Делегације Предраг Кожул, чествовали су на Глобалној 
парламентарној конференцији о миграцијама и избјеглицама, која је 20. и 
21. јуна одржана у Истанбулу. 
Конференцији је присуствовало 300 предсједника, замјеника предсјед-
ника и чланова парламената из 53 земље свијета, а тема Конференције 
била је: “Парламенти и глобални уговори о миграцијама и избјеглицама: 
како доћи до боље међународне сарадње и националне реализације”. 
Током отварања Конференције, предсједник ИПУ-а Дуарте Пачеко 
рекао је да је ово прилика да се разговара о примјени Глобалног 
уговора за сигурне, уређене и законите миграције и Глобалног уговора 
о избјеглицама, документима које је Генерална скупштина Уједињених 
нација усвојила у децембру 2018. године и који се сматрају кључним за 
управљање међународним миграцијама. Он је нагласио да парламентар-
ци треба да буду отворени те рекао да је неопходно осудити све чешћу 
трговину људима и избјегавати говоре који подстичу ксенофобију. 
На отварању Конференције обратио се и предсједник Велике народне 
скупштине Републике Турске Мустафа Шентоп и рекао да су миграције 
најважније питање данашњице, да је 300 милиона људи напустило 
своје домове, да су милиони људи остали без кућа и да сви треба да 
мигрантима осигурају живот достојан човјека.

Учешће на Глобалној парламентарној конференцији о миграцијама у Истанбулу

Учесницима Конференције обратио се и предсједник Турске 
Реџеп Тајип Ердоган, који је рекао да Турска тренутно има 
скоро 5 милиона избјеглица и да им је циљ да нађу рјешење за 
глобалне проблеме с којима се сусрећу.
Конференцију у Истанбулу заједнички су организовали 
Интерпарламентарна унија и Велика народна скупштина 
Републике Турске. 
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Остале међународне активности

Остали сусрети

12. мај, Стокхолм, посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и члан Делегације ПСБиХ у Парламентарној скупштине 
Савјета Европе Саша Магазиновић учествовао је на сједници Комитета за једнакост и недискриминацију ПССЕ.

18. мај, Париз, посланица у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и замјеница предсједавајуће Делегације ПСБиХ у 
Парламентарној скупштини Савјета Европе (ПСВЕ) Сњежана Новаковић Бурсаћ учествовала је на сједници Комитета ПССЕ за социјална 
питања, здравство и одрживи развој.

23. мај, Париз, посланица у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и предсједавајућа Делегације ПСБиХ у Парламентарној 
скупштини Савјета Европе (ПССЕ) Алма Чоло учествовала је на сједници Комитета за правна питања и људска права ПССЕ.

31. мај, Даблин, предсједавајућа Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе (ПССЕ) Алма Чоло 
учествовала је на сједници Сталног комитета ПССЕ.

31. мај и 1. јуни, Ротердам, предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић учествовао је на Конгресу Европске 
пучке странке.

10. и 11. јуни, Даблин, делегаткиња у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Марина Пендеш учествовала је на Конгресу EPP WOMEN.

21. април, замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Денис Звиздић разговарао је у Сарајеву са 
послаником из Бундестага Борисом Мијатовићем.

12. мај, замјеник предсједавајућег Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини НАТО-а Никола Ловриновић 
разговарао је у Сарајеву са амбасадором Републике Словачке у Босни и Херцеговини Мартином Качоом.

16. мај, посланици из Клуба Наша странка – Независни блок у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Предраг Којовић и 
Дамир Арнаут разговарали су у Сарајеву са послаником у Парламенту Каталоније Хулиом Фернандезом Оливаресом и представником Владе 
Каталоније Ериком Хауком о интензивирању привредне и туристичке сарадње и могућој заједничкој кандидатури Барселоне и Сарајева за 
организацију Зимских олимпијских игара 2030. године.

23. мај, посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и предсједавајући Привремене истражне комисије Представничког 
дома ПСБиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама БиХ Дамир Арнаут разговарао је са представницима Сталне делегације 
Краљевине Норвешке у сједишту ОЕБС-а у Бечу Маритом Халсвик Лилалтерн и Магнаром Абергом, који су боравили у вишедневној радној 
посјети нашој земљи.

2. јуни, замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Денис Звиздић примио је у Сарајеву амбасадорку 
Уједињених Арапских Емирата за Босну и Херцеговину Набилу Алхамси и упознао је с актуелном политичком и економском ситуацијом у 
Босни и Херцеговини.

Замјеник предсједавајућег Представничког дома ПСБиХ Денис Звиздић састао 
се у Истанбулу са предсједником Велике народне скупштине Републике Турске
Замјеник предсједавајућег Представничког дома Парла-
ментарне скупштине БиХ Денис Звиздић састао се 21. јуна 
у Истанбулу, током учешћа на Глобалној парламентарној 
конференцији о миграцијама, са предсједником Велике 
народне скупштине Републике Турске Мустафом Шентопом. 
Разговарали су о сарадњи парламената двије земље, те о 
билатералним односима Турске и Босне и Херцеговине, за које 
је констатовано да су веома добри и у сталном позитивном 
развоју. 
Замјеник предсједавајућег Звиздић је истакао да цијени 
Републику Турску као пријатељску земљу која је увијек пру-
жала подршку Босни и Херцеговини, те да су политички 
и економски односи између двије земље добри, али да је 
потребно, имајући у виду расположиве привредне капаци-
тете и инвестиционе могућности, интензивирати економску 
сарадњу. Додао је да је неопходно отклонити све препреке 
како би се Босна и Херцеговина вратила у фокус интереса 
турских инвеститора, те тиме увећао обим турских инвести-
ција у Босни и Херцеговини. Сложили су се да је потребно 
дефинисати нове циљеве које треба достићи у економском 
партнерству Босне и Херцеговине и Турске.

Предсједник Шентоп рекао је да је Турска истински пријатељ Босне 
и Херцеговине и да снажно подржава суверенитет и територијални 
интегритет наше земље. Поновио је подршку своје земље пуном чланству 
Босне и Херцеговине у Европској унији и НАТО-у. 
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Савјет националних мањина БиХ је на 82. сједници, која је одржана 
7. априла, примио к знању информацију о одржаном састанку 
са високим комесаром ОЕБС-а за националне мањине Кајратом 
Абдрахмановим. По добијању извјештаја о посјети високог комесара 
ОЕБС-а за националне мањине, чланови Савјета сачиниће и одређене 
закључке. Разматрајући актуелно стање у удружењима националних 
мањина, као посљедицу неусвајања Закона о Буџету институција БиХ 
и међународних обавеза БиХ за 2022. годину, Савјет националних 
мањина БиХ одлучио је да упути допис Савјету министара БиХ којим  
ће од ове институције затражити да, до усвања буџета, изнађе 
рјешења о финансирању и додјели припадајућих грантова удруже-
њима националних мањина у БиХ. К знању је примљен одговор 
Компаније “Мтел” у вези са питањем Савјета националних мањина БиХ 
о разлозима укидања канала на језицима мањина.
На 83. сједници, која је одржана 19. маја у Неуму, подржана је 
иницијатива Савјета националних мањина Кантона Сарајево 
за заједничко дјеловање према надлежним органима Босне и 
Херцеговине, коју је презентовао члан Савјета Давор Ебнер. Како се 
наводи у иницијативи, Савјет националних мањина Кантона Сарајево 
позива Савјет националних мањина Федерације БиХ и Савјет 
националних мањина БиХ на заједничко дјеловање према Државној 
агеницији за истраге и заштиту (СИПА), а у вези са проналаском 
малољетне Ромкиње, која је нестала у Сарајеву прошле године. 
Чланови Савјета разматрали су и иницијативу Савјета националних 
мањина Унско-санског кантона која се односи на изналажење 
могућности за измјене Изборног закона БиХ, а којим би се члан 
13.14 Изборног закона БиХ допунио представницима националних 
мањина који учествују у изборима за кантонални ниво, односно за 
скупштину кантона. Савјет је одлучио да наведену иницијативу упути 

Уставноправној комисији Представничког дома ПСБиХ, Уставноправ-
ној комисији Дома народа ПСБиХ и Интерресорној радној групи 
за измјену изборног законодавства БиХ. Савјет је примио к знању: 
Информацију Министарства за људска права и избјеглице БиХ у вези 
са додјелом средстава гранта за вријеме привременог финансирања 
институција БиХ и Информацију о формирању Форума за израду 
алтернативне стратегије националних мањина у БиХ.
На 84. сједници, која је одржана 3. јуна, разматрано је обавјештење 
Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање 
и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне 
санкције и друге мјере које је изрекао Суд БиХ, страни судови за дјела 
предвиђена Кривичним законом БиХ или међународним уговором  
чија је потписница БиХ или други суд у складу са законом БиХ о по- 
ступању по представци број: 05/7-39-1-115-70/22 од 02. 02. 2022. 
године. Након разматрања обавјештења, Савјет националних 
мањина БиХ усвојио је закључак којим Министарству правде БиХ 
сугерише да размотри ову представку, као и иницијативу Савјета 
да се затвореницима страним држављанима омогући комуникација 
са најближим члановима породице на њиховом матерњем језику. 
Савјет националних мањина БиХ усвојио је и закључак којим је 
задужио руководство Савјета да након усвајања Приједлога закона 
о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2022. 
годину прегледа приједлог закона и уколико установи да су смањена 
средства за националне мањине, реагује сазивањем сједнице Савјета 
националних мањина БиХ на којој би био заузет став о том питању. 
Савјет националних мањина БиХ примио је к знању Информацију 
са састанка Координационог одбора за националне мањине у 
организацији Савјета Европе и Европске уније у оквиру Програма 
“Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску”.

Савјет националних мањина БиХ

Чланови Савјета националних мањина БиХ, предвођени пред-
сједавајућим Савјета Андријом Сватоком, разговарали су 7. априла 
у Сарајеву са високим комесаром ОЕБС-а за националне мањине 
Кајратом Абдрахмановим.
Изражавајући захвалност на значајној подршци коју представници 
Мисије ОЕБС-а у Босни и Херцеговини пружају Савјету националних 
мањина БиХ у свим сегментима рада, чланови Савјета упознали су 
високог комесара са структуром и начином рада Савјета националних 
мањина БиХ, те са кључним питањима и проблемима са којима се 
суочавају у свом раду. Нагласили су чињеницу да су припадници 17 
признатих националних мањина у Босни и Херцеговини углавном 
интегрисани у друштвену заједницу, те да Босна и Херцеговина има 
адекватан институционални оквир и квалитетна законска рјешења 

којима се третирају права националних мањина, али да је кључни 
проблем у реализацији тих рјешења, те чињеници да као припадници 
националних мањина могу учествовати у локалним нивоима власти, 
док их, како су рекли, поједине одредбе постојећег Устава БиХ и 
Изборног закона БиХ онемогућавају у учешћу у институцијама на 
државном нивоу. У том контексту, подсјетили су на неизвршене 
пресуде Европског суда за људска права којима је наложено откла-
њање дискриминаторских одредаба у Уставу БиХ и Изборном закону 
БиХ, те на успостављање принципа да свако има право да буде биран 
и да бира под једнаким условима.
Високи комесар ОЕБС-а поручио је да ће његова институција бити 
и даље на располагању како би пружила подршку националним 
мањинама у Босни и Херцеговини.

Сусрет са високим комесаром ОЕБС-а за националне мањине Кајратом Абдрахмановим

Чланови Савјета националних мањина БиХ организовали су 20. маја 
у Неуму округли сто на тему “Анализа успјеха рада Савјета нацио-
налних мањина БиХ из перспективе досадашњих предсједавајућих 
Савјета”. 
Актуелни предсједавајући Савјета националних мањина БиХ 
Андрија Сваток и предсједавајући Савјета у једном од прошлих 
мандата Неџад Јусић дали су осврт на досадашњи рад, активности 
и постигнуте резултате Савјета националних мањина БиХ, те говорили 
о искуствима у сарадњи са институцијама на свим нивоима власти у 
Босни и Херцеговини, невладиним организацијама и другим савјетима 
на простору цијеле државе.
Према њиховим ријечима, активности Савјета у протеклом периоду 
приоритетно су биле усмјерене на побољшање и заштиту гарантова-
них права мањина, осигурање потпуног учешћа припадника мањина 

у тијелима и структурама власти, као и на рјешавање проблема у 
областима које се односе на образовање, становање, здравствену 
и социјалну заштиту. Како је речено, Савјет је претходних година 
институцијама власти нудио и низ конструктивних рјешења у вези са 
спровођењем пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру 
у предметима Сејдић и Финци, Пилав и другим сличним пресудама, 
те активно радило на изналажењу квалитетних и свеобухватних 
рјешења у правцу измјена Закона о заштити права националних 
мањина у Босни и Херцеговини.
Констатујући позитивне помаке у вези са свеукупним побољшањем 
положаја националних мањима у друштву, учесници округлог стола 
изразили су увјерење да ће Савјет националних мањина БиХ, по 
узору не неке земље у региону, у будућности дјеловати при извршној 
власти, односно Савјету министара БиХ. 

Округли сто на тему “Анализа успјеха рада Савјета националних мањина БиХ”

ПОСЕБНА И НЕЗАВИСНА ТИјЕЛА ПОСЕБНА И НЕЗАВИСНА ТИјЕЛА

Активности Савјета националних мањина БиХ
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Парламентарни војни повјереник БиХ

Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић примио је 
19. априла у наступну посјету Памелу Мекгаха, командантицу Штаба 
НАТО-а у Сарајеву, бригадну генералицу. Током састанка Шиљеговић 
је упознао бригадну генералицу Мекгаха с активностима Канцеларије 
парламентарног војног повјереника БиХ, посебно се осврнувши на 
стање људских права припадника Оружаних снага БиХ, на значај 
посјета јединицама и командама ОСБиХ, као и на потребу доградње 
садашњих законских и подзаконских рјешења што би, како је 
оцијенио, у доброј мјери утицало на побољшање услова живота и 
рада припадника ОСБиХ. Повјереник Шиљеговић информисао је 
командантицу Штаба НАТО-а у Сарајеву о веома доброј сарадњи са 
Заједничком комисијом за одбрану и безбједност БиХ и Генералним 
инспекторатом Министарства одбране БиХ. Током састанка било је 
ријечи и о плану активности Канцеларије парламентарног војног 
повјереника БиХ за 2022. годину. Парламентарни војни повјереник 
БиХ изразио је спремност за наставак сарадње са Штабом НАТО-а 
у Сарајеву у духу партнерства и дугогодишње добре праксе 
међусобног уважавања и повјерења. 
Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић боравио 
је 31. маја у Травнику у радној посјети Команди за обуку и доктрину 
Оружаних снага БиХ. Команда за обуку и доктрину ОСБиХ дјелује у 
саставу Команде за подршку ОСБиХ и пружа подршку планирању 
обуке ОСБиХ, изводећи основну, колективну и институционалну 
обуку, те изводећи функционалне, каријерне и специјалистичке 
обуке и едукације за потребе ОСБиХ. У разговору са командантом 
Команде за обуку и доктрину ОСБиХ бригадиром Славеном Бла-
вицким и његовим сарадницима оцијењено је да је ова команда 
добро организовани дио ОСБиХ, који би, како је речено, требало да 
се третира као процес улагања у будућност и као процес припреме 
професионалних војних лица за одговорну и професионалну службу 

у ОСБиХ. Током посјете констатовано је да се Команда за обуку и 
доктрину ОСБиХ суочава са низом тешкоћа у раду, које се огледају 
у недовољној персоналној попуњености, као и у неадекватној 
логистичкој подршци обуци и вјежбама. С тим у вези закључено 
је да је неопходно унаприједити инфраструктуру и побољшати 
смјештајне и наставне капацитете. У реализацији радне посјете 
парламентарног војног повјереника БиХ Бошка Шиљеговића 
Команди за обуку и доктрину ОСБиХ у Травнику учествовао је и 
генерални инспектор Министарства одбране БиХ генерал Мирсад 
Ахмић са сарадницима.
Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић разго-
варао је 22. јуна у Сарајеву са члановима Парламентарне комисије 
за Савезну војску Републике Аустрије које је предводио посланик у 
Националном вијећу Фридрих Офенауер. Током сусрета, Шиљеговић 
је упознао госте из Аустрије са активностима парламентарног 
војног повјереника БиХ, те добром сарадњом са Заједничком коми-
сијом за одбрану и безбједност БиХ. Размијењена су мишљења о 
активностима Канцеларије парламентарног војног повјереника и 
Парламентарне комисије за Савезну војску а посебно је разговарано 
о начину рада, законским рјешењима и искуствима током посјета 
јединицама оружаних снага и непосредних разговора са војницима, 
подофицирима и официрма. Такође, било је говора и о структури 
притужби које разматрају чланови ове двије канцеларије.
Шиљеговић је истакао значајну улогу аустријског контингента у 
саставу ЕУФОР-а, при чему је нагласио изузетно добру сарадњу у 
бројним сегметнима, те се захвалио гостима из Републике Аустрије 
на интересовању за рад Канцеларије парламентарног војног пов-
јереника БиХ. Договорено је да ће сарадња бити настављена и у 
наредном периоду, те да ће се путем размјене мишљења и искустава 
додатно јачати међусобно повјерење и добри билатерални односи.

На 10. сједници Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ 
која је одржана 19. априла усвојени су и у даљу парламентарну 
процедуру упућени Извјештај о раду Независног одбора ПСБиХ за 
2021. годину и План рада Независног одбора као независног тијела 
полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2022. годину. У вези 
са тачком дневног реда која се односила на доношење Одлуке о 
расписивању Јавног конкурса за спровођење процедуре одабира 
кандидата на позиције директора и замјеника директора полицијских 
тијела БиХ и утврђивање текста Јавног конкурса, усвојен је закључак 
да се изврше одређене техничке измјене у тексту наведене одлуке и 
Јавног конкурса. Разматрајући представку број: 05/1-50-17-201/22 од 
7. фебруара 2022. године, чланови Независног одбора су, на основу 
садржаја акта Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, 
закључили да представка није основана, о чему ће писаним путем 
обавијестити и подносиоца представке. К знању су примљене и архи-
виране представке број: 05/1-50-17-87-2/22 и број: 05/1-50-17-305/22 
од 25. фебруара 2022. године. 
На 11. сједници, која је одржана 17. маја, донесена је Одлука о 
расписивању Јавног конкурса за спровођење процедуре одабира кан-

дидата на позиције директора и замјеника директора полицијских 
тијела БиХ, те је утврђен и текст Јавног конкурса. Усвојен су извјештаји 
са састанка чланова Независног одбора са руководством Државне 
агенције за истраге и заштиту и састанка чланова Независног одбора 
са руководством Граничне полиције БиХ. К знању су примљени Про-
грам рада Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 
2022. годину,  Програм рада Граничне полиције БиХ за 2022. годину, те 
Програм рада Државне агенције за истраге и заштиту за 2022. годину.
На 12. сједници, која је одржана 22. јуна, размотрене су пристигле 
пријаве на Јавни конкурс за спровођење процедуре одабира канди-
дата за избор директора и замјеника директора полицијских тијела 
БиХ. Кандидати су се могли пријављивати на укупно шест оглашених 
позиција. Независни одбор констатовао је да се за оглашене позиције 
пријавио укупно 21 кандидат, од којих се значајан број пријавио за 
више од једне оглашене позиције. Независни одбор одбио је пријаву 
једног кандидата за једну од двије позиције на које је конкурисао. 
Пријаве свих других кандидата су прихваћене. У складу са конкурсном 
процедуром, кандидати ће бити позвани на интервју пред члановима 
Независног одбора ПСБиХ.

Независни одбор као независно тијело полицијске структуре БиХ
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На 15. сједници Одбора за жалбе грађана Парламентарне 
скупштине БиХ, која је одржана 20. априла, разматране су три 
жалбе, од којих је једна поднесена на рад и поступање поли-
цијских службеника Дирекције за координацију полицијских 
тијела БиХ, а двије на рад и поступање полицијских службеника 
Граничне полиције БиХ. Одбор је оцијенио основаном жалбу 
на рад и поступање полицијских службеника Дирекције за 
координацију полицијских тијела БиХ, те је против одговорног 
полицијског службеника поднесен захтјев за покретање 
дисциплинског поступка. Двије жалбе на рад и поступање 
полицијских службеника Граничне полиције БиХ оцијењене су 
неоснованим. 
Одбор за жалбе грађана Парламентарне скупштине Босне и 
Херцеговине је на 16. сједници, која је одржана 12. маја, раз-

матрао три жалбе, од којих се једна односи на рад и поступање 
полицијских службеника Државне агенције за истраге и заштиту 
(СИПА), а двије жалбе на рад и поступање полиијских службеника 
Граничне полиције БиХ. Одбор је све три уложене жалбе на рад и 
поступање полицијских службеника СИПА-е и Граничне полиције 
БиХ оцијенио као неосноване. 
Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ је на 17. 
сједници, која је одржана 23. јуна, разматрао укупно шест жалби на 
рад и поступање полицијских службеника Граничне полиције БиХ. 
Чланови Одбора једну жалбу оцијенили су као основану и против 
одговорног полицијског службеника покренут је дисциплински 
поступак. Чланови Одбора оцијенили су неоснованим преосталих 
пет жалби на рад и поступање полицијских службеника Граничне 
полиције БиХ.

Одбор за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ 

Активности Одбора за жабле грађана
Замјеник предсједника Одбора за жалбе грађана 
на рад полицијских службеника у полицијским 
тијелима БиХ Вјекослав Вуковић и чланица Одбора 
Хана Кораћ боравили су 17. маја у службеној посјети 
сједишту Граничне полиције Босне и Херцеговине. У 
разговору са руководством Граничне полиције БиХ 
чланови Одбора информисани су о активностима које 
спроводи ова полицијска агенција. Током састанка 
наглашено је да су сви капацитети и материјални 
ресурси Граничне полиције БиХ на располагању у 
борби против свих облика прекограничног криминала 
и илегалних миграција. Истакнуто је да је највећи 
проблем у даљем развоју ове полицијске агенције 
кадровска непопуњеност, недовољна буџетска 
средства која Гранична полиција БиХ има на распо-
лагању за реализацију развојних пројеката, те стање 
инфраструктуре на граничним прелазима. У вези са надлежностима Одбора, чланови руководства Граничне полиције БиХ истакли су 
да се унутар ове полицијске агенције у континуитету спроводе мјере сузбијања корупције и других повреда дужности полицијских 
службеника. На састанку су размијењена и досадашња искуства у поступању у вези са представкама и жалбама грађана.

На 75. сједници Независне комисије за праћење услова боравка у 
заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима 
се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у 
кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за 
дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или 
међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина 
или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине, која је 
одржана 11. априла, размотрена је представка затвореника Завода 
за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ, 
број: 05/6-50-17-460/22 од 23. 03. 2022. Чланови Независне комисије 
одлучили су након расправе, у којој су учествовали сви присутни, да 
се једногласно усвоји одговор који ће бити прослијеђен подносиоцу 
представке. Независна комисија примила је к знању Допис Завода 
за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ 
број: 03-15-1-388-2/22 од 29. 03. 2022. године. Утврђен је и План 
активности Независне комисије за мај 2022. године.
На 76. сједници, која је одржана 11. маја, примљена је к знању 
представка затвореника Завода за извршење кривичних санкција, 
притвора и других мјера БиХ број: 05/6-50-17-525/22 од 04. 04. 
2022. године. Независна комисија наставиће да поступа по овој 

представци у складу са својим надлежностима. Након што је 
примила к знању представку упућену од Заједничке комисије за 
људска права Парламентарне скупштине БиХ, број: 03/6-50-14-
12-18/22 од 27. 04. 2022. године, Независна комисија наставиће 
поступак и по овој представци. К знању је примљена и информација 
Министарства правде БиХ, тражена на основу представке коју 
је Независној комисији упутио Савјет националних мањина БиХ. 
Информација Министарства правде БиХ примљена је к знању, те 
је утврђен садржај одговора на представку који ће бити упућен 
Савјету националних мањина БиХ. Независна комисије утврдила је 
и план активности за јуни 2022. године.
На 77. сједници, која је одржана 15. јуна, усвојен је Извјештај о 
најављеној посјети Заводу за извршење кривичних санкција, при-
твора и других мјера БиХ. Чланови Независне комисије размотрили 
су представку затвореника Завода за извршење кривичних 
санкција, притвора и других мјера БиХ, број: 05/6-50-17-850/22 
од 30. 05. 2022. године. У вези с овом представком затражено је 
изјашњење Завода за извршење кривичних санкција, притвора и 
других мјера БиХ. Чланови Независне комисије утврдили су и План 
активности за јули 2022. године.

Независна комисија за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање 
људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере...
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