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Иа ОснОву члапа 5. 'Одлуке О оснивању Савјета наци0иашlих мањина БОсне и
ХерцегОвине („Службеllи гласник БиХ", бр. 38/06, 93/08, 53/09 и 60/14), Савјет
национапних мањина БОсне и ХерцегОвине на 57. сједници, Одржаној 28. 01. 2020.
године,једногласгг0је усвојио

ПЛАII РАДА CABJETA ИАЦiIОПАЛИИХ МА1bИИА БОСПЕ H
ХЕРЦЕГОВIiПЕ ЗA ПЕРИОД ЈАИУАР — ДЕЦЕМБАР 2020.

ЈАНУАР, ФЕБРУАР II MAPT
• одржавање редовних сједница Савјета-једна мјесечно

„

• разматраље питања из надлежности Савјета и пран3ење реализације запОчетих
иницијатсва (промјене Изборног закона БиХ, прОмјене Закона 0 заштити права
. .
Финци,
пран3ење
припадпика националних
. мањина БиХ, рјешавање пресуде Сејдин3 и
. .,.,,.
дневгlог реда сједница Представничког дома и Дома народа Парламегггарпе
скупштине БиХ те тачака дпевног реда које имају угицаја на наци0налне мањине,
присуств0 сједницама домова и радвих тсјела Парламентарне скупштине БиХ када cc
расправља 0 тачкама дггевног реда које имају угвцаја па националне мањине,
доКошење мишљења, препорука и савјета од интереса за националllе мањине и друто)
•учешн3е у пр0цесима извјештавања према ЕУ
.одржавање заједничке сједнице Савјета вационалних мањипа БиХ и Заједничке
кОмисије за људска права Парламегтгарне скупштине БиХ
•прОмОција рада и дјеловагl а Савјета паци0налних мањина БиХ

у Општинама и

градовима БиХ — два пута гОдишње
•сарадња са савјетсма наци0налпих мањипа, те удружегиима и савезима паци0налних.
мањина на ентитетском и нижим нивоима власги Одржавагбем заједничких састанака
.припрема и реализација посјета Савјета цаци0палних мањина БиХ земљама са дОбрим
праксама — дО двије пОсјете у току гОдине

,-
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•сарадња са домаћим и међународним организацијама које cc баве .питањима
L. л

.-,

нациовалних магbина .
- ._..__ .._...._...._..--------•-- --- . . . _. .- _
•-- акјпвности
на'изради Стратсшког док}мспта`за рјсшавање проблема националних'
.

,

.,

мањива Босне и Херцеговиис '

.

.• •учсшгге у активностима ira изради 5. извјсштаја о спровођсњу Оквирнс копвснције о
зauггити права прппадника националних мањина

'

•информисањејавности о раду Савјета (мсдији и всб=стралица)

АПРИЛ, MAJ H ЈУИИ
•одржавање рсдовпих сједггица Савјета —једна мјесечно
.
разматрање питагг>а из падлсжности Савјета и пракење започстих иницијатива
(рјешавагг,е пресуде Сејдић и Финци, промјенс Закона о заштити права припадника
националних мањина БиХ, прапење днсвног реда сједница Прсдставничког дома и
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ те тачака днсвног реда које имају
утггцаја на пационалнс маљинс, присуство сједницама домова и радних тијсла
Парламснтарпс скупштинс БиХ када се расправља о тачкама днсвног реда које имају
утицаја па ггационалнс мањинс, доношсњс мишљен,а, препорука и савјста од интсреса
.. за националне мањи}с и друго)
•активности на изради стратешког докумснта за рјешадањс проблема нациопалних
мањина Босне и Хсрцеговине
•учсшКе у процссима извјсштавања прсма EY
.израда, разматрање и усвајање плана расподјслс фивагкијских срсдстава Савјета
националних мањигга БиХ за 2021. годипу
•обиљежавањс Свјстског дагга Рома(8. април)
.промоција . рада и Дјсловања Савјета националних мањина БиХ

у општинама и

"градовима Боснс и Херцсговинс — два пута годишље
~ сарадња'са савјетима нациовалних мањина, тс удружсњима и савезима цациоиалних
мањина на'снтитстском и пижим нивоима власти одржавањелг зајсдничких састанака
припрсма и•рсализација посјета Савјета ггациоггалник магвигга БиХ земљама са добрим
,
.?
;
праксама -до двије посјстс у току године
•.

:еираднbв 'ca доманшм и међународггим' оргаггизвцијама 'које 'cc' баве питагвима
националнихмагвигга

•_•учсшнгс у активностима ira изради 5. извјсштаја о спровођсњу Оквирнс конвсггцијс о
•• зaштити права припадника нациоиалних мањина

а. ',.

•учсшће у радним тијелимгг и скјповима о питањима националних магtiина '
" ~информисагbсјавггости о раду Савјста (мсдији.и всб-страница)

ЈУЛИ, АI3ГУСТ H CFJHTEMEAP
•одржавагbе рсдовних сјсдница Савјста -јсдиа мјссечно
•разматрагис питагиа из надлсжности Савјста и праhсњс започстих иницијатива
(рјешавањс прссудс Ссјдине и Финци, промјснс Закона о зацгтити ❑рала припадиика
националних мањигга БиХ, прангсњс двевног рсда сјсдггица Прсдставничког дома и
Дома народа Парламситарнс скупштинс БиХ тс тачака днсвног рсда које имају
угицаја на националнс мањинс, присуство сјсдницама домова и радних тијсла
Парламснтарнс скупштинс БиХ када cc расправља о тачкама днсвног реда које имају
утвцаја era националне мањипс, доношсњс мигпљења, прспорука и савјста од интсрсса
зa вационалнс мaњивe и друго)
.

'

. •aіпивности на изради сзратешког докумснта за рјсшавање проблема националних
мањина Боснс и Хсрцсговигre
.
1учсшћс у процссима извјсштавања прсма EY

•

•одржавањс зајсдничког састанка прсдставника Савјста нациомалних мaњинa БиХ и
Министарства за људска права и избјсглицс БиХ
~припрсма и рсализација посјста Савјста националпих мањина БиХ зсмљама са добрим
праксама—до двије посјстс годишгbс
•сарадња са савјстима националних мањина, тс удружсњима и савсзима националних
мaњинa na снтитстском и нижим цивоима власти одржавањсм зајсдиичких састанака
:промоција рада и дјсловања Савјста нациоггалпих мањина БиХ

у општинама и

градовима Босне и Хсрцсговинс —два пуга годишљс
.сарадња ca домаћим и мсђународееим организацијама које cc бaвe питањима
• националних мaгbинa
•учсшпе у активиоетима ira изради 5. извјсштаја о спровођсњу Оквирнс конвснције о
'заштити пpaвa лрипадника националних мањипа

,

~учсшКе у радним тијелима и екуповима о питaњимa националних мањипа
'•ицформисагг,сјавности о раду Савјста (медији и всб-страннца)

ОКТОБАР, ИОIIЕМБАР H ДЕIIЕ.МБАР

.

•одржавање редовних еједница Савјета -једна мјесечно
. •разматранс питагва:из надлежности Савјета и праћење започетих•'иницијатина

,

. (рјешавагье пресуде Сејдинн и Финци, промјене Закона о заштити права припадника
нациоfгалпих мањина БиХ, npaheiu дневног реда сједница Предетавничког дома и
Дома народа Парламентарие скупштине БиХ те тачака дневиог реда које имају
утицаја на,националне мањине, присусгво еједницама домова и радних тсјела
Парламентарне скупштине БиХ када ее раеправља о тачкама дневног реда које имају
утицаја на националне мањине, довошење мишљегаа, препорука и еавјета од интереса
за националне мањине и друго)
•припрема и реализација поејета Савјета националних мањина БиХ земљама са добрим
праксама— до двије посјете годишње
•актсвноети на изради Стратешког документга за рјешавање проблема пационалних
мањина Босне и Херцеговине

,

•yeeшtie у активноетима па изради 5. извјештаја о спровођењу Оквирне конвенције о
1
заштити права ❑рипадника националпих мањина . .
.
.
1учешпе у процееима извјештавања према EY
•промоција рада и дјеловања Савјета пационалних мањина БиХ

у општинама и

1градовима БиХ — два ❑ута годишње
•еарадња са савјетима националних мањина, те удружењима и савезима националиих
мањина на ентитетском и нижим нивоима влаети одржавањем заједпичких еасганака
•обиљежавање Међународиог дапа људеких права(10.децембар)
•сарадња са еавјетима, удружењима и еанезима пационалних мањина на ентитетском
и нижим нивоима власти
~сарадња са домаћим и међународним организацијама које ее баве питањима
i
националних мањина
:учешће у радним тсјелима и скуповима о питањима национаппих маівина
:информисањејавноети о раду Савјета (медији и веб-етрапица).
. Реализација Плана рада Савјета нациоиапиих мањина Боене и Херцеговине за 2020. (у
.'. даљем текету: Плаи рада) у знатиој мјери зависиТге од иовуаних средстава намијењених
рдцу и активноетима Савјета. Такође, имајунпн

у ввду да у мандазу Парламееггарне

скупштине БиХ 2014-2018. годиве нису изабрани пови чланови Савјета цационапних

маљина БиХ те дв се очекује избор новог чланства током 2020. године, План рада за
2020. годиfry 6xћe коригован у складу са наведеггим...
.
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