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Сарајево, 21. 01. 2015.године

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА БиХ
ЗА 2014. ГОДИНУ

Парламентарна скупштина БиХ је Одлуком о оснивању Савјета националних мањина
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 38/06, 93/08, 53/09 и 60/14)
основала Савјет националних мањина БиХ, као посебно савјетодавно тијело
Парламентарне скупштине БиХ, те Одлуком о именовању чланова Савјета
националних мањина Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 15/08, 53/09,
59/09 и 60/13) именовала чланове Савјета националних мањина БиХ.
Уводне напомене
На основу члана 4. став (1) Одлуке о оснивању Савјета националних мањина Босне и
Херцеговине, утврђено је да Савјет националних мањина БиХ (у даљем тексту: Савјет)
даје мишљења, савјете и приједлоге Парламентарној скупштини БиХ о свим питањима
која се тичу права, положаја и интереса националних мањина у Босни и Херцеговини.
Такође, у складу са чланом 4. став (2) наведене одлуке, Савјет може делегирати
стручњаке у

уставноправне комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ,

Заједничку комисију за људска права и других комисија и радних тијела Парламентарне
скупштине БиХ када оне расправљају о правима, положају и инетресима националних
мањина.

У Савјет су именовани:
1. ХАЛИЛ БИЦАЈ (Албанац)
2. ДРАГАН МАРКОВИЋ (Црногорац) од 01. 02. 2014.
3. ЈОВАНКА МАНЗАЛОВИЋ ШАЛАКА (Чехиња),
4. ЈАКОБ ФИНЦИ (Јевреј),
5. ТИХОМИР КНЕЖИЧЕК (Италијан),
6. ЕВА ПАШИЋ ЈУХАС (Мађарица),
7. ВЈЕРОЧКА ГАЈИЋ (Словакиња),
8. ТОДОРКА ЈОВАНОВИЋ (Македонка),
9. ВЕЛИБОР КУВАЧ (Нијемац),
10. ДЕЈАН ПИОТРОВСКИ (Пољак),
11. ХАКАН ВАРАН (Турчин),
12. СИЛВИЈА ВУЈОВИЋ (Румуњка),
13. МАРИЈА ГРБИЋ (Словенка),
14. АНДРИЈА СВАТОК (Украјинац),
15. МЛАДЕН РАДМИЛОВИЋ (Рус),
16. ТИЈАНА ВУЧУРЕВИЋ (Русинка),
17. НЕЏАД ЈУСИЋ (Ром).

1. Сједнице Савјета националних мањина БиХ
У извјештајном периоду у току 2014. године Савјет је одржао пет редовних сједница:
5. сједница одржана је 27. 02. 2014.
6. сједница одржана је 15. 04.2014.
7. сједница одржана је 08. 7. 2014.
8. сједница одржана је 05. 09. 2014.

9. сједница одржана је 27. 10. 2014.
На сједницама се расправљало о актуелној проблематици рада Савјета, првенствено о
извјештајима о раду Савјета за 2013. годину, избору замјеника предсједавајућег
Савјета, анализи подјеле средстава у пројектима области културе за 2013. годину,
праћењу реализације Приједлога измјене и допуне Одлуке о оснивању Савјета
националних мањина и Приједлога измјене Одлуке о именовању чланова Савјета
националних мањина, обиљежавању 8. априла, Свјетског дана Рома, жалбама
припадника националних мањина, пристиглим одговорима на захтјеве које је упућивао
Савјет, припреми и реализацији саопштења за јавност, информацији о статусу
Стратешке платформе за рјешавање питања националних мањина у БиХ, реализацији
израде Извјештаја о оцјени положаја националних мањина у БиХ и финансијским
аспектима рада Савјета.
Све сједнице су одржане у планирано вријеме, уз значајно присуство чланова Савјета
(у просјеку 77,67% чланова) и уз значајну помоћ стручних сарадница у Заједничкој
комисији за људска права ПСБиХ. Позиви и записници са сједница редовно су
објављивани на веб-страници Парламентарне скупштине БиХ.
2. Активности Савјета националних мањина БиХ
2.1. Припрема и израда докумената
У извјештајном периоду припремљени су и израђени сљедећи документи:


План рада Савјета за 2013. и 2014. годину;



На основу искустава у досадашњем раду Савјета и процјене активности које би
Савјет требало да реализује у наредном периоду, предсједавајући је предложио
план рада Савјета за 2013. и 2014. годину, који су чланови Савјета усвојили на 2.
сједници, одржаној 21. 10. 2013. године;



Извјештај о раду Савјета националних мањина.

Извјештај о раду Савјета националних мањина за 2013. годину усвојен је на 5. сједници
Савјета, а након тога на сједници Представничког дома 14. 05. 2014. и сједници Дома
народа 06. 06. 2014. године.
2.2. Припрема и израда иницијатива
У извјештајном периоду припремљене су и упућене у даљу процедуру сљедеће
иницијативе:


Приједлог измјене и допуне Одлуке о оснивању Савјета националних мањина
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 38/06, 93/08 и 53/09).
Приједлог је прихваћен и у Представничком дому и у Дому народа, 25. 07. 2014.
године.



Чланови Савјета радили су на припреми извјештаја о тренутном стању и
положају

националних

мањина

које

чланови

Савјета

представљају.

Предсједавајући Савјета је припремио методологију рада, коју су чланови
прихватили и по којој су радили извјештај за националне мањине које
представљају. Рок за предају појединачних извјештај био је до одржавања 10.
сједнице Савјета, планиране за јануар 2015. године. До краја 2014. године
извјештај су предали представници: Словака, Италијана, Тураца, Чеха, Пољака,
Црногораца, Румуна, Руса, Нијемаца и Рома.


Савјет је на 7. сједници, одржаној 08. 07. 2014. године, усвојио закључак којим
се од Федералног министарства правде тражи да достави информацију о статусу
Савјета националних мањина Федерације БиХ. Одговор Министарства није
примљен у 2014. години.

3. Састанци


15. 04. 2014. године одржан је састанак са госпођом Вероником Кристковом,
судском савјетницом у Канцеларији високог комесара за националне мањине;



18. 09. 2014. године у Бањалуци је одржан састанак Извршног одбора за израду
Стратешке платформе за рјешавање питања националних мањина у БиХ, на
којем је анализирана верзија стратегије о којој ће бити одржана јавна расправа;



29. и 30. 09. 2014. године одржан је 27. састанак Међународног комитета
Декаде Рома у Сарајеву којем су присуствовали чланови Савјета;



07. 11. 2014. године у Сарајеву и 17. 11. 2014. године у Тузли чланови Савјета
учествовали су у јавним расправама о Стратешкој платформи.

4. Рад са медијима
У извјештајном периоду предсједавајући и чланови Савјета дали су неколико
индивидуалних изјава за медије.
О активностима Савјета било је неколико медијских извјештаја, углавном путем
парламентарног веб-портала. Један од њих је извјештај о сједници Савјета на којој
је вођена расправа о расподјели средстава Министарства цивилних послова БиХ за
област културе, када је од укупно 2,7 милиона КМ, за националне мањине одређено
само 3.000 КМ (www.vijesti.ba од 27. 02. 2014. године).
Савјет је од Радио-телевизије Федерације БиХ тражио да се испоштује договор
постигнут прије почетка снимања емисија о националним мањинама у БиХ, које је
ФТВ емитовала током 2014. године. Договор је био да ФТВ достави једну копију
снимљених емисија о националним мањинама у БиХ. На захтјев Савјета да се
испоштује наведени договор, није достављен званичан одговор од ФТВ-а.
5. Остале активности Савјета националних мањина БиХ


Чланови Савјета су учествовали на манифестацији Вече црногорског филма у
Сарајеву, 18. 02. 2014. године;



Упућен је захтјев Централној изборној комисији БиХ у вези с бројем и
структуром изабраних припадника националних мањина на локалним изборима
2012. године. Централна изборна комисија БиХ је доставила одговор 20. 02.
2014. године;



На једном од састанака Савјета анализирана је одлука Комитета министара
Савјета Европе у вези са извршењем пресуде у предмету Сејдић и Финци против
БиХ, Сарајево, 11. 03. 2014. године;



Обиљежен 8. април, Свјетски дан Рома. Том приликом члан Савјета Неџад Јусић
упознао је Савјет о тренутном стању и положају припадника ромске националне
мањине у БиХ, као и о реализованим програмима у оквиру Декаде Рома;



Савјету је 2013. године упућена жалба припадника црногорске националне
мањине из Брезе у којој се наводе различити видови дискриминације које трпи
породица Дијаковић из Брезе. Савјет је жалбу прослиједио на разматрање
Заједничкој комисији за људска права, која је упутила Ургенцију Министарству
унутрашњих послова Кантона Зеница. МУП Зеница је доставио одговор 20. 05.
2014. године;



Савјету је 2014. године упућена жалба припадника словеначке и италијанске
националне мањине из Бањалуке у којој се наводи дискриминација по основу
имовинских права. Савјет је жалбу прослиједио на разматрање Заједничкој
комисији за људска права. Заједничка комисија је 29. 05. 2014. године доставила
одговор да није надлежна за разматрање наведене представке, те сугерисала
странци да се у вези са жалбом обрати надлежном суду;



Упућен је захтјев школама у Босни и Херцеговини да извијесте Савјет о
примјени ОЕБС-ових приручника: Приручника за ученике о култури, баштини и
традицији националних мањина у БиХ и Методичког приручника за наставнике.
Пристигли одговори указују да се приручници не користе једнако у свим
срединама – негдје се користе врло ријетко, а негдје системски;



Чланови Савјета учествовали су у раду округлог стола о теми: „Цивилни
мониторинг регионалног стамбеног програма са посебним освртом на стамбено
збрињавање Рома“, одржаног у Сарајеву 08. 07. 2014. године;



Савјет је на 9. сједници, одржаној 27. 10. 2014. године, анализирао и прихватио
иницијативу Удружења жена Ромкиња ''Боља будућност'' из Тузле да се
дефинишу процедуре за избор чланова у Савјет националних мањина на свим
нивоима власти гдје он дјелују;



Чланови Савјета учествовали су на презентацији документа Водич за израду
локалних акционих планова за рјешавање проблематике ромске популације,
одржаној у Тузли 31. 10. 2014. године;



Предсједавајући Савјета је, у својству члана Извршног одбора пројекта Савјета
Европе под називом „Заштита људских и мањинских права југоисточне Европе“
извјештавао о стању пројекта, објави позива за аплицирање за пројекте, избору
општина у БиХ које су подржане овим пројектом и учествовао на првој
регионалној конференцији „Заштита мањинских права у југоисточној Европи“,
одржаној у Скопљу 26. и 27. 11. 2014. године;



У Сарајеву је, 10. 12. 2014. године, обиљежен Дан људских права. Том приликом
чланови Савјета учествовали су на презентацији Извјештаја о реализацији
препорука Омбудсмена БиХ у вези са остваривањем права Рома у БиХ;



Чланови Савјета организовали су пружање помоћи једном члану Савјета који је
претрпио материјалну штете у мајским поплавама у Добоју.

Предсједавајући Савјета националних мањина БиХ
проф. др Тихомир Кнежичек

