Број: 05/7-50-13-102-16/16
Сарајево 21. 01. 2016. године

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА БиХ
ЗА 2015. 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
раду уставноправних комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ, Заједничке комисије
за људска права и других комисија и радних тијела Парламентарне скупштине БиХ када
расправљају о правима, положају и интересима 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 (Румунка),
13. МАРИЈА ГРБИЋ (Словенка),
14. АНДРИЈА СВАТОК (Украјинац),
15. МЛАДЕН РАДМИЛОВИЋ (Рус),
16. ТИЈАНА ВУЧУРЕВИЋ (Русинка),
17. НЕЏАД ЈУСИЋ (Ром).
Одлука је ступила на снагу 30. јула 2013. године, објавом у "Службеном гласнику БиХ",
број 60.

1. Сједнице Савјета националних мањина БиХ
У извјештајном периоду у току 2015. године Савјет је одржао 6 редовних сједница,
колико је и планирано:
10. сједница је одржана 21. 01. 2015.
11. сједница је одржана 19. 03. 2015.
12. сједница је одржана 22. 05. 2015.
13. сједница је одржана 14. 07. 2015.
14. сједница је одржана 05. 10. 2015.
15. сједница је одржана 04. 11. 2015.
Све сједнице је сазвао и водио предсједавајући Савјет националних мањина БиХ,
Тихомир Кнежичек.
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На сједницама се расправљало о тачкама које су биле предвиђене Програмом рада
Савјета за 2015. годину, као и другим текућим питањима који се тичу националних
мањина у току 2015. године, и то првенствено о: изради извјештаја о оцјени положаја
националних мањина у БиХ; изради стратешке платформе за рјешавање питања
националних мањина у БиХ; иницијативи за извршење пресуде у предмету Сејдић и
Финци против БиХ; иницијативи за одржавање конференције с циљем дефинисања
услова у погледу припадности националној мањини; иницијативи за усвајање и
потписивање меморандума о сарадњи са домаћим и међународним организацијама;
дефинисања критеријума за избор чланова Савјета националних мањина БиХ;
презентацији Извјештаја о оцјени положаја националних мањина у БиХ; итд.
Све сједнице су одржане у планирано вријеме. Присуство чланова Савјета на
сједницама износи 80%, а три члана нису присуствовала сједници (оправдано или
неоправдано) три или више пута. Сједнице су организоване уз значајну стручну и
техничку помоћ Канцеларије секретара Заједничке комисије за људска права
Парламентарне скупштине БиХ.

2. Активности Савјета националних мањина БиХ
2.1. Припрема и израда докумената
У извјештајном периоду припремљени су и израђени сљедећи документи:


Радни план Савјета за 2015. 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 2015. годину, који је усвојен на 10. сједници Савјета, одржаној 21. 01. 2015.
године.


Извјештај о раду Савјета националних мањина за 2014. годину

Извјештај о раду Савјета националних мањина за 2014. усвојен је на 10. сједници
Савјета, те на 11. сједници Представничког дома и 5. сједници Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ.


Извјештај о спровођењу мјера Европске повеље о мањинским језицима
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Предсједавајући Савјета је, на захтјев Министарства за људска права и избјеглице БиХ,
припремио и 23. 03. 2015. године доставио информацију за ДРУГИ ИЗВЈЕШТАЈ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА И ПРИНЦИПА УТВРЂЕНИХ
ЕВРОПСКОМ ПОВЕЉОМ О РЕГИОНАЛНИМ ИЛИ МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА.
Надлежне институције су дале мишљење о Извјештају (јули 2015), а Савјет министара
БиХ је усвојио извјештај 25. 08. 2015, те је упућен Савјету Европе.


„Националне мањине у Босни и Херцеговини“ – Извјештај Савјета
националних мањина Босне и Херцеговине о положају националних мањина за
период 2010 – 2015. године

Програмом рада за 2014. годину била је предвиђена израда Извјештаја Савјета
националних мањина Босне и Херцеговине о положају националних мањина за период
2010 – 2015. године. Извјештај је завршен почетком 2015. године, након чега је
лекторисан те уз финансијску помоћ Неџада Јусића из удружења Еврором регистрован
у

Националној

и

универзитетској

библиотеци

БиХ.

Издавач

Извјештаја

је

Парламентарна скупштина БиХ. Штампање Извјештаја у 500 примјерака финансирали
су Савјет Европе и Европска унија, а према исказаним потребама обезбијеђена су
средстава за штампање додатних 400 примјерака. Министарка за људска права и
избјеглице, Семиха Боровац, 20.10.2015. године доставила је Савјету националних
мањина позитивно мишљење о Извјештају. Званична презентација Извјештаја одржана
је 04.11.2015. године у Сарајеву.

2.2. Припрема и израда иницијатива
У извјештајном периоду разматране су и упућене у процедуру сљедеће иницијативе:


На 12. сједници Савјета, 22.05.2015. године, разматрана је Иницијатива за извршење
пресуде Сејдић и Финци против БиХ. Након састанка за члановима Заједничке
комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ, који су подржали
Иницијативу, Представничком дому и Дому народа упућен је захтјев за уврштавање
тачке дневног реда која би гласила: „Извршење пресуде Европског суда за људска
права у Стразбуру у предмету Сејдић и Финци“. Током извјештајног периода
предложена тачка дневног реда није уврштена у дневне редове сједница домова.
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На 13. сједници Савјета, 14.07.2015. године, разматрана је Иницијатива за
одржавање конференције с циљем дефинисања услова припадности појединаца
групи националних мањина. Планирано је да се Конференција одржи најкасније до
маја 2016. године. Конференција се припрема у сарадњи са ентитетским савјетима
националних мањина и Министарством за људска права и избјеглице, уз очекивану
логистичку подршку Савјета Европе и ОЕБС-а.



Члановима Интерресорне радне групе за измјену изборног законодавства у БиХ,
23.10.2015. године, упућен је захтјев да један члан Савјета - Неџад Јусић,
представник ромске националне мањине, учествује у раду Интерресорне групе, што
је као иницијативу прихватила Интерресорна група.



На 13. сједници Савјета, 14.07.2015. године, разматрана је Иницијатива за
потписивање меморандума о сарадњи са домаћим и међународним организацијама.
На

састанку

са

предсједавајућим

Дома

народа

Огњеном

Тадићем

и

предсједавајућом Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјаном
Кришто 29.12.2015. године договорено је да сви захтјеви и приједлози за сарадњу
између Савјета националних мањина БиХ и домаћих и међународних организација
буду упућени Колегијуму Секретаријата Парламентарне скупштине, који ће их
разматрати и одлучити о начину остваривања ове сарадње.


На основу закључака са састанка одржаног са члановима Заједничке комисије за
људска права Парламентарне скупштине БиХ, одржаног 21.07.2015. године, Савјет
је припремио своје приједлоге за дефинисање критеријума за избор чланова Савјета
националних мањина БиХ и упутио позив савезима националних мањина, Савјету
националних мањина Републике Српске и организацијама цивилног друштва да
доставе приједлоге за критеријуме за избор чланова Савјета националних мањина
БиХ. Све достављене приједлоге разматраће радна група у коју су именовани
Велибор Кувач, Ева Пашић Јухас и Хакан Варан, која ће припремити Приједлог
критеријума за избор чланова Савјета и презентовати га на првој сједници Савјета у
2016. години.

3. Састанци


Тихомир Кнежичек је присуствовао састанцима Извршног одбора пројекта Савјета
Европе под називом „Заштита права националних мањина“ који су одржани
26.03.2015. године у Приштини и 04. и 05.11.2015. у Сарајеву.
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Одржан је састанак са представницима ОЕБС-а, 10.06.2015. године, у Тузли у вези
са присуством представника Савјета на регионалном такмичењу о националним
мањинама основних школа Бијељине, Угљевика и Лопара које је одржано у
Бијељини 27.11.2015. године.



На 13. сједници Савјета, 14.07.2015. године, присуствовали су предсједавајући
Савеза националних мањина РС-а, Фрањо Ровер и секретарицом Савеза
националних мањина Републике Српске, Маја Кременовић, с циљем упознавања
чланова Савјета са активностима које реализују Савез националних мањина
Републике Српске.



Одржан је састанак са министарком за људска права и избјеглице БиХ, Семихом
Боровац, помоћницом министарке Салихом Ђудеријом и замјеником министарке
Предрагом Јовићем, те са предсједником Савеза националних мањина РС-а Фрањом
Ровером и секретарицом Савеза Мајом Кременовић 14.07.2015. године, у вези са
презентацијом положаја националних мањина у БиХ и финансирањем потреба
националних мањина. У име Савјета, састанку је присуствовао предсједавајући
Тихомир Кнежичек.



Дана 21.07.2015. године одржан је састанак са члановима Заједничке комисије за
људска права Парламентарне скупштине БиХ о теми покретања иницијативе за
разматрање извршења пресуде у предмету Сејдић и Финци. Састанак је, такође,
искоришћен и за упознавање Заједничке комисије са активностима које реализује
Савјет националних мањина БиХ.



Одржан је састанак са предсједавајућим Дома народа Огњеном Тадићем и
предсједавајућом Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Борјаном
Кришто 29.12.2015. године, о могућностима потписивања меморандума о сарадњи
између Савјета националних мањина БиХ и организација које реализују пројекте од
интереса за припаднике националних мањина у БиХ.



Дана 04.11.2015. године одржан је састанак са представницима Центра за социјална
истраживања Аналитика и Медиацентар Сарајево, у вези с оцјеном нивоа и врста
дискриминације са којима се сусрећу припадници националних мањина у БиХ.



Чланови Савјета учествовали су на манифестацији Трећи дан националних мањина
у Сарајеву, која се одржана 04.11.2015. године у Градској вијећници.
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Није одржан ниједан састанак са Министарством за људска права БиХ или другом
институцијом у вези са анализом и усвајањем Стратешке платформе за рјешавање
питања националних мањина у БиХ. Чланови Савјета су учествовали у припреми
Стратешке платформе од почетка процеса. Иако је најављено, до краја 2015. године
није завршена израда поменуте стратегије. Члановима Савјета није познат садржај
финалне верзије документа јер се договори надлежних институција о финализације
обављају без њиховог присуства.



Чланови Савјета нису позвани на завршну конференцију којом је Босна и
Херцеговина завршила предсједавање Декадом Рома, која је одржана у Сарајеву
10.09.2015. године у организацији Савјета за регионалну сарадњу.

4. Рад са медијима
У извјештајном периоду активности Савјета су документоване у штампаним и
електронским медијима, а највише на интернет порталима:


Тихомир Кнежичек је гостовао у ТВ емисији „Иза зареза“ РТВТК дана 26.
01.2015. године.



Агенција ФЕНА је 19.03.2015. објавила информацију о прихватању Извјештаја
Савјета о раду у 2014. години, као и интервју са предсједавајућим Савјета.



Агенција ФЕНА је 19.07.2015. објавила интервју са предсједавајућим Савјета,
који је пренио и један број портала који преузимају вијести од агенције ФЕНА.



ТВК3 објавила је интервју са предсједавајућим Савјета и репортажу о
Фестивалу националних мањина у Прњавору 25.07.2015.



Агенција ФЕНА је 27.10.2015. објавила информацију о публикованом извјештају
о положају националних мањина у БиХ 2010-2015, који су радили чланови
Савјета, а информацију су пренијели и други портали.



Федерална ТВ и Радио Сарајево су 04.11.2015. објавили вијест о презентацији
извјештаја о положају националних мањина у БиХ 2010-2015.



Агенција Сенссервис је 04.11.2015. године објавила чланак о презентацији
Извјештаја о положају националних мањина у БиХ 2010-2015, као и изјаве
чланова Савјета. Такође, истим поводом, објављене су изјаве чланова Савјета:
Јакоба Финција, Драгана Марковића и Тихомира Кнежичека.
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Веб-портал pogled.ba је 04.11.2015. године публиковао чланак поводом
презентације Извјештаја о положају националних мањина у БиХ.

Информације о сједницама Савјета публикују се путем парламентарног веб-портала.
Због лоше приступачности информацијама о Савјету на веб-страници, затражено је од
надлежних служби да поправе дизајн странице и побољшају видљивост информација о
Савјету. До краја 2015. године није урађена промјена на веб-страници, тако да је
видљивост Савјета националних мањина БиХ и даље неодговарајућа и неадекватна у
односу на његов значај.

5. Остале активности Савјета националних мањина БиХ


Савјет је на првој сједници, 21.01.2015. године, дао подршку удружењу БОСПО, у
партнерству са Удружењем Рома „Еурором“, за аплицирање за пројекат Европске
уније под називом „Јачање механизама за заштиту људских права националних
мањина у БиХ“.



Свјетски дан Рома (8. април) обиљежен је учешћем Неџада Јусића, члана Савјета,
на свечаном састанку са члановима Комисије за људска права, 08.04.2015. године.



Чланови Савјета учествовали су у обиљежавању Међународног дана сјећања на
жртве холокауста 27.01.2015. године у Тузли и Сарајеву.



Савјет је 19.03.2015. године дао подршку Удружењу грађана чешког поријекла
„Чешка беседа“ из Сарајева за реализацију покренуте иницијативе за постављање
бисте Томаша Г. Масарика у Парку националних мањина у Сарајеву.



У

организацији

Града

Сарајева,

чланови

Савјета

су

28.03.2015.

године

присуствовали манифестацији „Дани националних мањина“ у Међународном
центру за дјецу, у оквиру пројекта „Заштита права националних мањина“.


Предсједавајући Савјета Тихомир Кнежичек учествовао је на радионици о
Оквирној конвенцији за заштиту националних мањина и Европској повељи о
регионалним или мањинским језицима која је одржана 08.06.2015. у Приједору, у
организацији Савјета Европе.
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На састанку са члановима Заједничке комисије за људска права, 21.07.2015. године,
договорено је да Савјет достави Интерресорној радној групи приједлоге за измјену
Изборног закона БиХ.



На позив начелника општине Прњавор, предсједавајући Савјета Тихомир Кнежичек
учествовао је, као гост на 6. фестивалу националних мањина општине Прњавор,
који је одржан 25.07.2015. године.



Предсједавајући Савјета Тихомир Кнежичек учествовао је на конференцији
„Мањинска права у подијељеним заједницама“ која је одржана у Сарајеву
15.10.2015. године у организацији Савјета Европе.



Чланови Савјета су 04.11.2015. године учествовали на округлом столу о
националним мањинама, који су организовали Град Сарајево, градоначелник
Сарајева и Савјет Европе.



Презентација Извјештаја о стању националних мањина у БиХ 2010-2015. одржана
је 04.11.2015. године у Сарајеву.



Члан Савјета, Јакоб Финци, учествовао је на састанку са делегацијом Директората
за демократију Савјета Европе, о изборима у 2016. години и могућој сарадњи.
Састанак је одржан 24.11.2015. године у Сарајеву.



Предсједавајући Савјета Тихомир Кнежичек учествовао је као гост на регионалном
такмичењу о националним мањинама основних школа Бијељине, Угљевика и
Лопара. Такмичење је, уз подршку ОЕБС-а, одржано је у Бијељини 27.11.2015.
године.



Предсједавајући Савјета Тихомир Кнежичек учествовао је на конференцији
поводом Међународног дана људских права, одржаној у Сарајеву 10.12.2015.
године. Конференцију је организовала Заједничка комисија за људска права оба
дома Парламентарне скупштине БиХ.



Чланови Савјета националних мањина учествовали су 16.12.2015. године у Сарајеву
на Конвенцији „Мањине и изборни закон“, у организацији коалиције КОМА и још
три организације.



Иако је захтјев упућен неколико пута, чланови Савјета до краја 2015. године нису
добили пропуснице за улазак у зграду Парламентарне скупштине.



Чланови Савјета националних мањина, као и свих претходних година, нису
позивани на обиљежавање државних и вјерских празника које су организовали
државни и вјерски званичници у Босни и Херцеговини током 2015. године.
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Предсједавајући Савјета националних мањина БиХ
проф. др Тихомир Кнежичек
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