Број: 05/7-50-13-102-10/15
Сарајево, 21. 01. 2015. године
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Савјета националних мањина Босне и
Херцеговин („Службени гласник БиХ“, бр. 38/06, 93/08, 53/09 и 60/14), Савјет
националних мањина Босне и Херцеговине, на 10. сједници одржаној 21. 01. 2015.
године, усвојио је:

ПЛАН РАДА САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2015.

Одлуком о именовању чланова Савјета националних мањина ("Службени гласник
БиХ", бр. 60/13), на приједлог Заједничке комисије за људска права, права дјетета,
младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, у Савјет националних мањина Босне и Херцеговине, из националних
мањина, именовани су:

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).

На конститутивној сједници Савјета националних мањина, одржаној 18. 09. 2013.
године, за предсједавајућег Савјета националних мањина изабран је проф. др Тихомир
Кнежичек, представник италијанске националне мањине. За замјенике су именовани
Андрија Сваток (Украјинац) и Нада Путица (Црногорка), коју је на 5. сједници,
одржаној 27. 02. 2014. године, замијенила Тијана Вучуревић (Русинка), у складу са
Одлуком о именовању чланова Савјета националних мањина ("Службени гласник
БиХ", бр. 60/13). Реализација Плана рада за 2015. годину у знатној мјери ће зависити од
расположивости буџета.
ПЛАН РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ


одржавање редовних сједница Савјета



разматрање питања из надлежности Савјета и праћење покренутих
иницијатива



активности праћења усвајања Стратешке платформе за рјешавање проблема
националних мањина Босне и Херцеговине



сарадња са савјетима националних мањина на ентитеским и нижим нивоима



сарадња са удружењима националних мањина Босне и Херцеговине - рад на
анализи стања положаја националних мањина у БиХ



сарадња са домаћим и међународним организацијама које се баве питањима
националних мањина



учешће на скуповима о питањима националних мањина



информисање јавности о раду Савјета (медији и веб-старница)
АПРИЛ, МАЈ И ЈУНИ



одржавање редовних сједница Савјета



разматрање питања из надлежности Савјета и праћење покренутих
иницијатива (иницирање доношења закона о правима националних мањина у
кантонима ФБиХ)



усвајање и

потписивање Меморандума о сарадњи

са домаћим и

међународним организацијама


активности праћења усвајања Стратешке платформе за рјешавање проблема
националних мањина Босне и Херцеговине



сарадња са савјетима националних мањина на ентитеским и нижим нивоима



сарадња са удружењима националних мањина Босне и Херцеговине



израда извјештаја о положају националних мањина у БиХ



сарадња са домаћим и међународним организацијама које се баве питањима
националних мањина



учешће на скуповима о питањима националних мањина



разматрање резултата пописа становништва у БиХ са аспекта националних
мањина (временски оквир зависи од динамике извјештавања о резултатима
пописа становништва)



обиљежавање Свјетског дана Рома (8. април)



обиљежавање Дана побједе над фашизмом у Европи (9. мај)



информисање јавности о раду Савјета (медији и веб-страница)
ЈУЛИ, АВГУСТ И СЕПТЕМБАР



редовне сједнице Савјета



разматрање питања из надлежности Савјета и праћење покренутих иницијатива
(иницирање доношења закона о правима националних мањина у кантонима
ФБиХ)



активности праћења усвајања Стратешке платформе за рјешавање проблема
националних мањина Босне и Херцеговине



активности одржавања конференције с циљем дефинисања услова припадности
појединаца групи националне мањине



разматрање резултата пописа становништва у БиХ са аспекта националних
мањина (временски оквир зависи од динамике извјештавања о резултатима
пописа становништва)



сарадња са удружењима националних мањина Босне и Херцеговине



учешће на скуповима о питањима националних мањина



информисање јавности о раду Савјета (медији и веб-страница)

ОКТОБАР , НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР



редовне сједнице Савјета



разматрање питања из надлежности Савјета и праћење покренутих
иницијатива (иницирање доношења закона о правима националних мањин у
кантонима ФБиХ)



активности праћења усвајања Стратешке платформе за рјешавање проблема
националних мањина БиХ



активности одржавања конференције с циљем дефинисања услова
припадности појединаца групи националне мањине



разматрање резултата пописа становништва у БиХ са аспекта питања
националних мањина (временски оквир зависи од динамике извјештавања о
резултатима пописа становништва)



обиљежавање Међународног дана људских права (10. децембар)



сарадња са савјетима националних мањина на ентитеским и нижим нивоима
власти



сарадња са удружењима националних мањина БиХ



сарадња са домаћим и међународним организацијама које се баве питањима
националних мањина



израда и разматрање извјештаја о раду Савјета за 2015. годину



израда, разматрање и усвајање програма рада Савјета за 2016. годину



израда, разматрање и усвајање финансијског плана за 2016. годину



учешће на скуповима о питањима националних мањина



информисање јавности о раду Савјета (медији и веб-страница)

Предсједавајући Савјета националних мањина БиХ
проф. др Тихомир Кнежичек

