
 

 

 
 

Број: 02-50-10-265-4,3/18 

Сарајево, 20. 02. 2018. 

 

 

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БиХ 

ДОМ НАРОДА 

 

 

На основу члана 27. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 58/14, 88/15, 96/15, 53/16) и члана 3. Пословника о раду 

Привремене истражне комисије Дома народа Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине за прибављање информација о спољнополитичком статусу Босне и 

Херцеговине,  Привремена истражна комисија Дома народа Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине за прибављање информација о спољнополитичком статусу Босне 

и Херцеговине на 4. сједници, одржаној 20. 02. 2018. године, усвојила је те Дому 

народа Парламентарне скупштине БиХ подноси сљедећи  

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

Привремене истражне комисије Дома народа Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине за прибављање информација о спољнополитичком статусу Босне и 

Херцеговине 

 

 

 

I. УВОДНИ ДИО 

 

Привремена истражна комисија Дома народа Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине за прибављање информација о спољнополитичком статусу Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Пивремена истражна комисија) основана је на 27. 

сједници Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, одржаној 7. 
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априла 2017. године, са задатком да спроведе Јавно саслашање ради прибављања 

информација и сагледавања стања у спољној политици Босне и Хрцеговине. 

 

II. ЧЛАНОВИ ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ 

 

У Привремену истражну комисију именовани су: 

1. Марио Караматић, 

2. Огњен Тадић, 

3. Сафет Софтић, 

4. Фахрудин Радончић, 

5. Небојша Радмановић, 

6. Бариша Чолак. 

 

III.  СЈЕДНИЦЕ ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ 

 

Конститутивна сједница Привремене истражне комисије одржана је 29. 05. 2017. 

године. 

Сједницу је сазвао секретар Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Бојан 

Нинковић. Сједници су  присуствовали чланови Привремене истражне комисије: 

Марио Караматић, Огњен Тадић, Сафет Софтић, Фахрудин Радончић, Небојша 

Радмановић и Бариша Чолак. 

За предсједавајућег Привремене истражне комисије изабран је Бариша Чолак, за првог 

замјеника предсједавајућег Сафет Софтић и за другог замјеника предсједавајућег 

Небојша Радмановић. 

 

Друга сједница Привремене истражне комисије одржана је 19. 07. 2017. године. 

Сједници су  присуствовали чланови Привремене истражне комисије: Бариша Чолак, 

предсједавајући Привремене истражне комисије, Сафет Софтић, први замјеник 

предсједавајућег Привремене истражне комисије, Небојша Радмановић, други замјеник 

предсједавајућег Привремене истражне комисије, Марио Караматић и Огњен Тадић, 

чланови Привремене истражне комисије. 

Одсуство са сједнице је оправдао Фахрудин Радончић, члан Привремене истражне 

комисије. 

На сједници је усвојен Пословник Привремене истражне комисије. 

Једногласно је донесена Одлука о одржавању јавног саслушања министра спољних 

послова Босне и Херцеговине. Такође је договорено да ће до заказивиња Јавног 

саслушања разговор са министром спољних послова БиХ Игором Црнатком обавити 

руководство Привремене истражне комисије. 

 

У складу са договором са 2. сједнице Привремене истражне комисије, 11. 09. 2017. 

године одржан је састанак руководства Привремене истражне комисије са министром 

спољних послова БиХ. Састанку су присуствовали Бариша Чолак, предсједавајући 
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Привремене истражне комисије, Сафет Софтић, први замјеник предсједавајућег 

Привремене истражне комисије, и Игор Црнадак, министар спољних послова БиХ. На 

састанак је благовремено позван и Небојша Радмановић, други замјеник 

предсједавајућег Привремене истражне комисије, али је изостанак оправдао оставком 

на све комисије у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине. 

На састанку је закључено да до одржавања јавног саслушања министар Игор Црнадак 

члановима Привремене истражне комисије сачини и достави информацију о 

спољнополитичком статусу Босне и Херцеговине. 

 

Трећа сједница Привремене истражне комисије одржана је 18. 10. 2017. године. 

Сједници су  присуствовали чланови Привремене истражне комисије: Бариша Чолак, 

предсједавајући Привремене истражне комисије, Сафет Софтић, први замјеник 

предсједавајућег Привремене истражне комисије,  Марио Караматић и Огњен Тадић, 

чланови Привремене истражне комисије. 

Одсуство са сједнице оправдали су: Небојша Радмановић, други замјеник 

предсједавајућег Привремене истражне комисије, и Фахрудин Радончић, члан 

Привремене истражне комисије. 

На сједници је, у складу са чл. 34. и 35. Пословника Дома народа Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 58/14, 88/15, 96/15, 

53/16) и у складу са Одлуком о одржавању јавног саслушања министра спољних 

послова Босне и Херцеговине, број: 02-50-10-1210-2,5/17 од 19. 07. 2017. године, 

обављено јавно саслушање министра спољних послова БиХ Игора Црнатка, уз 

присуство представника медија. Сједници су присуствовали и сарадници министра 

Црнатка. 

У јавном саслушању министра Црнатка учествовали су сви присутни чланови 

Привремене истражне комисије. 

 

 

Четврта сједница Привремене истражне комисије одржана је 20. 02. 2018. 

Сједници су присуствовали чланови Привремене истражне комисије: Бариша Чолак, 

предсједавајући Привремене истражне комисије, Сафет Софтић, први замјеник 

предсједавајућег Привремене истражне комисије,  Марио Караматић и Огњен Тадић, 

чланови Привремене истражне комисије. 

Одсуство са сједнице оправдали су: Небојша Радмановић, други замјеник 

предсједавајућег Привремене истражне комисије, и Фахрудин Радончић, члан 

Привремене истражне комисије. 

На сједници су усаглашени закључци и усвојен Извјештај о раду Привремене истражне 

комисије Дома народа Парламентарне скупшине Босне и Херцеговине за прибављање 

информација о вањскополитичком статусу Босне и Херцеговине. 
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I.  ЗАКЉУЧЦИ 

1. Спољнополитички статус Босне и Херцеговине је већ деценијама означен 

негативним конотацијама. Константне политичке кризе су се посебно 

негативно одразиле на укупну економску ситуацију и најважнији 

интеграциони процес - европске интеграције. 

2. Дом народа Парламентарне скупштине БиХ позива Министарство 

иностраних послова БиХ да интензивира активности у вези с израдом нове 

Стратегије спољне политике Босне и Херцеговине и приједлога Закона о 

спољним пословима Босне и Херцеговине, те у року од 90 дана извијести 

овај дом о постигнутим резултатима. 

3. Дом народа Парламентарне скупштине БиХ позива Министарство 

иностраних послова БиХ да се активније укључи у рад Парламентарне 

скупштине БиХ, те позива министра спољних послова да, у складу са 

својим обавезама, учествује у раду сједница Дома с циљем благовременог и 

цјеловитог информисања. 

4. Дом народа Парламентарне скупштине БиХ позива Министарство 

иностраних послова БиХ да благовремено реагује на све критике у вези са 

радом и функционисањем Министарства, како би се у јавности отклонила 

слика о евентуалним неправилностима у раду Министарства. 

Привремена истражна комисија усвојила је Извјештај о раду Привремене истражне 

комисије Дома народа Парламентарне скупшине Босне и Херцеговине за прибављање 

информација о спољнополитичком статусу Босне и Херцеговине, са закључцима 

садржаним у њему, те Дому народа ПСБиХ предлаже да усвоји Извјештај о раду 

Привремене истражне комисије Дома народа Парламентарне скупшине Босне и 

Херцеговине за прибављање информација о вањскополитичком статусу Босне и 

Херцеговине. 

 

Напомена: 

 

 Неауторизовани транскрипт јавног саслушања министра спољних послова Игора 

Црнатка је саставни дио Извјештаја о раду Привремене истражне комисије Дома 

народа Парламентарне скупшине Босне и Херцеговине за прибављање 

информација о спољнополитичком статусу Босне и Херцеговине 

 

Привремена истражна комисија је за извјестиоца на сједници Дона народа одредила 

Баришу Чолака. 
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                                                                                             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

                                                                        ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ  

                                                                                                    Бариша Чолак 

                                                                                                          

Доставити: 

- наслову 

- а/а 

 

  

 

Прилог:  

 

Неауторизовани транскрипт јавног саслушања министра вањских послова БиХ Игора 

Црнатка. 

 


