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Број: 03/6-50-1-5-10/08
Сарајево, 17.3.2008. године

На основу члана 50. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 33/06, 41/06, 81/06 и 91/06), члана 44. Пословника
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06 и
91/06), Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију,
избјеглице, азил и етику Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине подноси
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЉУДСКА ПРАВА, ПРАВА
ДЈЕТЕТА, МЛАДЕ, ИМИГРАЦИЈУ, ИЗБЈЕГЛИЦЕ, АЗИЛ И ЕТИКУ ЗА 2007.
ГОДИНУ

1. Уводне напомене
Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и
етику Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија) стално је
радно тијело. Њена надлежност регулисана је одредбама члана 59. Пословника
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, број:
33/06, 41/06, 81/06, 91/06 и 91/07 ) и члана 53. Пословника Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06, 91/06 и 91/07).
На 3. сједници Представничког дома, одржаној 09.02.2007. године, изабрани су чланови
Комисије: Садик Ахметовић, Азра Алајбеговић, Милорад Живковић, Денис Бећировић,
Нико Лозанчић и Сефер Халиловић, а на 2. сједници Дома народа, одржаној 16.03.2007.
године, изабрани су чланови: Алма Чоло, Адем Ибрахимпашић, Иво Миро Јовић, Илија
Филиповић, Зоран Копривица и Драго Љубичић.
Током протекле 2007. години Комисија је одржала седам сједница. Конститутивна сједница
одржана је 21.03.2007. године, када је за предсједавајућег Комисије изабран Садик
Ахметовић; за првог замјеника Зоран Копривица и Иво Миро Јовић за другог замјеника
предсједавајућег.
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Комисија је од конституисања радила на испуњавању обавеза утврђених пословницима, као
и обавеза које су јој одређене одлукама колегијума домова.

2. Активности Комисије током 2007. године
а. Законске активности
Чланови Комисије су током 2007. године разматрали укупно три предлога закона и
успјешно израдили и упутили у парламентарну процедуру Кодекс понашања за посланике и
делегате у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.
1. Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству (предлагач: посланик Ремзија
Кадрић);
2. Закон о забрани, негирању, минимизирању, оправдавању или одобравању
холокауста, злочина геноцида и злочина против човјечности (предлагач: посланик
Екрем Ајановић);
3. Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима (предлагач:
Савјет министара БиХ);
4. Кодекс понашања за посланике и делегате у Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине (предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе,
имиграцију, избјеглице, азил и етику);
5. Избор и именовање Савјета националних мањина Босне и Херцеговине.
Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству разматран је на 3. сједници
Комисије, одржаној 15. маја 2007. године. Изјашњавање о принципима Закона одгођено је
док се не редефинише Предлог закона о измјенама и допунама Закона о држављанству и
прибаве мишљења Предсједништва БиХ и Савјета министара БиХ.
Закон о забрани, негирању, минимизирању, оправдавању или одобравању холокауста,
злочина геноцида и злочина против човјечности разматран је на 6. сједници Комисије,
одржаној 5. новембра 2007. године. Комисија није подржала принципе Закона о забрани,
негирању, минимизирању, оправдавању или одобравању холокауста, злочина геноцида и
злочина против човјечности. Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ је на 18.
сједници, одржаној 12, 13. и 17. децембра 2007. године, одбио мишљење Комисије о
принципима Закона о забрани, негирању, минимизирању, оправдавању или одобравању
холокауста, злочина геноцида и злочина против човјечности и Закон упутио у поновну
комисијску процедуру, у којој ће Комисија дорадити текст закона, укључујући при томе
мишљења Савјета министара БиХ, Министарства правде БиХ, Министарства за људска
права и избјеглице БиХ, те невладиних и међународних организација.
Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима
Комисија је на 7. сједници, одржаној 5. новембра 2007. године, разматрала Закон о
измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима, те га подржала и упутила у
даљу парламентарну процедуру.
Кодекс понашања за посланике и делегате у Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине
Комисија је на 4. сједници, одржаној 3. јула 2007. године, изабрала Радну групу у којој су
били: Алма Чоло, Азра Алајбеговић, Зоран Копривица, Иво Миро Јовић, Сефер Халиловић и
секретар Комисије Самир Буљина, која је радила на припреми и изради Нацрта кодекса
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понашања за посланике и делегате у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.
Радна група је одржала два састанка на којима је завршена процедура израде Нацрта кодекса.
На 5. сједници, одржаној 27.09. и 10.10.2007. године, Комисија је усвојила Предлог кодекса
понашања за посланике и делегате у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, а на
6. сједници Комисије, одржаној 05.11.2007. године, усвојени су принципи Кодекса. Предлог
кодекса понашања за посланике и делегате у Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине усвојен је у Представничком дому на 18. сједници, одржаној 12, 13. и
17.12.2007. године у првом читању и у Дому народа на 11. сједници, одржаној 31.01.2008.
године у првом читању. Амандманска фаза је у току.
Избор и именовање Савјета националних мањина Босне и Херцеговине
Комисија је на 3. сједници, одржаној 15.05.2007. године, основала Радну групу у којој су:
Садик Ахметовић, Зоран Копривица, Иво Миро Јовић, Самир Буљина, Слободан Наградић
и Максим Станишић, која је радила на утврђивању предлога кандидата за Савјет
националних мањина БиХ. Радна група је објавила јавни позив националним мањинама у
БиХ да доставе предлоге кандидата за Савјет националних мањина БиХ, након чега је
обављен интервју са кандидатима и утврђена листа од десет кандидата. Комисија је на 5.
сједници, одржаној 27.09. и 10.10.2007. године, усвојила предложену листу кандидата за
Савјет националних мањина БиХ и упутила је у даљу парламентарну процедуру.
Листа предложених кандидата за Савјет националних мањина БиХ усвојена је на на 18.
сједници Представничког дома, одржаној 12, 13. и 17.12.2007. године, и на 11. сједници
Дом народа, одржаној 31.01.2008. године.
3. Активности везане за разматрање и усвајање осталих аката
Акти разматрани у комисијској фази
Током 2007. године Комисија је разматрала одређене акте који немају законодавни
карактер. Комисија је разматрала, усвојила и примила к знању сљедеће акте:
1. Извјештај о раду Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних
држављана у Босни и Херцеговини за период од 01.03.2006. до 31.01.2007. године;
2. Допис Сталног представништва Босне и Херцеговине при Савјету Европе о посјети
Томаса Хамарбергера, комесара за људска права СЕ, Босни и Херцеговини почетком
јуна 2007. године;
3. Пресуда Европског суда за људска права у вези са Резолуцијом 1516 (2006) Савјета
Европе;
4. Државна стратегија за борбу против насиља над дјецом 2007-2010. Министарство за
људска права и избјеглице БиХ;
5. Допис Удружења грађана отпуштених радника из Републике Хрватске;
6. Допис Удружења грађана „Енсарије“ у вези са проблемом држављанства грађана
афроазијског поријекла;
7. Закључци и препоруке Комитета за грађанска и политичка права УН-а, као и
закључци Савјета министара БиХ;
8. Брошура „Оквир за заштиту жртава трговине људима у БиХ“, (подносилац:
Босанскохерцеговачка женска економска мрежа);
9. Годишњи извјештај за 2006. годину Удружења ''Ваша права Босне и Херцеговине'';
10. Извјештај о раду Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних
држављана у БиХ за период од 31.01.2007. године до 31.07.2007. године;
11. Информација Сталног представништва БиХ при Савјету Европе;
12. Извјештај Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2006. годину.
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Представке грађана и институција које су се обратиле Комисији
Према одредбама члана 59. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 33/06, 41/06, 81/06 и 91/06), члана 53. Пословника
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06 и
91/06), Комисија разматра предлоге које доставе грађани, уз обавјештавање подносиоца о
исходу, и петиције у вези са повредама људских права и основних слобода, усвајајући
одговарајуће мјере и обавјештавајући подносиоца и домове о усвојеним одлукама. У току
2007. године Комисија је у складу са својим надлежностима разматрала и адекватно
дјеловала на тридесет и четири предмета.
Остале активности Комисије
Комисија је одржала неколико састанка са различитим организацијама и институцијама из
области заштите људских права ради сагледавања питања људских права, побољшања
заштите људских права, начина за превазилажење одређених кршења људских права и
размјене искустава са организацијама и институцијама које се баве овим питањем.
Реализовани су сљедећи састанци и посјете:
- 3. јул 2007. године радни састанак са представницима Министарства за људска права БиХ
- 15. октобар 2007. године посјета делегације Бундестага, чланова Комисије за петиције
- 14. децембар 2007. године састанак са представницима УНХЦР-а БиХ
- састанак са делегацијом Хелсиншког комитета за људска права у БиХ
4. Плиниране активности Комисије у 2008. години
Најзначајније активности Комисије са утврђеним роковима у 2008. години су:
- разматрање закона и других аката од овлашћених предлагача и достављање извјештаја
Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
- разматрање питања из области људских права, права дјетета, младих, имиграције,
азила и етике;
- разматрање предлога поднесених од грађана и обавјештавање о исходу;
- активности у Парламентарној скупштини БиХ на успостављању Савјета националних
мањина БиХ;
- Припремање и утврђивање Предлога кодекса понашања за посланике и делегате у
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине;
- разматрање питања у вези са могућим случајевима кршења Закона о сукобу интереса
у институцијама власти БиХ изабраних званичника ПСБиХ и Савјета министара БиХ;
- радна посјета затворским установама у БиХ, психијатријским установама и домовима
за социјалну заштиту;
- контакти са омбудсменима за људска права и сагледавање усаглашавања активности
на заштити људских права и слобода;
- сарадња са институцијама власти БиХ, невладиним и међународним организацијама;
- обиљежавање најзначајнијих међународних датума који се тичу надлежности
Комисије.
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Резиме
На основу наведених активности, може се закључити да је Комисија успјешно реализовала
све постављене задатке.
За успјешнији рад Комисије потребно је обезбиједити канцеларијски простор.
С обзиром на велики број надлежности Комисије, ради ефикасности и квалитета рада, у
будућности је потребно основати додатну комисију при Парламентарној скупштини БиХ,
која би преузела дио надлежности Заједничке комисије за људска права, права дјетета,
младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику ПСБиХ.
Предсједавајући Комисије
Садик Ахметовић, с.р.

