Broj: 03/5-50-14-11-26,9/18
Sarajevo, 30. 1. 2018.

IZVJEŠĆE
o radu Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2017.

Sarajevo, siječanj 2018. godine
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Na temelju članka 56. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15) i članka 46. Poslovnika Doma
naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15,
96/15 i 53/16), te članka 2. Naputka o metodologiji izrade izvješća o radu povjerenstava
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-4-574-1/13 od 10. 4. 2014.,
Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove domovima Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine podnosi
Izvješće
o radu Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2017.

I. UVODNE NAPOMENE
S ciljem jedinstvenog rješavanja statusnih i drugih pitanja zaposlenih u Parlamentarnoj
skupštini BiH, domovi su osnovali Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove.
Specifičnost Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove u odnosu na druga zajednička
povjerenstva ogleda se u tome što ono donosi konačne odluke. Kada donosi konačne odluke,
Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove u cijelosti primjenjuje odredbe poslovnika
domova kojima se uređuje odlučivanje domova Parlamentarne skupštine BiH.
Nadležnosti Zajedničkog povjerenstva utvrđene su člankom 63. Poslovnika Zastupničkog
doma ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15) i člankom 53. Poslovnika Doma naroda
PSBiH ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), zakonom i podzakonskim aktima.
Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove:
- odlučuje o radnopravnom statusu zastupnika i izaslanika;
- donosi opće i pojedinačne akte kojima se uređuju statusna pitanja i materijalni položaj
zastupnika i izaslanika sukladno zakonu;
- odlučuje o preraspodjeli novčanih sredstava, prostorija, kao i administrativnih, tehničkih i
drugih usluga za rad klubova;
- razmatra izvješća o izvršenju proračuna u dijelu sredstava predviđenih za rad Parlamentarne
skupštine BiH, te donosi akte za njihovu realizaciju;
- prati realizaciju preporuka iz revizorskog izvješća za Parlamentarnu skupštinu BiH i, u
suradnji s povjerenstvima za financije i proračun domova Parlamentarne skupštine BiH,
poduzima odgovarajuće mjere za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvješću;
- donosi akte u vezi s evidentiranjem imovine i druge potrebne akte bitne za upravljanje
imovinom Parlamentarne skupštine BiH;
- na temelju mišljenja kolegija obaju domova daje suglasnost na Pravilnik o unutarnjem
ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH i Pravilnik o
radu Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine BiH;
- odlučuje na temelju prijedloga Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine BiH o rasporedu
radnih prostorija u Parlamentarnoj skupštini BiH;
- u skladu s Odlukom o ustroju Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
(“Službeni glasnik BiH”, br. 92/05 i 63/08), Zajedničko povjerenstvo: razmatra obavijesti
Kolegija Tajništva o svim transakcijama u vezi s trošenjem financijskih sredstava
namijenjenih za financiranje rada Parlamentarne skupštine BiH; daje suglasnost na propise
koje donosi Kolegij Tajništva u skladu sa zakonskim ovlastima;
- u skladu s člankom 7. st. (4) i (5) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), utvrđuje nacrt proračuna
Parlamentarne skupštine BiH;
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u skladu s člankom 7. stavak (6) Zakona o financiranju političkih stranaka (“Službeni
glasnik BiH“, broj 95/12 i 41/16), Zajedničko povjerenstvo regulira raspodjelu sredstava,
kontrolu trošenja i druga financijska pitanja u vezi s provedbom ovoga zakona;
u skladu s odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15,
88/15, 16/16, 94/16 i 72/17), daje suglasnost na razvrstavanje radnih mjesta u platne razrede
C2, C3, C4 i C5; donosi akte kojima se utvrđuju naknade za rad u radnim tijelima
Parlamentarne skupštine BiH i naknade u vezi s obavljanjem zastupničkog i izaslaničkog
mandata; te podzakonskim aktom utvrđuje pravo na korištenje službenih i privatnih vozila,
troškove fiksnih i mobilnih telefona i reprezentacije;
u skladu s člankom 2.5. stavak (3) Izbornog zakona BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 52/05, 65/05, 77/05, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13,
7/14 i 31/16), Zajedničko povjerenstvo imenuje tri člana u Povjerenstvo za izbor i
imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH;
u skladu s člankom 2. stavak (4) i člankom 14. stavak (4) Zakona o neovisnim i nadzornim
tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 36/08),
utvrđuje sredstva za rad i naknade članova Neovisnog odbora i Odbora za žalbe građana
koja se osiguravaju u proračunu Parlamentarne skupštine BiH;
u skladu s člankom 2. stavak (4) Zakona o parlamentarnom vojnom povjereniku Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 51/09), utvrđuje potrebna sredstva za rad vojnog
povjerenika i njegova ureda koja se osiguravaju u proračunu Parlamentarne skupštine BiH;
u skladu s člankom 17a. stavak (5) Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju
borbe protiv korupcije ("Službeni glasnik BiH", br. 103/09 i 58/13), utvrđuje potrebna
sredstva i naknade za rad članovima Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije;
u skladu s člankom 8. Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH”, br. 38/06, 93/08, 53/09 i 60/14), na prijedlog Vijeća nacionalnih
manjina BiH, utvrđuje troškove za njegov rad;
razmatra i druga administrativna pitanja iz nadležnosti domova.

POGLAVLJE I. Sjednice
Odjeljak A. Sjednice Zajedničkog povjerenstva
U izvještajnom razdoblju održano je 14 sjednica Zajedničkog povjerenstva, i to:
- 15. sjednica Zajedničkog povjerenstva, održana 2. 2. 2017.,
- 16. sjednica Zajedničkog povjerenstva, održana 8. 3. 2017.,
- nastavak 16. sjednice Zajedničkog povjerenstva, održan 22. 3. 2017.,
- nastavak 16. sjednice Zajedničkog povjerenstva, održan 5. 4. 2017.,
- 17. sjednica Zajedničkog povjerenstva, održana 5. 4. 2017.,
- 18. sjednica Zajedničkog povjerenstva, održana 8. 5. 2017.,
- nastavak 18. sjednice Zajedničkog povjerenstva, održan 30. 5. 2017.,
- 19. sjednica Zajedničkog povjerenstva, održana 30. 5. 2017.,
- 20. sjednica Zajedničkog povjerenstva, održana telefonskim izjašnjavanjem
članova Zajedničkog povjerenstva 19. 6. 2017.,
- 21. sjednica Zajedničkog povjerenstva, održana telefonskim izjašnjavanjem
članova Zajedničkog povjerenstva 7. 7. 2017.,
- 22. sjednica Zajedničkog povjerenstva, održana 17. 7. 2017.,
- 23. sjednica Zajedničkog povjerenstva, održana 13. 9. 2017.,
- 24. sjednica Zajedničkog povjerenstva, održana 7. 11. 2017.,
- 25. sjednica Zajedničkog povjerenstva, održana 4. 12. 2017.
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Odjeljak B. Točke dnevnog reda
Na sjednicama Zajedničkog povjerenstva razmatrano je 115 točaka dnevnog reda, i to:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sjednica
15. sjednica
16. sjednica

Predložene točke dnevnog
reda
14
16

Razmatrane točke dnevnog reda

3

0

3

3

8
3
2

8
1
2

16
1
1
16
14
15
9
121

16
1
1
16
14
15
11
115

nastavak 16.
sjednice
nastavak 16.
sjednice
17. sjednica
18. sjednica
nastavak 18.
sjednice
19. sjednica
20. sjednica
21. sjednica
22. sjednica
23. sjednica
24. sjednica
25. sjednica
UKUPNO

14
13

Odjeljak C. Odziv članova sjednicama Zajedničkog povjerenstva

SJEDNICA

NAZOČNI

IZOČNI

15. sjednica
16. sjednica
nastavak 16. sjednice
nastavak 16. sjednice
17. sjednica
18. sjednica
nastavak 18. sjednice
19. sjednica
22. sjednica
23. sjednica
24. sjednica
25. sjednica

12
12
10
10
8
9
10
10
10
9
9
8

nitko
nitko
2
2
4
3
2
2
2
3
3
4

POSTOTAK
NAZOČNOSTI
100 %
100 %
83,33 %
83,33 %
66,66 %
75 %
83,33 %
83,33 %
83,33 %
75 %
75 %
66,66 %

NAPOMENA:
20. i 21. sjednica Zajedničkog povjerenstva su, zbog hitnosti rješavanja pitanja koje se našlo na
dnevnom redu, održane telefonskim izjašnjavanjem članova Povjerenstva te nisu uvrštene u tablični
pregled.
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POGLAVLJE II. Aktivnosti Zajedničkog povjerenstva
Odjeljak A. Aktivnosti iz nadležnosti
U skladu s nadležnostima Zajedničkog povjerenstva utvrđenim člankom 63. Poslovnika
Zastupničkog doma ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15) i člankom 53. Poslovnika
Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14,
88/15, 96/15 i 53/16), u navedenom razdoblju Zajedničko povjerenstvo je:
1. donijelo opće akte, i to:
1.1. Pravilnik o korištenju telefona u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, broj: 0302-4-2423/16 od 8. 3. 2017.,
1.2. Pravilnik o reprezentaciji u Parlamentarnoj skupšini Bosne i Hercegovine, broj: 03-02-42422/16 od 8. 3. 2017.,
1.3.Pravilnik o korištenju službenih vozila Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
broj: 03/5-02-4-2421-1/16 od 30. 5. 2017.,
1.4.Odluku o rasporedu radnog prostora, broj: 03/5-50-14-11-20,3/17 od 19. 6. 2017.;

2. dalo suglasnost na sljedeće akte Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine, i to:
2.1.Prijedlog pravilnika, broj: 03/7-02-4-512/17 od 29. 3. 2017., o računovodstvu,
računovodstvenim politikama i procedurama Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine, broj: 03/5-50-14-11-17,9/17 od 5. 4. 2017.,
2.2. Prijedlog pravilnika, broj: 03-02-4-2577/16 od 15. 3. 2017., o javnim nabavama
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03/5-50-14-11-18,3/17 od
30. 5. 2017.;

3. donijelo 321 pojedinačan akt, i to:
3.1. 313 akata kojima se uređuju statusna pitanja zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj
skupštini BiH,
3.2. osam odluka o ostalim pitanjima iz nadležnosti Zajedničkog povjerenstva;

4. donijelo 35 zaključaka
5. pratilo izvršenje proračuna Parlamentarne skupštine BiH za 2017. godinu
U vezi s praćenjem i izvršenjem proračuna, Zajedničko povjerenstvo razmatralo je:
5.1. Godišnje izvješće, broj: 03-16-1-137-2/17 od 28. 2. 2017., o izvršenju proračuna
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2016.,

7

5.2. Tromjesečno izvješće, broj: 03-16-1-931-2/17 od 5. 5. 2017., o izvršenju proračuna za
razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2017.,
5.3. Šestomjesečno izvješće, broj: 03-16-1-931-2-2/17 od 3. 8. 2017., o izvršenju proračuna
za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2017.,
5.4. Devetomjesečno izvješće, broj: 03-16-1-2374-2/17 od 31. 10. 2017., o izvršenju
proračuna Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za razdoblje od 1. 1. do
30. 9. 2017.;

6. razmatralo:
6.1. Projekciju proračuna Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj:
03-16-1-1661-2/17 od 28. 8. 2017.,
6.2. Financijski plan i program, broj: 05/6-50-13-27-20-7/17 od 19. 7. 2017., Neovisnog
povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih
prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u
kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena
Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica
Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
6.3. Financijski plan i program, broj: 05/6-50-13-27-20-8/17 od 19. 7. 2017., Neovisnog
povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih
prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u
kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena
Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica
Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine za 2018.
godinu;
7. razmatralo revizorsko izvješće o financijskom poslovanju Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, i to:
7.1. Pismo rukovodstvu Parlamentarne skupštine BiH o nalazima i preporukama prethodne
revizije za 2016. godinu, broj: 03/a-16-1-180/17 od 23. 2. 2017.,
7.2. Izvješće o financijskoj reviziji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2016.
godinu, broj: 01-04-16-1-734/17 od 11. 7. 2017. (naš broj: 01,02-16-1-1566-1/17 od
13. 7. 2017.);
8. razmatralo s povjerenstvima za financije i proračun domova Parlamentarne skupštine
BiH revizorsko izvješće o financijskoj reviziji Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu
9. u skladu s ostalim poslovničkim obvezama:
9.1. podnijelo Izvješće o radu Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
9.2. donijelo Orijentacijski radni plan Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.
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Odjeljak B. Organizacija sastanaka
Zajedničko povjerenstvo je, u suradnji s povjerenstvima za financije i proračun domova
Parlamentarne skupštine BiH, uspješno organiziralo i pripremilo sastanak kolegijâ Zajedničkog
povjerenstva za administrativne poslove, Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma,
Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda i Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne
Hercegovine, koji je održan 28. 11. 2017., na kojem je razmatrano Izvješće o financijskoj reviziji
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, broj: 01-04-16-1-734/17 od
11. 7. 2017. (naš broj: 01,02-16-1-1566-1/17 od 13. 7. 2017.).

POGLAVLJE III. SAŽETAK
1)
2)

Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove realiziralo je planirane aktivnosti u
2017. godini.
Zajedničko povjerenstvo usvojilo je dvije inicijative koje je uputilo Vijeću ministara BiH, i
to:
a) Inicijativu, broj: 03/5-50-14-11-25,8/17 od 4. 12. 2017., kojom traži od Vijeća
ministara BiH da u Odluci o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u
institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i
naknadu za privremeno raspoređivanje (''Službeni glasnik BiH'', br. 42/12, 78/12 i
51/13) razmotri pitanje naknade za troškove posjeta obitelji osobama koje imaju pravo
na naknadu za troškove smještaja i/ili naknadu za odvojeni život.
b) Inicijativu, broj: 03/5-50-14-11-25,9/17 od 4. 12. 2017., kojom traži od Vijeća
ministara BiH da sagleda odredbe članka 3. stavka (1) točke a) Odluke o visini, načinu
i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u
institucijama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 72/17) i njihovu
primjenjivost na kategoriju zaposlenih kao što su zastupnici i izaslanici, odnosno da
potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na troškove prijevoza po ovim
odredbama prilagodi ovoj kategoriji zaposlenih.

Predsjedatelj
Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove
Sead Kadić
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POGLAVLJE IV. Prilozi

Prilog: Tablica 1.

Broj i datum
održavanja sjednice

Broj razmatranih
točaka dnevnog reda
na sjednici

15. sjednica, održana
14
2. 2. 2017.
16. sjednica, održana
13
8. 3. 2017.
nastavak 16. sjednice
0
održan 22. 3. 2017.
nastavak 16. sjednice
3
održan 5. 4. 2017.
17. sjednica, održana
8
5. 4. 2017.
18. sjednica, održana
1
8. 5. 2017.
nastavak 18. sjednice
2
održan 30. 5. 2017.
19. sjednica, održana
16
30. 5. 2017.
20. sjednica, održana
1
19. 6. 2017.
21. sjednica, održana
1
7. 7. 2017.
22. sjednica, održana
16
17. 7. 2017.
23. sjednica, održana
14
13. 9. 2017.
24. sjednica, održana
15
7. 11. 2017.
25. sjednica, održana
11
4. 12. 2017.
Ukupan broj sjednica – Ukupan broj
razmatranih točaka 14
115

Broj nazočnih
članova sjednicama

Broj izočnih članova
sa sjednica
Povjerenstva

12

nitko

12

nitko

10

2

10

2

8

4

9

3

10

2

10

2

sjednica održana telefonskim izjašnjavanjem
članova
sjednica održana telefonskim izjašnjavanjem
članova
10
2
9

3

9

3

8

4

Prosjek nazočnih –
81,25 %

Prosjek izočnih –
18,75 %
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Prilog: Tablica 2. - Nazočnost članova Zajedničkog povjerenstva sjednicama, sukladno Zaključku Zastupničkog doma Parlamentarne
skupštine BiH, broj: 01-50-1-15-15/15 od 22. 7. 2015.
Ime i prezime člana

Sead
Kadić
+

Borjana
Krišto
+

Momčilo
Novaković
+

Mensura
Beganović
+

Bariša
Čolak
+

Mirsad
Đonlagić
+

Amir
Fazlić
+

Staša
Košarac
+

Sredoje
Nović
+

Dragutin
Rodić
+

Safet
Softić
+

Ljilja
Zovko
+

15. sjednica, održana
2. 2. 2017.
16. sjednica, održana
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8. 3. 2017.
nastavak 16. sjednice
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
održan 22. 3. 2017.
nastavak 16. sjednice
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
održan 5. 4. 2017.
17. sjednica, održana
+
+
+
+
+
+
+
+
5. 4. 2017.
18. sjednica, održana
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8. 5. 2017.
nastavak 18. sjednice
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
održan 30. 5. 2017.
19. sjednica, održana
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
30. 5. 2017.
20. sjednica, održana
zbog hitnosti rješavanja pitanja koje se našlo na dnevnom redu sjednica održana telefonskim izjašnjavanjem članova
19. 6. 2017.
21. sjednica, održana
zbog hitnosti rješavanja pitanja koje se našlo na dnevnom redu sjednica održana telefonskim izjašnjavanjem članova
7. 7. 2017.
22. sjednica, održana
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
17. 7. 2017.
23. sjednica, održana
+
+
+
+
+
+
+
+
+
13. 9. 2017.
24. sjednica, zakazana
+
+
+
+
+
+
za 25. 10. 2017.
24. sjednica, održana
+
+
+
+
+
+
+
+
+
7. 11. 2017.
25. sjednica, održana
+
+
+
+
+
+
+
+
4. 12. 2017.
NAPOMENA: 24. sjednica Zajedničkog povjerenstva, zakazana za 25. 10. 2017., nije održana radi međunarodnih aktivnosti pojedinih članova. Navedena sjednica
održana je u novom terminu 7. 11. 2017.

