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PREDSTAVNIČKI DOM

Izabran novi saziv Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine
U sedmom sazivu Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH zastupljeno
je 12 političkih stranaka/koalicija.
Najveći broj mandata za Predstavnički dom dobila
je SDA, a prvi put su zastupljene stranke: DF,
A-SDA i NDP u okviru koalicije PDP-NDP.
Na općim izborima održanim 12. oktobra 2014.
godine građani Bosne i Hercegovine izabrali su
članove Predsjedništva BiH, kao i poslanike koji će
u naredne četiri godine zastupati njihove interese
u zakonodavnim institucijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou vlasti u BiH. Na
ovim općim izborima učestvovalo je 98 političkih
subjekata (50 političkih stranaka, 24 koalicije i 24
nezavisna kandidata) s ukupno 7.748 kandidata,
o kojima je glasalo 54,54% biračkog tijela.
U sedmom sazivu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zastupljeno je 12 političkih stranaka/koalicija.

Najveći broj glasova na izborima, te samim tim
i najveći broj mandata (deset) za Predstavnički
dom Parlamentarne skupštine BiH dobila je
SDA - Stranka demokratske akcije, a prvi put
su zastupljene stranke: Demokratska fronta Željko Komšić, A-SDA - Stranka demokratske
aktivnosti, te Narodni demokratski pokret u
okviru koalicije PDP - NDP.
U novi saziv Predstavničkog doma izabrano je
45,23% poslanika koji su i u prethodne četiri
godine bili članovi Parlamentarne skupštine BiH
(16 poslanika iz Predstavničkog doma i tri delegata iz Doma naroda).

Stranačka struktura Predstavničkog doma - mandatni period od 2014. do 2018.
Red.
br.

POLITIČKA STRANKA/KOALICIJA

FBiH

RS

UKUPNO

1.

SDA - Stranka demokratske akcije

9

1

10

2.

Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik

6

6

3.

Demokratska fronta - Željko Komšić

4.

SDS - Srpska demokratska stranka

5.

SBB - Fahrudin Radončić

4

4

6.

HDZBiH, HSS, HKDUBiH, HSP dr. Ante Starčević, HSP Herceg-Bosne

4

4

7.

SDP - Socijaldemokratska partija BiH

3

3

8.

HDZ 1990 Hrvatska demokratska zajednica

1

1

9.

BPS - Sefer Halilović

1

1

10.

A-SDA Stranka demokratske aktivnosti

1

1

11.

PDP - NDP

1

1

12.

DNS - Demokratski narodni savez - NS - SRS

1

1

14

42

UKUPNO

5

5
5

28
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Poslanički mandati u novom sazivu
Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Poslanici iz Federacije BiH
SDA

DF

SBB

HDZBiH - HNS

1. Amir Fazlić

1. Željko Komšić

1. Damir Arnaut

1. Borjana Krišto

2. Asim Sarajlić

2. Hanka Vajzović

2. Fehim Škaljić

2. Vjekoslav Bevanda

3. Salko Sokolović

3. Mensura Beganović

3. Mirsad Isaković

3. Monika Tomić

4. Senad Šepić

4. Damir Bećirović

4. Mirsad Đonlagić

4. Nikola Lovrinović

5. Šefik Džaferović

5. Maja Gasal-Vražalica

BPS

A-SDA

1. Zaim Backović

1. Jasmin Emrić

DNS

6. Šemsudin Mehmedović
7. Halid Genjac
8. Nermina Kapetanović
9. Safer Demirović
SDP BiH
1. Denis Bećirović

HDZ 1990
1. Diana Zelenika

2. Saša Magazinović
3. Mirsad Mešić

Poslanici iz Republike Srpske
SNSD

SDS

PDP-NDP

1. Nikola Špirić

1. Mladen Bosić

1. Momčilo Novaković 1. Jovan Vukovljak

2. Staša Košarac

2. Aleksandra Pandurević

3. Dušanka Majkić

3. Borislav Bojić

4. Milica Marković

4. Đorđo Krčmar

5. Lazar Prodanović

5. Nenad Lalić

6. Miroslav Milovanović
SDA
1. Sadik Ahmetović

SDA
SNSD
DF
SBB
SDS
HDZBiH - HNS
SDP BiH
A-SDA
BPS
DNS
HDZ 1990
PDP - NDP

6

PARLAMENT PSBiH 4/2014 - ПАРЛАМЕНТ ПСБиХ 4/2014

PREDSTAVNIČKI DOM

Održana konstituirajuća sjednica
Predstavničkog doma PSBiH

Poslanici su
preuzeli dužnost
zajedničkim davanjem
i pojedinačnim
potpisivanjem svečane
izjave.

Konstituirajuća sjednica sedmog saziva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za
mandatni period od 2014. do 2018. godine održana je
9. decembra 2014. godine u Bijeloj sali.
Do izbora predsjedavajućeg Doma, kao najstariji
izabrani poslanik, konstituirajućom sjednicom predsjedavao je Mirsad Đonlagić. Nakon što je privremeni
predsjedavajući pročitao listu poslanika, poslanici su
dali i potpisali svečanu izjavu.
U nastavku sjednice izabrano je rukovodstvo Doma.
Za predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH izabran je Šefik Džaferović
s 27 glasova “za”, sedam “protiv” i osam “suzdržanih”.
Dužnost prve zamjenice predsjedavajućeg u narednih
osam mjeseci obavljat će Borjana Krišto, a drugog
zamjenika predsjedavajućeg Mladen Bosić. “Za” izbor
Borjane Krišto glasalo je 35 poslanika, sedam je bilo
“suzdržano”, a glasova “protiv” nije bilo, dok je “za”
Mladena Bosića glasalo 28 poslanika, sedam “protiv”,
te sedam “suzdržanih”.
U obraćanju nakon preuzimanja dužnosti predsjedavajući Džaferović zahvalio se i naglasio da želi
da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u

ovom mandatu radi konstruktivno te da ima rezultate.
“Želim da ovaj saziv Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i svih institucija BiH da
veliki doprinos kako bi se stabilizirala politička
scena u Bosni i Hercegovini, deblokirali integracijski
procesi Bosne i Hercegovine, kako bi se dao zamah
ekonomskom razvoju i zapošljavanju i svim onim
poslovima koji su nadležnosti institucija BiH i ovog
visokog doma,” kazao je Džaferović.
Na konstituirajućoj sjednici Predstavničkog doma za
članove Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara
BiH izabrani su: Asim Sarajlić, Damir Bećirović, Fehim
Škaljić, Vjekoslav Bevanda, Mirsad Mešić, Lazar Prodanović, Aleksandra Pandurević, Diana Zelenika, Zaim
Backović, Jasmin Emrić, Momčilo Novaković i Jovan
Vukovljak.
Konstituirajućoj sjednici Predstavničkog doma
prisustvovali su brojni gosti: predsjedavajući i član
Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović,
članovi Vijeća ministara BiH, te predstavnici diplomatskog kora i međunarodne zajednice u Bosni i
Hercegovini.

PREDSTAVNIČKI DOM
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Izabrano rukovodstvo
Predstavničkog doma:
Šefik Džaferović,
predsjedavajući,
Borjana Krišto,
prva zamjenica
predsjedavajućeg,
i Mladen Bosić,
drugi zamjenik
predsjedavajućeg.

Materijali podijeljeni
poslanicima na
konstituirajućoj sjednici
Predstavničkog doma

Formirani poslanički klubovi
Predstavničkog doma PSBiH
Klub poslanika SDA:

Asim Sarajlić (predsjedavajući Kluba), Šemsudin
Mehmedović (zamjenik predsjedavajućeg Kluba),
Šefik Džaferović, Salko Sokolović, Senad Šepić,
Amir Fazlić, Nermina Kapetanović, Halid Genjac,
Sadik Ahmetović, Safer Demirović

Klub poslanika SNSD-a:

Staša Košarac (predsjedavajući Kluba), Lazar
Prodanović (zamjenik predsjedavajućeg Kluba),
Nikola Špirić, Dušanka Majkić, Milica Marković,
Miroslav Milovanović, Jovan Vukovljak

Klub poslanika DF-a:

Damir Bećirović (predsjedavajući Kluba), Maja
Gasal – Vražalica (zamjenica predsjedavajućeg
Kluba), Željko Komšić, Hanka Vajzović, Mensura
Beganović

Klub poslanika SDS-a:

Aleksandra Pandurević (predsjedavajuća Kluba),
Borislav Bojić (zamjenik predsjedavajuće Kluba),
Mladen Bosić, Nenad Lalić, Đorđo Krčmar,
Momčilo Novaković

Klub poslanika SBB-a:

Mirsad Đonlagić (predsjedavajući Kluba), Mirsad
Isaković (zamjenik predsjedavajućeg Kluba),
Fehim Škaljić, Damir Arnaut

Klub poslanika HDZ-a BiH-HNS:

Nikola Lovrinović (predsjedavajući Kluba),
Monika Tomić (zamjenica predsjedavajućeg
Kluba), Borjana Krišto, Vjekoslav Bevanda, Diana
Zelenika

Klub poslanika SDP-a BiH:

Mirsad Mešić (predsjedavajući Kluba), Saša
Magazinović (zamjenik predsjedavajućeg Kluba),
Denis Bećirović

Nezavisni poslanici:

Zaim Backović i Jasmin Emrić
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PREDSTAVNIČKI DOM

Na 2. sjednici Predstavničkog doma
izabrani članovi stalnih komisija

Nakon što je 9. decembra 2014. na konstituirajućoj sjednici Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH izabrano
novo rukovodstvo ovog doma, dvadeset
dana kasnije, 29. decembra 2014., na 2.
sjednici Predstavničkog doma izabrani
su članovi stalnih komisija Predstavničkog
doma Parlamentarne skupštine BiH.
U skladu s Poslovnikom Predstavničkog
doma, pri izboru članova stalnih komisija Predstavničkog doma vodilo se
računa da u njima budu proporcio-

nalno zastupljeni klubovi poslanika u
Domu, kao i da dvije trećine članova
budu izabrane s teritorije Federacije BiH,
a jedna trećina s teritorije Republike Srpske.
Također, poslanici su na 2. sjednici u prvom čitanju usvojili i Prijedlog zakona o
carinskoj politici BiH, predlagača Vijeća
ministara BiH, dok je Prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću
ministara BiH, predlagača Vijeća ministara
BiH, odbijen.

Sastav stalnih komisija Predstavničkog doma PSBiH
Ustavnopravna komisija

Komisija za vanjske poslove

Odmah nakon završetka 2. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne
skupštine BiH održane su konstituirajuće sjednice stalnih komisija Predstavničkog
doma PSBiH na kojima su izabrani predsjedavajući, te prvi i drugi zamjenik
predsjedavajućeg za svaku od komisija.
Ustavnopravna komisija:
Željko Komšić (predsjedavajući
Komisije), Aleksandra Pandurević
(prva zamjenica predsjedavajućeg),
Damir Arnaut (drugi zamjenik
predsjedavajućeg), Šefik Džaferović,
Senad Šepić, Momčilo Novaković,
Nikola Lovrinović, Borjana Krišto i
Lazar Prodanović.

Komisija za vanjske poslove:
Dušanka Majkić (predsjedavajuća
Komisije), Monika Tomić (prva
zamjenica predsjedavajuće), Nermina
Kapetanović (druga zamjenica
predsjedavajuće), Senad Šepić, Sadik
Ahmetović, Mladen Bosić, Željko
Komšić, Mirsad Đonlagić i Denis
Bećirović.

PREDSTAVNIČKI DOM
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Komisija za vanjsku trgovinu i
carine:
Šemsudin Mehmedović
(predsjedavajući Komisije), Nenad
Lalić (prvi zamjenik predsjedavajućeg),
Nikola Lovrinović (drugi zamjenik
predsjedavajućeg), Safer Demirović,
Miroslav Milovanović, Nikola Špirić,
Mensura Beganović, Mirsad Mešić i
Zaim Backović.
Komisija za finansije i budžet:
Vjekoslav Bevanda (predsjedavajući
Komisije), Salko Sokolović (prvi
zamjenik predsjedavajućeg), Nenad
Lalić (drugi zamjenik predsjedavajućeg),
Amir Fazlić, Aleksandra Pandurević,
Dušanka Majkić, Jasmin Emrić, Damir
Bećirović i Mirsad Isaković.
Komisija za saobraćaj i
komunikacije:
Momčilo Novaković (predsjedavajući
Komisije), Nikola Lovrinović (prvi
zamjenik predsjedavajućeg),
Hanka Vajzović (druga zamjenica
predsjedavajućeg), Šemsudin

Mehmedović, Amir Fazlić, Jovan
Vukovljak, Staša Košarac, Fehim Škaljić
i Mirsad Mešić.
Komisija za ostvarivanje
ravnopravnosti spolova:
Mirsad Isaković (predsjedavajući
Komisije), Milica Marković (prva
zamjenica predsjedavajućeg),
Diana Zelenika (druga zamjenica
predsjedavajućeg), Nermina
Kapetanović, Sadik Ahmetović, Jovan
Vukovljak, Borislav Bojić, Maja GasalVražalica i Saša Magazinović.
Komisija za pripremu izbora Vijeća
ministara BiH:
Asim Sarajlić (predsjedavajući
Komisije), Aleksandra Pandurević
(prva zamjenica predsjedavajućeg),
Diana Zelenika (druga zamjenica
predsjedavajućeg), Damir Bećirović,
Fehim Škaljić, Vjekoslav Bevanda,
Mirsad Mešić, Lazar Prodanović, Zaim
Backović, Jasmin Emrić, Momčilo
Novaković i Jovan Vukovljak.

Trajanje sjednica i tačke dnevnog reda - period od 1.10. do 31.12.2014.
Domovi PSBiH
Predstavnički dom
PSBiH

Ukupno održano
sjednica

Ukupno razmatrano
tačaka dnevnog reda

Ukupno trajanje
sjednica

2

7

1 sat i 35 minuta

KOLEGIJ PREDSTAVNIČKOG DOMA PSBiH

Kolegij Predstavničkog doma PSBiH (VII. saziv PSBiH) održao je dvije sjednice i razmatrao 10 tačaka
dnevnog reda u ukupnom trajanju od 4 sata i 15 minuta. U okviru tekućih pitanja Kolegij Predstavničkog
doma PSBiH razmatrao je 34 podtačke.
Na početku ovog perioda održana je i jedna sjednica Kolegija Predstavničkog doma VI. saziva PSBiH
na kojoj su razmatrane četiri tačke dnevnog reda u ukupnom trajanju od 50 minuta.

PROŠIRENI KOLEGIJ PREDSTAVNIČKOG DOMA PSBiH

Kolegij Predstavničkog doma PSBiH u proširenom sastavu (VII. saziv) održao je dvije sjednice i raspravljao o šest tačaka dnevnog reda. Prva sjednica trajala je jedan sat, dok je druga sjednica trajala 15 minuta. U okviru tekućih pitanja razmatrana je jedna podtačka.

KOLEGIJ DOMA NARODA PSBiH

9

Kolegij Doma naroda PSBiH (VI. saziv) je u ovom periodu održao jednu sjednicu na kojoj se raspravljalo o četiri tačke dnevnog reda. Sjednica Kolegija trajala je 35 minuta. U okviru tekućih pitanja
razmatrane su i dvije podtačke.

Komisija za vanjsku trgovinu i carine

Komisija za finansije i budžet

Komisija za saobraćaj i komunikacije
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AKTIVNOSTI POVJERENSTAVA PSBIH

Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove

Dana suglasnost na Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika
o radu zaposlenih u Tajništvu PSBiH
Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove
Parlamentarne skupštine BiH održalo je 13. studenoga
21. sjednicu, na kojoj je dana suglasnost na Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o radu zaposlenih u
Tajništvu PSBiH.
Na sjednici su razmatrani i primljeni k znanju Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna PSBiH za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2014. i Devetomjesečno izvješće
o izvršenju proračuna PSBiH za razdoblje od 1. siječnja
do 30. rujna 2014. godine, te je podržana Projekcija
proračuna PSBiH za 2015. godinu i primljeno k znanju
Izvješće o financijskoj reviziji PSBiH za 2013. godinu.
Također je primljen k znanju je Financijski plan i program
za 2015. godinu Neovisnog povjerenstva za praćenje
uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje

Tajnici parlamentarnih
povjerenstava
nadležnih za ljudska
prava i ostvarivanje
ravnopravnosti spolova
razgovarali s članicom
Delegacije Europskog
parlamenta za odnose s
BiH i Kosovom

ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene
sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom
postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija
je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno
zakonu BiH.
Na istoj je sednici usvojeno Izvješće o radu Zajedničkog
povjerenstva za 2014. godinu, te je verificirano nekoliko
rješenja i odluka koje su donijeli Kolegij ili predsjedatelj
Zajedničkog povjerenstva u skladu s važećim aktima i
propisima, a tiču se statusnih pitanja zastupnika i izaslanika u PSBiH. Nije verificirano Rješenje o naknadi
za sudjelovanje u radu Interresorne radne skupine za
pripremu Prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona
BiH.

“U BiH nije zabilježeno grubo
kršenje prava LGBT osoba”

Tajnica Zajedničkog povjerenstva za
ljudska prava, prava djeteta, mlade,
useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku Emina
Jahić i tajnik Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma PSBiH Davorin Semenik razgovarali su 5. prosinca 2014. u
Sarajevu s članicom Delegacije Europskog parlamenta za odnose s BiH i Kosovom (DSEE) Terry Reintke o
aktivnostima ovih radnih tijela PSBiH.
Tajnica Jahić naglasila je tijekom razgovora da Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta,
mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku PSBiH ima
veoma dobru suradnju s nevladinim organizacijama
kada je riječ o zaštiti ljudskih prava nacionalnih manjina u BiH, navodeći primjere uključivanja romske djece
u obrazovni sustav, kao i zapošljavanje većega broja
pripadnika ove nacionalne manjine.
Ona je članicu Europskog parlamenta informirala o
tome da u PSBiH postoji Vijeće nacionalnih manjina kao savjetodavno tijelo PSBiH koje daje mišljenja,
savjete i prijedloge o svim pitanjima koja se tiču prava,
položaja i interesa nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
Tajnik Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti
spolova Zastupničkog doma PSBiH Davorin Semenik govorio je o položaju žena u političkom životu,

naglasivši da je odredbama Zakona o ravnopravnosti
spolova u BiH i Izbornog zakona BiH propisano sudjelovanje žena u političkom životu Bosne i Hercegovine. Međutim, prema njegovim riječima, potrebno
je inicirati izmjene oba postojeća zakona kako bi se
područje ostvarivanja ravnopravnosti spolova i sudjelovanje žena u političkom životu podiglo na još višu
razinu.
Terry Reintke, koja je i članica Odbora za prava žena
i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta, zanimala se za položaj LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.
U vezi s tim su tajnica Jahić i tajnik Semenik rekli da
se u Bosni i Hercegovini kontinuirano provode brojne
aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana o pravima
ove populacije, napominjući kako do sada u našoj zemlji nije zabilježeno grubo kršenje prava LGBT osoba.

SBIH

DOGAĐAJI
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Održan sastanak glavnih tajnika parlamenata
zemalja regije o planiranju i učinkovitom
izvršenju proračuna

Sastanak glavnih tajnika parlamenata zemalja regije
posvećen temi: “Učinkovito planiranje i izvršenje proračuna parlamenata”, čiji je cilj bio razmjena mišljenja
o zakonskim propisima u procesima planiranja i
načinima učinkovitog izvršenja proračuna, održan je
17. listopada 2014. u zgradi Parlamentarne skupštine
BiH.
Na sastanku, koji je organiziran u suradnji s Misijom
OESS-a u BiH, istaknuto je da parlamenti zemalja
regije imaju, u velikoj mjeri, slične poteškoće kada je
riječ o planiranju i načinima izvršenja proračuna, te
da se najveći problemi javljaju u vezi sa sankcionira-

njem odgovornih za nesavjesno i nezakonito korištenje
proračunskih sredstava.
Naglašena je potreba poboljšanja zakonskih odredaba
u vezi s korištenjem proračunskih sredstava s ciljem
rješavanja postojećih problema. Inače, sudionici dvodnevnog sastanka su, među ostalim, razgovarali i o
procesu planiranja i izrade proračuna institucija BiH,
a razmijenjena su i mišljenja o parlamentarnom nadzoru nad izvršenjem proračuna i reviziji financijskih
izvješća.
Tajnik Zajedničke službe Tajništva PSBiH Ferid Buljubašić, voditelj Sektora za financije Tajništva PSBiH
Nemanja Gojković, tajnici povjerenstava za financije
i proračun obaju domova PSBiH Željko Kosmajac i
Robert Vidović, te voditelj Jedinice za unutarnju reviziju PSBiH Nedžad Goletić predstavili su kolegama iz
parlamenata regije način planiranja, izrade i kontrole
trošenja proračunskih sredstava, kao i ulogu Jedinice
za unutarnju reviziju u procesu planiranja i izvršenja
proračuna PSBiH.
Jedan od važnijih zaključaka sastanka je da, na osnovi vođenih rasprava, treba definirati preporuke koje
će biti dostavljene parlamentima zemalja sudionica
sastanka kako bi se pristupilo uklanjanju nedostataka
postojećih zakonskih propisa u procesima planiranja i
načinima učinkovitog izvršenja proračuna.

Održana 7. pregledna konferencija o poštivanju
sigurnosnih obveza BiH prema oess-u i un-u
U organizaciji Misije OESS-a u BiH i Ureda rezidentnog predstavnika Ujedinjenih naroda u BiH,
20. studenoga u Sarajevu je održana 7. pregledna
konferencija o poštivanju sigurnosnih obveza BiH
prema OESS-u i UN-u. Na konferenciji su sudjelovali
članovi Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u
Parlamentarnoj skupštini OESS-a Mirza Kušljugić i
Lazar Prodanović, te parlamentarni vojni povjerenik
BiH Boško Šiljegović.
Razgovaralo se o provedbi OESS-ovog Kodeksa
ponašanja u vojno-političkim aspektima sigurnosti,
kao i o normama i načelima koji se u vezi s tim primjenjuju u Bosni i Hercegovini.
Također su razmatrani zaključci i preporuke s
prošlogodišnje konferencije, a raspravljano je i o
dosadašnjim postignućima te je analiziran dosad
postignuti napredak u pogledu unaprjeđenja kapaciteta Bosne i Hercegovine potrebnih za ispunjavanje
obveza naše zemlje prema OESS-u i UN-u.
Na Konferenciji su predstavljeni nalazi ekspertnih skupina o pitanjima koja se odnose na vojno politički stup OESS-a, kao i na sigurnosne obveze

Bosne i Hercegovine prema UN-u, uključujući status
malog oružja i lakog naoružanja te skladištenje konvencionalnog oružja u našoj zemlji. Na ovome dijelu
konferencije prezentirana je Strategija za kontrolu
malog i lakog naoružanja u BiH.
Pregledna konferencija postala je veliki forum za
razmjenu mišljenja, konstruktivni dijalog i raspravu
među političarima i stručnjacima o izazovima ispunjavanja obveza iz područja sigurnosti i provedbe
mjera za izgradnju povjerenja i stabilnosti u Bosni i
Hercegovini.

Na konferenciji
je prezentirana
Strategija za kontrolu
malog i lakog
naoružanja u BiH.
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Odbor za kulturu,
znanost, obrazovanje
i medije Vijeća
Europe usvojio nacrt
izvješća zastupnice
Ismete Dervoz Kulturno naslijeđe u
kriznim i postkriznim
situacijama

DOGAĐAJI

“Želim da ovo izvješće bude instrument onima
koji su posvećeni tome da se ne ponove iskustva
sukoba, destrukcije i pokušaja falsificiranja povijesti”

Odbor za kulturu, znanost, obrazovanje
i medije Vijeća Europe, na sastanku
održanom 5. prosinca 2014. u Parizu, jednoglasno je usvojio nacrt izvješća pod
naslovom “Kulturno naslijeđe u kriznim i
postkriznim situacijama” te nacrte rezolucije i preporuka uz ovo izvješće.
Ovo je, nakon izvješća pod nazivom “Industrijsko
naslijeđe u Europi”, drugo izvješće članice izaslanstva PSBiH i zastupnice u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Ismete Dervoz koji je usvojen u Odboru.
Obrazlažući prijedloge, zastupnica Dervoz naglasila
je da kao osoba koja ima iskustvo u kriznim i postkriznim situacijama, koja živi i suočava se s problemima koji proizlaze iz nedostatka volje za posti-

zanjem kompromisa i udruživanjem u novim, svima
potrebnim početcima, na polju kulturnog naslijeđa
želi pokazati da su ti novi početci mogući.
“Želim da ovo izvješće bude instrument onima koji
su posvećeni tome da se nikad i nigdje ne ponove
iskustva sukoba, destrukcije i pokušaja falsificiranja
povijesti. Kulturno naslijeđe pripada nama i svim
budućim naraštajima. Uvjerna sam da je obnova
kulturnog naslijeđa te podizanje svijesti o zajedničkoj
vrijednosti, suštinskim kulturnim i povijesnim vrijednostima za sve zajednice osnova za ozdravljenje
društva, pomirenje i rješavanje sukoba. Ovo je svakako u duhu Vijeća Europe, organizacije zahvaljujući
kojoj smo bliži jedni drugima, u kojoj prihvaćamo
naše različitosti i u konačnici bolje razumijemo jedni
druge”, kazala je Dervoz.

Upriličen Božićni prijam u Parlamentarnoj skupštini BiH
„Sveti Otac mi je jasno kazao: ‘Brinite o onim najugroženijima,
brinite i osigurajte radna mjesta za mlade da ne napuštaju vašu
lijepu zemlju. Molit ću se za vas da uspijete“
Član Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda Dragan
Čović upriličio je 18. prosinca 2014. u zgradi Parlamentarne skupštine BiH Božićni prijam, u povodu najradosnijeg katoličkog blagdana.
Ovoj svečanosti bio je nazočan veliki broj predstavnika
političkog života na svim razinama vlasti u BiH, kao i
najviših predstavnika vjerskih organizacija te vojnog,
društvenog, gospodarskog i kulturnog života u BiH, ali i
članova diplomatskog zbora u našoj zemlji.
Čović je u svome obraćanju iskazao želju da i ovaj
Božić, blagdan ljubavi, radosti i obiteljske topline, dopre
do svih onih kojima je potrebna pomoć.
“Svjesni da ove božične blagdane dočekujemo s
mnoštvom najrazličitijih neizvjesnosti i iščekivanja
za veliki broj ljudi diljem svijeta, želimo iskazati blis-

kost prema bratu - čovjeku. U ovoj noći moramo jasno naznačiti našu obvezu prema svima narodima i
građanima naše zemlje. Obvezu da što prije uspostavimo izvršnu vlast koja će raditi za dobro svakog čovjeka,
koja će ekonomski pokrenuti Bosnu i Hercegovinu, koja
će pokazati najviši stupanj socijalne osjetljivosti prema
onima kojima je pomoć potrebna”, kazao je Čović.
Naglasio je kako je nedavno razgovarao sa Svetim
Ocem, papom Franjom, i dobio jasnu poruku i
blagoslov. “Sveti Otac mi je jasno kazao: 'Brinite o onim
najugroženijima, brinite i osigurajte radna mjesta za
mlade da ne napuštaju vašu lijepu zemlju. Molit ću se
za vas da uspijete’. Zar možemo dobiti veće nadahnuće
i izvor nove snage za predani rad na ostvarenju ovog
svetoga cilja, upravo u ovom božićnom ozračju", kazao
je Čović.
Uz želje za čestit Božić i sretnu Novu godinu, Čović je
poželio da mir, blagostanje, radost i ljubav postanu dostižan cilj za sve nas.
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Ljubić i Živković sudjelovali
na Rose-Rothe seminaru u Varšavi
Članovi Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini
NATO-a, predsjedatelj Božo Ljubić i član Izaslanstva Milorad Živković, sudjelovali su
14. i 15. listopada u Varšavi u radu 87. Rose-Roth seminara, čiji je organizator bila
Parlamentarna skupština NATO-a, a domaćin Donji dom Parlamenta Republike
Poljske.
Na seminaru, posvećenom novim političkim i sigurnosnim izazovima u zemljama
istočne Europe, raspravljano je o aktualnoj političkoj i vojnoj situaciji u Ukrajini, o
pitanjima podrške neovisnosti Ukrajine i njezinom europskom izboru.

Zastupnici u Zastupničkom domu PSBiH
razgovarali sa zastupnicima u Bundestagu
Zamjenik predsjedateljice Zajedničkog povjerenstva za
ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH Niko
Lozančić i član tog povjerenstva Senad Šepić, te zamjenik predsjedatelja Skupine prijateljstva PSBiH sa
zemljama Zapadnog Balkana Boško Tomić i član Mirsad Mešić razgovarali su 23. listopada 2014. s članovima
Pododbora za sprječavanje civilnih kriza, upravljanje
sukobom i umreženo djelovanje Bundestaga Savezne
Republike Njemačke o aktualnoj političkoj situaciji u
Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na proces
uspostave vlasti u našoj zemlji nakon održavanja općih
izbora.
Članovi Pododbora Bundestaga, koje je predvodila
predsjedateljica Franziska Brantner, zanimali su se i za

korake koji se poduzimaju
s ciljem provedbe presude
Europskog suda za ljudska
prava u Strasbourgu u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH,
za politiku zapošljavanja,
borbu protiv korupcije, kao i
za viđenja političke situacije
u našoj zemlji u idućem razdoblju.
Gosti iz Bundestaga naglasili su kako su Bosna i Hercegovina i zemlje Zapadnog Balkana u središtu pažnje
Njemačke, a dugoročni je plan da te zemlje postanu
članicama EU. Poručili su da će Njemačka učiniti sve što
je u njezinoj moći da pomogne Bosni i Hercegovini na
njezinom europskom putu.

Milica Marković u svojstvu izvjestiteljice Odbora za socijalna pitanja,
zdravstvo i održivi razvoj PSVE-a posjetila Azerbajdžan
Članica Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH
u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Milica
Marković boravila je od 15. do 19. prosinca 2014., u
svojstvu izvjestiteljice Odbora za socijalna pitanja,
zdravstvo i održivi razvoj PSVE-a, u višednevnom posjetu Republici Azerbajdžan radi utvrđivanja činjenica za
izvješće o temi: “Stanovnici u pograničnim regijama
Azerbajdžana kojima je namjerno prekinuta opskrba
vodom”.
Prvoga dana razgovarala je s ministrom vanjskih poslova te zemlje Elmarom Mammadyarovim i drugim
dužnosnicima Azerbajdžana o dosadašnjim rezultatima na planu definitivnog rješavanja “zamrznutog”
sukoba na području Nagorno-Karabaha.
Na sastanku s azerbajdžanskim šefom diplomacije
zajednički je naglašeno da Azerbajdžan u nekoliko
zadnjih godina vodi dinamičnu diplomatsku aktivnost
s ciljem osiguranja međunarodne suglasnosti za
rješavanje sukoba u Nagorno-Karabahu. Ministar
Mammadyarov istaknuo je da je u tom kontekstu
pokrenuto i pitanje rješavanje problema oskrbe vodom stanovništva oko jezera i brane Sarsang, čime bi
se stvorili optimalniji uvjeti za život i rad stanovništva
tog područja.
Zastupnica Marković posjetila je i Ured za teritorij i

kartografiju Azerbajdžana, te se susrela s ministrom
ekologije i prirodnih resursa Huseynguluom Baghirovim.
Također, zastupnica Marković posjetila je područje koje
je predmetom izvješća i razgovarala s predstavnicima
izvršne vlasti u gradovima Yevlakh, Goranboy, Tartar,
Barda, Aghdam i Aghjabadi, koji su potvrdili da imaju
velike štete i troškove zbog blokade vode iz rezervoara
Sarsang, posebno u pogledu korištenja pitke vode i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.
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Ostale međunarodne aktivnosti članova Parlamentarne skupštine BiH
Dana 2. i 3. listopada u Budimpešti je zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma PSBiH Milorad Živković sudjelovao na Konferenciji
parlamentaraca zemalja dunavske regije, na kojoj je raspravljano o ulozi parlamenata u provedbi Strategije Europske unije za ovu regiju. Tijekom boravka u Budimpešti zamjenik predsjedatelja razgovarao je s predsjednikom Parlamenta Mađarske Laszlom Köverom
o odnosima dviju zemalja i modalitetima buduće suradnje u sklopu Strategije Europske unije za dunavsku regiju.
Od 3. do 5. listopada u Ženevi je zastupnik u Zastupničkom domu PSBiH i član Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (PSOESS) Mirza Kušljugić sudjelovao na redovitom jesenskom zasjedanju PSOESS-a, koje je u
cijelosti bilo posvećeno ulozi parlamenata zemalja članica u suočavanju s novim sigurnosnim izazovima.
Dana 8. i 9. listopada u Bukureštu je članica Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Srednjoeuropske inicijative (PSSEI) Danijela
Martinović sudjelovala u radu sjednice Općeg odbora PSSEI-ja za ekonomska pitanja, posvećenog temi: “Nova radna mjesta za visokoobrazovane mlade ljude kroz regionalni centar - novi izazov za kulturološke i kreativne industrije”.
Od 12. do 17. listopada u Ženevi su članovi Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Interparlamentarne unije (PSIPU), predsjedatelj Drago Kalabić i njegovi zamjenici Nermina Ćemalović i Mato Franjičević, sudjelovali na 131. zasjedanju PSIPU-a.
Dana 17. i 18. listopada u Torinu je izaslanica u Domu naroda PSBiH i članica Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća
Europe (PSVE) Borjana Krišto sudjelovala u radu sjednice Pododbora za Europsku socijalnu povelju.
Dana 21. listopada u Klagenfurtu je zastupnica u Zastupničkom domu PSBiH Ismeta Dervoz sudjelovala na konferenciji pod nazivom
“Sjećanje, pomirenje, oblikovanje budućnosti - jugoistočna Europa u novoj Europi”, na poziv Ane Blatnik, predsjednice Saveznog vijeća
Republike Austrije. Uvodničar i moderator panela u kojem je sudjelovao po jedan predstavnik iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i
Slovenije bio je Wolfgang Petritsch, bivši visoki predstavnik za BiH.
Dana 22. i 23. listopada u Zagrebu je zamjenica predsjedatelja Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma
PSBiH Ismeta Dervoz sudjelovala na Konferenciji o provedbi Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN), koja je održana
u organizaciji Centra za sigurnosnu suradnju zemalja jugoistočne Europe (RACVIAC) i Agencije za ravnopravnost spolova BiH.
Od 5. do 7. studenoga u Slovačkoj su zastupnici u Zastupničkom domu PSBiH Senad Šepić i Lazar Prodanović sudjelovali u radionici pod nazivom “Uloga i odgovornost zakonodavnih službi u parlamentima”, na kojoj je razgovarano o konkretnim prijedlozima za
poboljšanje kvalitete zakonodavstva jačanjem zakonodavnih službi.
Od 3. do 5. studenoga u Strasbourgu je predsjedatelj Zastupničkog doma PSBiH Božo Ljubić sudjelovao na Svjetskom forumu za
demokraciju, tradicionalnom godišnjem skupu koji se održava u organizaciji Vijeća Europe, posvećenom definiranju novih akcija s
ciljem jačanja demokracije širom svijeta. Na marginama Svjetskog foruma je predsjedatelj Ljubić razgovarao s predsjednicom Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Anne Brasseur. Tema razgovora bila je politička situacija u našoj zemlji nakon održavanja općih
izbora i izgledi za primjenu izbornih rezultata. Također je imao sastanak i s glavnim tajnikom Vijeća Europe Thorbjørnom Jaglandom.
Od 17. do 19. studenoga u Beču su članovi izaslanstva PSBiH Danijela Martinović i Zvonko Jurišić sudjelovali na redovitom jesenskom
sastanku Parlamentarne dimenzije Srednjoeuropske inicijative (PDSEI), na kojemu je, u povodu 25 godina od osnutka SEI-ja, razgovarano o rezultatima i budućnosti ove međunarodne organizacije.
Dana 18. studenoga u Bruxellesu je član Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (PSVE) Saša Magazinović sudjelovao na sjednici Stalnog odbora Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.
Od 21. do 24. studenoga u Haagu su predsjedatelj Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (PSNATO)
Božo Ljubić i članovi Izaslanstva Asim Sarajlić i Milorad Živković sudjelovali na 60. redovitom godišnjem zasjedanju PSNATO-a.
Dana 25. studenoga u Strasbourgu je članica Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Borjana Krišto sudjelovala
na sastanku Stalnog odbora Vijeća Europe u proširenom sastavu, u povodu posjeta i obraćanja pape Franje.
Dana 8. prosinca u Zagrebu je predsjedatelj Zastupničkog doma PSBiH Božo Ljubić razgovarao s predsjednikom Hrvatskoga sabora
Josipom Lekom o uspješno provedenim općim izborima u Bosni i Hercegovini i početnim koracima u formiranju institucija vlasti na
osnovi izbornih rezultata.

Ostali posjeti Parlamentarnoj skupštini BiH
Dana 9. prosinca je predsjedateljica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH Dušanka Majkić primila u oproštajni posjet
zapovjednika EUFOR-a u BiH, generala Dietera Heideckera.
Dana 16. prosinca se predsjedatelj Zastupničkog doma PSBiH Šefik Džaferović susreo s veleposlanikom Kuvajta u BiH Nasserom
Riden Thamer Al Motairijom.
Dana 18. prosinca je predsjedatelj Zastupničkog doma PSBiH Šefik Džaferović primio u oproštajni posjet veleposlanika Crne Gore u
našoj zemlji Dragana Đurovića.
Dana 22. prosinca su zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Borjana Krišto i zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić razgovarali su u odvojenim susretima s kineskim veleposlanikom u BiH Dongom Chunfengom.
Dana 23. prosinca je predsjedatelj Zastupničkog doma PSBiH Šefik Džaferović razgovarao s veleposlanikom Narodne Republike Kine u
našoj zemlji Dongom Chunfengom.
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Oдбор за жалбе грађана на рад полицијских службеника
у полицијским тијелима БиХ посјетио Теренску
канцеларију Граничне полиције БиХ на Међународном
aеродрому Сарајево и сједиште Државне агенције за
истраге и заштиту (СИПА)
Предсједник Одбора за жалбе грађана на рад
полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ Вјекослав Вуковић, замјеник предсједника Борислав Радић и чланови Одбора
Александра Мартиновић, Негосава Стјепановић
и Семир Шут посјетили су 15. октобра сједиште
Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА)
и разговарали са директором Агенције Гораном Зупцем и његовим замјеником Ђуром
Кнежевићем.
Посјета Теренској
канцеларији Граничне
полиције БиХ на
Међународном
аеродрому Сарајево

Састанак са директором
СИПА-е Гораном Зупцем

Предсједник Вуковић упознао је руководство
СИПА-е са надлежностима и активностима
Одбора.
Директор СИПА-е Зубац презентовао је
члановима Одбора активности које ова агенција
предузима у посљедњем периоду, у складу са
својим овлашћењима. Такође, истакао је да
је потребно да све полицијске агенције у БиХ,
заједно са судовима и тужилаштвима, раде са
највећим могућим степеном координације, а све
с циљем што квалитетнијег обављања послова
у спречавању, откривању и истраживању
кривичних дијела из надлежности Суда БиХ.
Према његовим ријечима, да би се одговорило
свим изазовима на које наилазе у свом раду,
потребно је да у надлежним институцијама раде
најспособнији људи који су спремни да одговоре
задацима који су пред њих постављени.

Предсједник Вуковић изразио је задовољство
радом припадника Агенције и поручио да је
циљ Одбора заштита полицијских службеника
од клевете и неоснованих притужби, али и да
има задатак да заштити грађане који упућују
притужбе на рад припадника полицијских
тијела БиХ.
Делегација Одбора је у истом саставу посјетила
14. новембра сједиште Теренске канцеларије
Граничне полиције БиХ, смјештено на аеродрому
у Сарајеву.
Том приликом разговарали су са начелником
Канцеларије Алмиром Башићем и помоћником
начелника Радославом Чичковићем.
Предсједник Одбора Вјекослав Вуковић изразио
је задовољство радом полицијских службеника
Граничне полиције БиХ.
Члановима Одбора представљен је рад Теренске
канцеларије у Сарајеву те су упознати с постојањем
теренских канцеларија на аеродромима у Мостару,
Тузли и Бањој Луци, који своје активности извршавају у складу са Законом о Граничној полицији
БиХ.
Саговорници су изразили наду да ће успјешном
сарадњом Одбора и Теренске канцеларије
резултати рада бити подигнути на виши ниво,
а Одбор ће Парламентарној скупштини БиХ
упутити закључак у вези са тешкоћама у раду
Теренске канцеларије на аеродрому Сарајево,
како би оне биле хитно отклоњене.

Одбор за жалбе грађана на
рад полицијских службеника
у полицијским тијелима БиХ
одржао двије сједнице
Одбор за жалбе грађана на рад полицијских
службеника у полицијским тијелима БиХ у
периоду октобар-децембар 2014. године
одржао је двије сједнице, девету сједницу
15. октобра и 10. сједницу 14. новембра. Том
приликом разматране су представке на рад
полицијског службеника Државне агенције
за истраге и заштиту (СИПА) и представке
на рад полицијских службеника Граничне
полиције БиХ. Одбор је за све представке
закључио да су неосноване.
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Активности
парламентарног војног повјереника БиХ
Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко
Шиљеговић учествовао је у раду 6. међународне конференције омбудсмена за оружане
снаге, чији је домаћин био Женевски центар
за цивилни надзор оружаних снага (ДЦАФ),
а која је одржана 27. и 28. октобра у Женеви.
Такође, парламентарни војни повјереник разговарао је 11. новембра 2014. године с директором
Одјела за безбједносну сарадњу при Мисији
ОЕБС-а у БиХ Џоном Мартином о активностима
Канцеларије парламентарног војног повјереника
на пољу заштите људских права и основних
слобода војних лица и кадета у Оружаним
снагама БиХ.
Током сусрета анализирана је њихова сарадња у
2014. години. Констатујући да је ријеч о садржајној
и квалитетној сарадњи, Шиљеговић се посебно

Парламентарни војни повјереник Шиљеговић
састао се 12. новембра 2014. у Сарајеву с делегацијом Комисије за Савезну војску Парламента
Републике Аустрије, коју је предводио предсједавајући те комисије Антон Гал.
Парламентарни војни повјереник упознао је
делегацију Парламента Аустрије с најважнијим
активностима, истакавши чињеницу да је та
институција у БиХ успостављена на основу
добрих пракси Њемачке и Аустрије на пољу
заштите људских права и основних слобода
војних лица у тим земљама. Посебно је нагласио
добру сарадњу коју Канцеларија парламентарног војног повјереника има са Мисијом ЕУФОР-а
АЛТЕА у БиХ, под командом аустријског официра,
генерал-мајора Дитера Хајдекера.
Парламентарни војни повјереник упознао је
госте из Аустрије и са законским оквиром којим

Парламентарни војни повјереник БиХ
боравио у посјетама јединицама ОСБиХ
у Чапљини, Ливачу, Билећи и Орашју
Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић
боравио је са сарадницима 11. и 12. децембра у радној посјети
Команди и јединицама 4. пјешадијске бригаде Оружаних
снага Босне и Херцеговине (ОСБиХ) које су смјештене у
Чапљини, Ливачу и Билећи.
Командант 4. пјешадијске бригаде ОСБиХ бригадни генерал
Томо Коленда информисао је парламентарног војног
повјереника БиХ о активностима ове бригаде, стању људских
права њених припадника, те о активностима јединица које се
налазе у њеном саставу.
Посјета парламентарног војног повјереника уприличена
је и 2. пјешадијском батаљону из састава 4. пјешадијске
бригаде ОСБиХ, који је смјештен у Билећи. Том приликом
гости су информисани о актуелном стању у овој јединици.
Уз парламентраног војног повјереника БиХ и његових
сарадника радним посјетама су присуствовали и командант
Оперативне команде ОСБиХ генерал-мајор Драган Вуковић
и представници Одјела за безбједносну сарадњу Мисије
ОЕБС-а у БиХ, које је предводио директор Одјела Џон Мартин.
Парламентарни војни повјереник БиХ боравио је 22. децембрa
у ненајављеној посјети 3. батаљону 6. пјешадијске бригаде
Oружаних снага БиХ, која је смјештена у Орашју. Разлог
посјете био је увид у стварно стање у погледу услова боравка
и рада припадника ОСБиХ, с обзиром на чињеницу да је та
локација за вријеме елементарне непогоде - поплаве у Босни
и Херцеговини - била потпуно поплављена и да је имала
100%-тно оштећењe објеката намијењених за боравак и
рад професионалних војних лица. Војног повјереника је том
приликом примио комадант, пуковник Мато Зримић.

захвалио на подршци коју Мисија ОЕБС-а у БиХ
пружа раду Канцеларије парламентарног војног
повјереника.
Директор Одјела за безбједносну сарадњу при
Мисији ОЕБС-а у БиХ Џон Мартин изразио је
чврсто увјерење да ће добра сарадња између ових
институција бити настављена и у наредној години.

Парламентарни војни повјереник
БиХ у радној посјети Команди и
јединицама 4. пјешадијске бригаде
Оружаних снага Босне и Херцеговине

се дефинише статус професионалних војних
лица у ОСБиХ, као и с активностима јединица
ОСБиХ које се налазе у оквиру мисија мира,
наглашавајући изазове припадника тих јединица
који се односе на послове деминирања.
Чланови делегације Комисије за Савезну војску
Парламента Аустрије похвалили су, како су рекли,
изузетне резултате Канцеларије парламентарног
војног повјереника БиХ који су приказани у
посљедњем извјештају о раду те институције
поднесеном Парламентарној скупштини БиХ.
Аустријске парламентарце посебно је интересовао процес деминирања у нашој земљи,
као и стање нестабилног наоружања и војне
опреме, са нагласком на његово уништавање и
делаборацију.
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Одржана сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима,
поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне
санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине,
страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом БиХ или међународним
уговором чија је потписница БиХ или други суд у складу са законом БиХ
На 43. сједници Независне комисије за праћење
услова боравка у заводима, поступање и
поштовање људских права лица над којима се
извршавају кривичне санкције и друге мјере које
је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и
Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена
Кривичним законом БиХ или међународним
уговором чија је потписница БиХ или други суд

у складу са законом БиХ, одржаној 7. октобра,
усвојен је Извјештај о најављеној контролној
посјети Казнено-поправном заводу у Бихаћу.
К знању је примљен допис Министарства правде
БиХ у вези са дописом Независне комисије од
10. септембра 2014. године, те је утврђен план
активности Независне комисије за октобар 2014.
године.

Независни одбор Парламентарне скупштине БиХ

Без става о покретању иницијативе за доношење одлуке о
упућивању приједлога за суспензију директора Државне агенције
за истраге и заштиту Горана Зупца
На 5. сједници Независног одбора Парламентарне
скупштине БиХ, одржаној 28. новембра, након
расправе и изнесених различитих мишљења,
није заузет став о покретању иницијативе за
доношење одлуке о евентуалном упућивању
приједлога за суспензију директора Државне
агенције за истраге и заштиту (СИПА).
С обзиром да је пред Судом БиХ у току судски
процес против директора СИПА-е Горана Зупца,
који се односи на протесте одржане 7. фебруара
2014. у Сарајеву, чланови Одбора закључили су

да је преурањено доносити одлуку.
Пошто није донесено правоснажно рјешење о
забрани приступа тајним подацима директору
СИПА-е, закључено је да ће Независни одбор
одлуку о евентуалном покретању такве иницијативе донијети у наредном периоду, односно
када се за то стекну законски услови.
Усвојен је Извјештај о посјети Независног одбора
Дирекцији за координацију полицијских тијела
БиХ, а разматрање Информације о актуелном
стању у Граничној полицији БиХ је одгођено.

Савјет националних мањина БиХ

Разматрана и усвојена Информација о Статусу стратешке
платформе за рјешавање питања националних мањина у БиХ
Савјет националних мањина БиХ, 27. октобра
2014. године, одржао је 9. сједницу. На сједници је разматрана и подржана иницијатива
Удружења жена Ромкиња “Боља будућност” из
Тузле. Чланови Савјета националних мањина
БиХ тражили су да Удружење достави изворе
и резултате анализа пројектних активности, с
циљем сагледавања укупног стања Ромкиња.
На сједници је разматрана и усвојена Информацију о статусу Стратешке платформе за рјешавање питања националних мањина у БиХ.
Разматрајући статус израде појединачних извјештаја о положају националних мањина у БиХ,
Савјет је обавезао своје чланове који до ове

сједнице нису доставили појединачне извјештаје
да до наредне сједнице Савјета доставе извјештаје о прегледу стања националних мањина
из којих долазе.
Разматран је План рада и финансијски план
Савјета националних мањина за 2015. годину, те
је усвојен закључак да се Сектору за финансије
ПСБиХ упути захтјев у вези с обезбјеђивањем
финансијских средстава за реализацију програмских активности Савјета у наредној години.
Такође, усвојена је и Информација о финансирању удружења националних мањина из
средстава Министарства за људска права и
избјеглице БиХ.
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ЕВРОПСКА УНИЈА

ЕУ усвојила нови приступ
према Босни и Херцеговини
Висока представница Европске уније за спољне
послове и безбједносну политику Федерика Могерини
и европски комесар за европску политику сусједства
и преговоре о проширењу Јоханес Хан посјетили су
5. децембра главни град Босне и Херцеговине и том
приликом се састали са члановима Предсједништва
БиХ, предсједавајућим Савјета министара БиХ, челницима водећих политичких партија у Босни и
Херцеговини, министром за спољне послове БиХ, те
представницима цивилног друштва.
Посјета током које су са званичницима БиХ вођени
разговори углавном о процесу формирања власти
на свим нивоима након општих избора одржаних
у октобру, у највећој мјери је била мотивисана

Европски парламент изгласао повјерење
саставу нове Европске комисије
На засједању Европског парламента, одржаном 22. 10. 2014. године, изгласано је повјерење новом саставу Европске комисије, чији је предсједник
Жан-Клод Јункер.
Састав Европске комисије подржало је 423, док је против било 209, те
уздржано 67 посланика у Парламенту.
Европска комисија има 28 чланова и седам потпредсједника, међу којима
и је Федерика Могерини, која је именована за високу представницу ЕУ за
спољну политику и безбједност.
Функцију првог потпредсједника Комисије обављаће шеф холандске
дипломатије Франс Тимерманс, који ће бити задужен за унапређење
међуинституционалне сарадње у Унији и примјену закона и основних права.
Функцију потпредсједника обављаће и Кристалина Георгиева, задужена за
буџет и људске потенцијале, Марош Шефчович, задужен за енергетску унију,
Јyрки Катаинен, задужена за питања рада, инвестиција и конкуренције,
Валдис Домбровскис, задужен за евро и друштвени дијалог, те Андрус
Ансип, задужен за јединствено дигитално тржиште.
Једну од најважнијих функција која се односи на економске и финансијске
послове, у својству члана Комисије, обављаће бивши министар финансија
Француске Пјер Московици.
Хрватски политичар Невен Мимица задужен је за сектор међународне
сарадње и развоја, док ће словеначка политичарка Виолета Булц бринути о
сектору транспорта.
Иначе, Виолета Булц је за кандидаткињу номинована и потврђена након што
се велика већина посланика у Европском парламенту изјаснила против потврђивања првобитно номиноване некадашње словеначке премијерке Аленке
Братушек.
иницијативом за усвајање новог приступа ЕУ у
односима са БиХ, те стварањем претпоставки за
убрзавање реформи у овој земљи.
Десет дана касније, 15. децембра, у Бриселу је на
састанку Савјета за опште послове Европске уније
и званично прихваћен нови приступ Европске уније
према Босни и Херцеговини.
“Савјет се сагласио с новим приступом према Босни и
Херцеговини на њеном путу ка Европској унији, током
којег ће сви услови морати бити испуњени, укључујући
извршење пресуде у предмету Сејдић и Финци”, каже
се у закључцима Савјета за опште послове, који окупља
министре спољних послова земаља чланица.
Међутим, Европска унија је у склопу свог новог
приступа ипак промијенила редослијед потеза које
Босна и Херцеговина треба да учини како би изашла
из реформског застоја у свом приступном процесу.

Ларс-Гунар Вигемарк преузима функцију
специјалног представника ЕУ у БиХ
Ларс-Гунар Вигемарк требало би да од 1. марта 2015.
године преузме функцију специјалног представника
Европске уније у Босни и Херцеговини, као и функцију
шефа Делегације Европске уније у БиХ.
Ларс-Гунар Вигемарк, који ће наслиједити Петера
Соренсена, тренутно обавља функцију шефа Делегације
Европске уније у Пакистану и има више од тридесет
година искуства у шведским и европским дипломатским
службама. Радио је у дипломатским мисијама, укључујући
Москву и Вашингтон.
Према новом приступу, од новоформираних власти у
БиХ тражи се да се писано обавежу на спровођење
реформи потребних за покретање европског процеса
интеграција, а заузврат ће бити одмрзнуто ступање на
снагу Споразума о стабилизацији и придруживању. До
сада је предуслов за ступање на снагу тог споразума
било извршење одлуке Европског суда за људска
права у предмету Сејдић и Финци.
“Чим се о преузимању обавеза у писаној форми
постигне договор у Предсједништву БиХ, те када га
потпишу и остали политички челници БиХ и подржи
Парламентарна скупштина БиХ, Савјет ће одлучити
о ступању на снагу Споразума о стабилизацији и
придруживању”, каже се у закљчуцима.
Висока представница за спољну и безбједносну политику Федерика Могерини и повјереник за преговоре о проширењу Јоханес Хан закључцима Савјета
задужени су да редовно подносе извјештај о томе у
којој мјери БиХ испуњава преузете обавезе.
Спровођење реформи биће од кључне важности
за аутентично подношење апликације за чланство.
“Када Савјет од Комисије буде затражио мишљење
о захтјеву за чланство, затражиће да посебна пажња
буде посвећена извршењу пресуде у предмету Сејдић
и Финци”, додаје се у закључцима.
У осам закључака, између осталог, истакнута је и
подршка перспективе чланства БиХ у ЕУ, те потврђено
једногласно опредјељење да је “БиХ суверена и јединствена држава с неупитним територијалним интегритетом и суверенитетом”.
- Савјет позива политичке лидере БиХ да у рад свих
релевантних институција БиХ уграде реформе потребне
за европске интеграције - један је од закључака.
У закључцима се истиче и важност програма за раст
и запошљавање, како би се фокус преусмјерио на
питања која се најдиректније тичу сваког бх. грађанина.
Помињу се и фебруарски протести који су “потцртали
крхкост економско-социјалне ситуације”.
- Генерални циљ је да се осигура функционалност и
ефикасност на свим нивоима власти и омогући БиХ да
се припреми за будуће приступање ЕУ - наведено је у
закључцима.
Истиче се да се неопходне реформе за приближавање
БиХ Унији морају спроводити уз стриктно поштовање
копенхашких критеријума (функционалност институција), те уз усвојени механизам координације и програм “Раст и запошљавање”.

ЕВРОПСКА УНИЈА
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Твининг пројекат “Јачање
улоге парламената у БиХ у
контексту интеграција у ЕУ”
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У оквиру твининг пројекта формулисане
и достављене прве смјернице и препоруке

Твининг пројекат “Јачање улоге парламената у Босни
и Херцеговини у контексту интеграција у ЕУ”, који
заједнички реализују Парламентарна скупштина БиХ,
Парламент Федерације БиХ, Народна скупштина
Републике Српске, Скупштина Брчко Дистрикта те, као
твининг партнери, конзорцијум мађарског и француског
парламента, почео је у марту 2014. године, а планирано
је да се оконча у првом тромјесечју 2016. године.
Изузетно сложен пројекат који обухвата више од 150
пројектних активности и учешће више од 100 експерата
из већине парламената држава чланица ЕУ ушао је
у фазу у којој се окончава анализа тренутног стања

у парламентима у БиХ, те се, уз помоћ ангажованих
експерата, формулишу прве смјернице и препоруке
чија је сврха додатно оспособљавање законодавних
институција у БиХ за њихово ефикасније учешће у
процесу интеграције у Европску унију.
Иначе, на састанку Надзорног одбора пројекта, одржаном 11. децембра у Брчком, анализиране су досадашње активности у оквиру извођења пројекта, али
и предложено одржавање састанка политичких
руководстава парламената у БиХ, на којем би се на
основу досадашњих препорука и смјерница усагласио
акциони план за њихову реализацију.

Активности реализоване у Парламентарној скупштини
БиХ у оквиру досадашње реализације твининг пројекта
У складу са методологијом реализације твининг пројекта “Јачање улоге парламената у Босни и Херцеговини у
контексту интеграција у ЕУ”, велики број активности односио се на процјену тренутног стања у законодавним
институцијама у БиХ, како би се на основу такве процјене формулисале смјернице и препоруке за унапређење
рада ових институција. Осим бројних експерата из парламената држава чланица ЕУ, у цијели процес су укључени
званичници и службеници Парламентанре скупштине БиХ. Тако су лидери компоненти овог пројекта у сарадњи
са осталим службеницима Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ до сада одговорили на 20 опширних
упитника, а организовани су и бројни интервјуи са члановима Парламентарне скупштине БиХ, државним
службеницима, представницима Савјета министара БиХ, Дирекције за европске интеграције и невладиних
организација, а у оквиру седам компоненти пројекта организоване су и сљедеће активности:
Компонента I – “Јачање капацитета за стратешко
вођење приступног процеса и дијалога с Европским
парламентом”
•
Радионица “Искуства земаља чланица које су
недавно приступиле ЕУ током преговора са ЕУ и
парламентарног надзирања тих преговора”;
•
Округли сто о теми “Процјена ресурса и механизама
који су на распологању члановима парламента за
стратешко вођење приступног процеса Европској
унији”;
•
Студијско путовање у Хрватску за особље ради
размјене искустава у вези с активностима у
европским пословима у процесу приступања;
•
Стажирање у Мађарској народној скупштини у
оквиру твининг пројекта.
Компонента II – “Јачање механизма и капацитета за
усклађивање законодавства са acquisem”
•
Радионица о процесу и задацима парламентарног
приближавања (задаци и процес усклађивања
законодавства);
•
Радионица о законодавном програмирању и одређивању приоритета у задацима приближавања
законодавства;
•
Развој е-алата као подршка у законодавном
процесу и процесу усклађивања законодавства;
•
Радионица о законодавним техникама и изради
правних прописа;
•
Радионица о студијама случаја за приближавање
законодавства (искуства земаља које су се у
скорије вријеме придружиле ЕУ);
•
Округли сто о теми “Смјернице за унапређење
законодавне праксе”;
•
Презентација о теми “Заштита виталног националног интереса”;
•
Презентација Прелиминарних смјерница за
унапређење процеса усклађивања законодавства Босне и Херцеговине са acquisem;
•
Округли сто о “Смјерницама за развој подршке
путем електронских алата (е-алата) у законодавном
поступку и процесу приближавања законодавства”;
•
Студијска посјета представника парламената
у Босни и Херцеговини пољском Сејму (Доњи
дом Парламента Републике Пољске) – искуства

Пољске у активностима које се односе на процес
приближавања законодавства ЕУ.
Компонента III - “Јачање механизма надзора рада владе,
надзорних и регулаторних тијела и побољшање сарадње
са владом у процесу приступања ЕУ”
•
Радионица о надзорним функцијама сталних и
истражних комисија;
•
Радионица о надзору над надзорним и регулаторним тијелима;
•
Обука о побољшању истраживачких капацитета;
•
Округли сто о теми “Смјернице за побољшање
праксе парламентарног надзора” (одвојено одржани
за државне службенике и чланове ПСБиХ).
Компонента IV - “Повећано учешће цивилног друштва и видљивости улоге парламената у процесу
придруживања ЕУ”
•
Радионица о базама података ЕУ и претраживачким техникама у вези са Европском унијом.
Компонента V – “Развој редовне сарадње и координације
између Парламентарне скупштине БиХ, Народне скупштине РС, парламента Федерације БиХ и Скупштине
Брчко Дистрикта о питањима везаним за ЕУ”
•
Студијска посјета Републици Летонији за државне службенике из парламената у БиХ о искуствима
у вези с активностима у европским пословима у
процесу приступања.
Компонента VI – “Јачање капацитета чланова
парламената и службеника”
•
Семинар о спољној и безбједносној политици и
спољним односима ЕУ;
•
Студијска посјета европским институцијама у
Бриселу за службенике из парламената Босне и
Херцеговине.
Компонента VII - “Побољшање управљања људским
ресурсима”
•
Радионица о праксама управљања људским
потенцијалима у парламентима држава чланица
ЕУ;
•
Округли сто о теми “Смјернице за унапређење
праксе управљања људским потенцијалима”.

Лидери компоненти овог
пројекта, у сарадњи са
осталим службеницима
Секретаријата
Парламентарне скупштине
БиХ, до сада одговорили на
20 опширних упитника,
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ВИЈЕСТИ ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА

ВИЈ

Одштампане нове публикације П
“Водич за посланике и делегате
Парламентарне скупштине БиХ”
Секретаријат Парламентарне скупштине БиХ по други
пут је публиковао “Водич за посланике и делегате
Парламентарне скупштине БиХ”. Водич који је припремљен
за нови сазив Парламентарне скупштине БиХ подијељен је
посланицима на конститутивној сједници Представничког
дома Парламентарне скупштине БиХ, а биће подијељен
и делегатима на конститутивној сједници Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ. Ова публикација пружа
информације о структури и начину рада Парламентарне
скупштине БиХ, правима и дужностима њених изабраних
званичника, раду Секретаријата, као и услугама које су
доступне представницима највише законодавне власти у
БиХ. Сам водич није извор права, већ садржи информације
и упућује на њихове изворе, односно правне прописе.
Тако је, ради тачног и потпуног увида у његов садржај,
потребно користити правне прописе којима су уређене
одређене области, а на које Водич упућује. Потребно
је нагласити да је урађен у форми регистратора, те се
једноставно може допуњавати новим садржајима.
Иновација у пружању оваквог вида услуге посланицима и делегатима Парламентарне скупштине БиХ огледа се у томе што је садржај Водича доступан и у
облику апликације за паметне телефоне и таблете, чиме је, зависно од афинитета,
додатно олакшан али и осавремењен приступ овим информацијама. Предност
коришћења андроид апликације “Водич за посланике и делегате Парламентарне
скупштине БиХ” јесте олакшано претраживање информација и континуирана
доступност ових материјала. Како би се олакшало инсталирање саме апликације,
на свим публикацијама Водича је одштампан QR код, који корисника директно
спаја на везу за инсталирање.
На изради Водича за посланике и делегате била је ангажована посебна радна
група Секретаријата Парламентарне скупштне БиХ, а носилац активности био је
Индок сектор.

Публикација “Приказ законодавне активности
шестог сазива Парламентарне скупштине БиХ”
Објављена је и публикација “Приказ законодавне активности шестог сазива Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине”,
која садржи статистичке показатеље и
илустрације о раду домова Парламентарне
скупштине БиХ у мандатном периоду
2010 - 2014., али и обухватан табеларни
преглед законодавне активности оба
дома Парламентарне скупштине БиХ,
као и квантитативне приказе активности
парламентарних тијела ове законодавне
институције.
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е Парламентарне скупштине БиХ
Пословници Представничког дома
и Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ
Након што су нови пословници оба дома Парламентарне
скупштине БиХ објављени у “Службеном гласнику БиХ”,
Индок сектор Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ
припремио је и одштампао публикације Пословник Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ и Пословник
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
Пословници, чија примјена почиње од почетка новог сазива домова, доносе одређене новине
у односу на претходне пословнике а тичу се рада комисија, повећања транспарентности
рада (прописано је да се сви материјали за сједницу Дома осим оних са знаком тајности,
као и усвојени закони, објављују на веб-страници Парламентарне скупштине БиХ), основног
законодавног поступка, скраћеног и хитног поступка, закона са ознаком “ЕИ”, као и измјене
које се односе на посебна и независна тијела ПСБиХ.
Такође, у одредбама поглавља које се односи на потврђивање и именовање Савјета министара БиХ и гласање о неповјерењу и реконструкцији Савјета министара БиХ прописана је
нова процедура предлагања смјене министра и замјеника министра.

“Употреба родно осјетљивог језика у
Парламентарној скупштини БиХ”
Публикација под називом “Употреба родно осјетљивог језика у
Парламентарној скупштини БиХ” припремљена је и одштампана
на иницијативу сада већ бивше посланице и прве замјенице
предсједавајућег Комисије за остваривање равноправности полова
Представничког дома ПСБиХ Исмете Дервоз. Публикација коју је припремио Индок сектор Секретаријата ПСБиХ резултат је препознате
потребе да се присуство и рад жена у највишој законодавној власти у
БиХ и језички евидентира и вреднује.
Иначе, публикација садржи кораке у реализацији иницијативе за
отклањање дискриминације и остваривање равноправности у језику у ПСБиХ, измјене и
допуне Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама БиХ, измјене и
допуне Пословника Дома народа ПСБиХ с образложењем и упутство о коришћењу родно
осјетљивог језика у Парламентарној скупштини БиХ.

Организован семинар о изградњи институционалних
капацитета за стручно особље ПСБиХ
Канцеларија резидентног координатора Уједињених нација у Босни и Херцеговини, у сарадњи
са уставноправним комисијама оба дома
Парламентарне скупштине БиХ, организовала је у
Неуму од 14. до 18. октобра 2014. године. Семинар
о изградњи институционалних капацитета ПСБиХ
о теми “Побољшање ефикасног спровођења
парламентарних процедура”.
Учесници четвородневног семинара, међу којима и
службеници из Канцеларије Комисије за остваривање равноправности полова Представничког
дома ПСБиХ, те Законодавно-правног сектора
и Истраживачког сектора Секретаријата ПСБиХ,

разговарали су о иденти-фикацији релевантних
елемената у правилницима оба дома ПСБиХ,
о анализи постојећих пракси и прегледу
професионалних стандарда, као и о приступима
који могу побољшати ефикасност примјене
правилника и законодавног посла у вези са
парламентарним процедурама.
Размијењена су мишљења и о употреби модерних
технологија у компаративном истраживању уставног права и изради нацрта прописа, као и о
употреби информационих технологија у припреми
нацрта прописа, те о парламентарним процедурама
у контексту приступања Европској унији
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Одржана трећа годишња конференција секретара
радних тијела из парламената у БиХ
Трећа годишња конференција секретара радних
тијела из парламената у БиХ под називом “Јачање
улоге радних тијела у обављању парламентарног
надзора” одржана је 21. и 22. октобра 2014. године
на Јахорини. Конференција је окупила 70 учесника
из Парламентарне скупштине БиХ, Парламента
Федерације БиХ, Народне скупштине Републике
Српске и Скупштине Брчко Дистрикта БиХ.
Дневни ред конференције обухватао је предавања,
презентације и рад у радним групама с циљем
размјене искустава из области парламентарног

надзора. Осим тога, учесници су разговарали и о
квалитетној припреми за конститутивне сједнице
парламената након одржаних општих избора,
те организовању припремних семинара како би
новоизабрани чланови парламената што ефикасније
почели радити. Гост предавач на конференцији
била је Драгана Чуљковић, секретарка Комисије
за пољопривреду, исхрану и животну средину из
Државног збора Републике Словеније.
Одржавање конференције подржала је Мисија
ОЕБС-а у БиХ.

Колегијум Секретаријата ПСБиХ усвојио Изјештај о
реализацији Стратешког плана Секретаријата за период
2010 – 2014. и именовао радне групе за израду нових
стратешких докумената за период 2015 – 2018.
Колегијум Секретаријата ПСБиХ, на 71. сједници
одржаној 23. 12. 2014. године, усвојио је Извјештај
о реализацији Стратешког плана Секретаријата
Парламентарне скупштине БиХ за период 2011
- 2014, који је сачинила Радна група за праћење
реализације Оперативног плана Секретаријата за
2014. годину. Извјештај је сачињен на основу
посматрања и прикупљених полугодишњих и
годишњих извјештаја организационих јединица о
реализацији оперативних планова. На педесет
страница Извјештаја детаљно је анализирана реализација сваке од планираних активности у оквиру
четири стратешка правца. У Извјештају је констатовано да су зацртане активности највећим дијелом
реализоване или је њихова реализација у току.

Радна група је утврдила и више препорука које
треба уврстити у Стратешки план Секретаријата
2015 - 2018. године.
У међувремену, Колегијум Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ именовао је и нове радне
групе за израду Стратешког плана Секретаријата
ПСБиХ за период 2015 - 2018, као и израду Комуникацијске стратегије.
Будући да је у питању сет стратешких докумената
чија будућа операционализација у највећој мјери
зависи од њихове комплементарности, задужени
радни тимови почели су рад одржавањем радних
састанака у сврху координирања активности и
дефинисања тематских тежишта рада, као и рокова
за израду докумената.

СГИП и УСАИД донирали систем за безбједност интернет
мреже Парламентарној скупштини БиХ
Пројекат јачања институција власти и процеса у Босни
и Херцеговини (СГИП), који финансира Америчка
агенција за међународни развој (УСАИД), 13. новембра 2014. у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине званично је пренио власништво над “Iron Port”
системом за безбједност интернет мреже.
Секретар Заједничке службе Парламентарне скупштине БиХ Ферид Буљубашић и директор Пројекта
СГИП Кристијан Хаупт потписали су документ о
примопредаји, чиме је овај систем, иначе инсталиран
и оперативан од јула 2014. године, прешао и формално
у власништво Парламентарне скупштине БиХ (ПСБиХ).
Говорећи о успјешној сарадњи УСАИД-а са ПСБиХ,
која траје од 2009. године, представник Мисије
УСАИД-а у БиХ Џаидав Синг подсјетио је на помоћ ове
агенције у успостављању Центра за посјетиоце ПСБиХ,
као и на инвестирање у развој средстава електронске
комуникације у ПСБиХ.
“Задовољни смо што ће ова донација америчког
народа допринијети даљем јачању отворености
државног парламента према јавности. Ми у УСАИД-у
чврсто вјерујемо да демократија иде ‘руку под

руку’ с ефикасним, поштеним и транспарентним
управљањем”, поручио је Синг, наглашавајући чињеницу да грађани БиХ све више користе интернет као
средство информисања, баш као и информације са
званичне веб-странице ПСБиХ.
Захваљујући на донацији, секретар Заједничке службе
ПСБиХ Ферид Буљубашић изразио је очекивање да ће
се изузетно корисна сарадња са Мисијом УСАИД-а у
БиХ наставити и у наредном периоду с циљем бољег
рада Секретаријата, као и посланика и делегата у
ПСБиХ.
“Очекујемо да ће Мисија УСАИД-а у наредном периоду
помоћи у набавци опреме за квалитетније снимање
сједница домова и радних тијела ПСБиХ, као и за
квалитетније праћење сједница домова уживо путем
интернета”, рекао је Буљубашић.
Пројекат СГИП од маја 2013. године помаже у јачању
капацитета институција власти у Босни и Херцеговини,
како би биле усвојене, примијењене и обезбијеђене
одговорније и ефикасније политике, закони и буџети,
који се односе на кључна питања приступања
Европској унији.
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