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PREDSTAVNIČKI DOM
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ZAKONODAVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG
DOMA PSBiH U MARTU I APRILU 2012.
Predstavnički dom PSBiH zasjedao je ukupno tri dana. Održane su tri sjednice i
raspravljano je o 86 tačaka dnevnog reda.
Treba istaći da su 24. i 25. sjednica imale po 24 tačke dnevnog reda, dok je 26.
sjednica imala 38 tačaka dnevnog reda.
Najduže je trajala 26. sjednica – 9 sati i 5
minuta, dok je najkraće trajala 25. sjednica – 4 sata i 35 minuta.
Na sjednicama Predstavničkog doma
PSBiH razmatrano je 14 zakona.
U drugom čitanju usvojena su četiri zakona. Također, u prvom čitanju usvojena
su tri prijedloga zakona (Prijedlog zakona

o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji
institucija Bosne i Hercegovine - Izvještaj
komisije Kolegija o nastojanju za postizanje
saglasnosti, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu
i Prijedlog zakona o carinskoj tarifi).
Četiri zakona su odbijena (Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe
opojnih droga, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj
službi u institucijama Bosne i Hercegovine od 8. septembra 2011., Prijedlog
zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne

i Hercegovine i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom matičnom
broju).
Za dva zakona obustavljena je daljnja
procedura (Prijedlog zakona o zabrani
negiranja, minimiziranja, opravdavanja
ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o
Sudu Bosne i Hercegovine).
Jedan prijedlog zakona upućen je na naknadno usaglašavanje (Prijedlog zakona
o prestanku važenja Zakona o Tužilaštvu
Bosne i Hercegovine).

PREGLED ODRŽANIH SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA U PERIODU 1.3. DO 30. 4. 2012.
REDNI BROJ SJEDNICE

DATUM ODRŽAVANJA

PRISUSTVO SJEDNICAMA

24.

15. 3. 2012.

41 – 97,61%

25.

29. 3. 2012.

38 – 90,47%

26.

19. 4. 2012.

41 – 97,61%

ZAKONI USVOJENI NA SJEDNICAMA PREDSTAVNIČKOG DOMA PSBiH U MARTU I APRILU 2012.
24. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
25. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (predlagač Vijeće ministara BiH, od 26. 3. 2012.)
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (Izvještaj Kolegija o nastojanju za
postizanje saglasnosti)

NA SJEDNICAMA PREDSTAVNIČKOG DOMA PSBiH U MARTU I APRILU 2012. RAZMATRANO JE 14 ZAKONA

Usvojena su četiri prijedloga
zakona
U prvom čitanju usvojena su tri
prijedloga zakona
Četiri prijedloga zakona su
odbijena
Kod dva prijedloga zakona
obustavljena je dalja procedura
Jedan prijedlog zakona upućen
je na naknadno usaglašavanje
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DOM NARODA
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ZAKONODAVNA AKTIVNOST DOMA NARODA
PSBiH U MARTU I APRILU 2012.

Dom naroda PSBiH zasjedao je jedan dan.
Održana je jedna sjednica, a raspravljano je o
29 tačaka dnevnog reda. Sjednica je ukupno
trajala 1 sat i 40 minuta.
Na sjednicama Doma naroda PSBiH u martu i
aprilu razmatrana su četiri zakona.
U drugom čitanju usvojena su tri prijedloga
zakona. Jedan prijedlog zakona usvojen je u
prvom čitanju (Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu).

PREGLED ODRŽANIH SJEDNICA DOMA naroda U PERIODU 1.3. DO 30. 4. 2012.
REDNI BROJ SJEDNICE

DATUM ODRŽAVANJA

PRISUSTVO SJEDNICAMA

14.

19. 4. 2012.

14 – 93,33%

ZAKONI USVOJENI NA SJEDNICAMA DOMA NARODA PSBiH U MARTU I APRILU 2012.
14. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o internoj reviziji institucija BiH
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

NA SJEDNICAMA DOMA NARODA PSBiH U MART I APRILU 2012. RAZMATRANA SU ČETIRI ZAKONA

Usvvojenasutriprrijedloga
zakona
Up
prvomēitanjuu
usvojenje
jedaanprijedlogzaakona
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POSLANIČKA I DELEGATSKA PITANJA
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OPĆI IZBORI 2010.

BROJ POSLANIČKIH PITANJA POSTAVLJENIH U PERIODU OD 1.3 DO 30.4.2012.
Naziv stranke/
koalicije

Broj
postavljenih
pitanja

20

18

DNS

2

DNZBiH

5

HDZBiH

5

14

Hrvatska koalicija
HDZ 1990-HSP BiH

7

12

NS Radom za
boljitak

1

PDP

-

6

SBBBiH

8

4

SBiH

4

2

SDA

20

SDP

21

SDS

7

SNSD

17

16

10
8

0

DNS
HDZBiH
NS Radom za boljitak
SBBBiH
SDA
SDS

DNZBiH
Hrvatska koalicija HDZ 1990 - HSPBiH
PDP
SBiH
SDP
SNSD

BROJ DELEGATSKIH PITANJA POSTAVLJENIH U PERIODU OD 1.3. DO 30. 4. 2012.
Naziv kluba

Broj postavljenih pitanja

Klub bošnjačkog naroda

5

Klub hrvatskog naroda

5

Klub srpskog naroda

2

K
Klubbošnjaēko
ognaroda
K
Klubhrvatskog
gnaroda
aroda
K
Klubsrpskogn
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AKTIVNOSTI STALNIH KOMISIJA PSBiH
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BROJ ODRŽANIH SJEDNICA KOMISIJA PREDSTAVNIČKOG DOMA U PERIODU OD 1.3. DO 30.4.2012.

Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

0
2

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova
Komisija za saobraćaj i komunikacije

3

Komisija za finansije i budžet

3
2

Komisija za vanjsku trgovinu i carine
Komisija za vanjske poslove

3

Ustavnopravna komisija

3

BROJ ODRŽANIH SJEDNICA KOMISIJA DOMA NARODA U PERIODU OD 1.3. DO 30.4.2012.

Komisija za finansije i budžet

1

Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine,
saobraćaj i komunikacije

1

Ustavnopravna komisija

1

BROJ ODRŽANIH SJEDNICA ZAJEDNIČKIH KOMISIJA U PERIODU OD 1.3. DO 30.4.2012.

Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta,
mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

2
1

Zajednička komisija za administrativne poslove
Zajednička komisija za evropske integracije

0

Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj

0

Zajednička komisija za nadzor nad radom
Obavještajno-sigurnosne agencije BiH
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost

1
2
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Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma

NISU PODRŽANI PRINCIPI PRIJEDLOGA ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O
SUDU BiH I PRIJEDLOGA ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O TUŽILAŠTVU BiH
Na 18. sjednici Ustavnopravne komisije
Predstavničkog doma PSBiH, održanoj
7. 3. 2012., utvrđena je usklađenost
Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju
zloupotrebe opojnih droga i Prijedloga
zakona o izmjeni Zakona o Državnoj
agenciji za istrage i zaštitu sa Ustavom i
pravnim sistemom BiH, čiji je predlagač
Vijeće ministara BiH. Također, utvrđena je
i usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o reviziji institucija BiH,
predlagača poslanice Ismete Dervoz.

Utvrđena je usklađenost sa Ustavnom i
pravnim sistemom BiH, a nisu podržani
principi Prijedloga zakona o prestanku
važenja Zakona o Sudu BiH i Prijedloga
zakona o prestanku važenja Zakona o
Tužilaštva BiH, čiji su predlagači poslanici
Drago Kalabić i Darko Babalj.
Na istoj sjednici usvojen je prijedlog o
organiziranju zajedničke sjednice ustavnopravnih komisija oba doma, s ciljem
rješavanja pristiglih zahtjeva za autentična
tumačenja, tj. postizanja dogovora o
daljnjem načinu rada komisija.
Na 19. sjednici, održanoj 27. 3. 2012., Us-

tavopravna komisija nije prihvatila principe Prijedloga zakona o dopuni Izbornog
zakona BiH.
Komisija je utvrdila usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržala
principe Prijedloga poslovnika o dopuni
Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH.
Na istoj sjednici Komisija nije podržala
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o državnoj službi u institucijama
BiH.
Na 19. sjednici usvojen je i Prijedlog orijentacionog plana rada Ustavnopravne
komisije za 2012. godinu.

Komisija za vanjske poslove Predstavničkog doma

NEGATIVNO MIŠLJENJE NA IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA BiH
Komisija za vanjske poslove, na 15. sjednici održanoj
14. 3. 2012., razmatrala je i dala negativno mišljenje
na Izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova BiH za
2011. godinu.
Komisija je usvojila i uputila Kolegiju PDPSBiH na daljnje
postupanje Inicijativu „Smjernice za postupanje delegacija PSBiH u međunarodnim tijelima u čijem radu
učestvuju''.
Na istoj sjednici, Komisija je usvojila Izvještaj s prvog
dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine
Vijeća Evrope, održanog u Strasbourgu, od 23. do 27.
1. 2012., te primila k znanju Informaciju o pristupanju
Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarnoj skupštini

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma

ČLANOVIMA KOMISIJE PREZENTIRAN PROJEKAT
PODRŠKE PSBiH U OKVIRU USAID-ovog PROJEKTA
JAČANJA PARLAMENATA U BiH ZA 2012. GODINU
Komisija za finansije i budžet na 15. sjednici, održanoj 13. 3.
2012., podržala je principe Prijedloga zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o reviziji institucija BiH i tekst uputila u
daljnju zakonodavnu proceduru.
Na istoj sjednici Komisija je podržala i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.
Na 16. sjednici Komisije za finansije i budžet, održanoj 28.
3.2012., za prvog zamjenika predsjedavajućeg Komisije
imenovan je Boško Tomić, a za drugog zamjenika Anto
Domazet.
Direktor USAID-ovog Projekta jačanja parlamenata u BiH
Christian Haupt prezentirao je članovima Komisije plan
podrške za 2012. godinu.
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Unije za Mediteran.
Na 16. sjednici Komisije dato je pozitivno mišljenje
o saglasnosti za ratificiranje više međunarodnih
konvencija i protokola. Komisija nije podržala inicijativu
poslanika Bože Ljubića da se na sjednici Doma razmatra
tema „Vanjskopolitička orijentacija BiH kao najvažnije
pitanje državne politike“. Istovremeno, primljeno je k
znanju više izvještaja i informacija koje je dostavilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH kao i Izvještaj o zvaničnoj
posjeti predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH
Denisa Bećirovića Republici Albaniji, od 14. do 16. 12.
2011.

KOMISIJA ZA FINANSIJE I BUDŽET DOMA
NARODA PODRŽALA PRIJEDLOG ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
FINANSIRANJU INSTITUCIJA BIH
Na 12. sjednici, održanoj 9. 4. 2012., Komisija za finansije i
budžet Doma naroda dala je pozitivno mišljenje o Prijedlogu
zakona o izmjenama Zakona o internoj reviziji institucija BiH,
čiji je predlagač Vijeće ministara BiH i Prijedlogu zakona o
dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama
BiH, čiji je predlagač Zajednička komisija za administrativne
poslove, koji su razmatrani u drugom čitanju.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH,
podržan je s amandmanima koji su postali sastavni dio Prijedloga zakona.
Komisija je uz ispravke podržala Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi "Upravljanje troškovima zakupa za rad i
smještaj institucija BiH" kao i zaključak koji će biti predložen
Domu naroda na usvajanje.
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Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH

RAZMATRANA INFORMACIJA O TERORISTIČKOM NAPADU NA ZGRADU AMBASADE
SAD-a U SARAJEVU
(SIPA) Goran Zubac, direktor Direkcije za
Na 12. sjednici, održanoj 26. 3. 2012.,
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH razmatrala je Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH o terorističkom
napadu na zgradu Ambasade SAD-a u
Sarajevu. Raspravi su prisustvovali ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović, direktor Obavještajno - sigurnosne agencije BiH (OSABiH) Almir Džuvo, direktor
Državne agencije za istrage i zaštitu

koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo
Selimović, direktor Granične policije BiH
Vinko Dumančić, tužilac Tužilaštva BiH Dubravko Čampara, direktor Službe za poslove
sa strancima Dragan Mektić i predsjednik
Nezavisnog odbora PSBiH Žiko Krunić.
Nakon razmatranja Informacije usvojen je zaljučak da se održi još jedan sastanak sa istim učesnicima, na kojem bi

se detaljnije govorilo o tome šta je
potrebno promijeniti u njihovom
radu, kako bi se postigao veći stepen efikasnosti i koordiniranosti.
Komisija je podržala principe Prijedloga
zakona o izmjeni Zakona o Državnoj
agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) i usvojila Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2011. godinu.

Zajednička komisije za administrativne poslove

OBUSTAVLJENA PROCEDURA USVAJANJA POSLOVNIKA O RADU KOMISIJE
Na 8. sjednici Zajedničke komisije za administrativne poslove,
održanoj 28. 3. 2012., zaključeno je da se obustavi procedura
usvajanja poslovnika o radu ove komisije.
Na istoj sjednici primljena je k znanju Informacija o primjeni

Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu PSBiH, te Informacija o preporukama Ureda
za reviziju institucija BiH za 2010. i 2011. godinu, kao i Godišnji
izvještaj o izvršenju budžeta za period od 1. 1. do 31. 12. 2011.

Zajednička komsija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

ODRŽANA TEMATSKA SJEDNICA - „STRATEGIJA TRANZICIJSKE PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI“

U organizaciji Zajedničke komisije za
ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a
uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP), u Neumu

je 26. i 27. aprila održana tematska
sjednica pod nazivom „Strategija tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini“.
Na dvodnevnom zasjedanju, čiji je cilj
bio predstaviti i raspravljati o pitanjma koja su od značaja za razmatranje i

usvajanje strateškog okvira u području
tranzicijske pravde u BiH, učestvovali
su predsjedavajuća Zajedničke komisije
Aleksandra Pandurević, prva zamjenica
predsjedavajuće Nermina Kapetanović,
te članovi Halid Genjac i Martin Raguž.
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PREDSTAVNIČKI DOM

Razgovor s Halidom Genjcem, predsjedateljem Interresorne radne skupine za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine, Zakona o financiranju političkih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine

UTVRĐENI PRIJEDLOZI IZMJENA I DOPU
INTERESA I ZAKONA O FINANCIRANJU P
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Na konstituirajućoj sjednici Interresorne
radne skupine za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne
i Hercegovine, Zakona o financiranju
političkih stranaka i Zakona o sukobu
interesa u institucijama vlasti Bosne i
Hercegovine, koja je održana 26. listopada 2011., za predsjedatelja je izabran
izaslanik Halid Genjac. Prvi zamjenik
predsjedatelja Radne skupine je ministar
pravde BiH Bariša Čolak, a drugi zamjenik
predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Branko Petrić.
Članovi Radne skupine su: iz Zastupničkog
doma PSBiH – Nermina ZaimovićUzunović, Niko Lozančić i Milorad
Živković, iz Doma naroda PSBiH – Borjana
Krišto, Halid Genjac i Dragutin Rodić, te iz
Vijeća ministara BiH – ministar pravde BiH
Bariša Čolak, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović i ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović. U Radnoj
skupini također su i članovi Središnjeg izbornog povjerenstva BiH – Branko Petrić,
Suad Arnautović i Stjepan Mikić.

lamentarne skupštine BiH u parlamentarnu proceduru. Do travnja 2012. godine Radna skupina održala je 16 sjednica i
okončala je svoj rad. Tim povodom razgovarali smo s predsjedateljem Halidom
Genjcem, koji nas je upoznao s ostvarenim aktivnostima u proteklome razdoblju.

GRECO-ve preporuke kada je u pitanju
Zakon o financiranju političkih stranaka.
Sve su to relevantne institucije i njihove
preporuke, prije svega, imaju značaj u
poboljšanju zakonodavstava. Osim toga,
njihove preporuke su sastavni dio evolucijskog procesa za BiH“.

U uvodu je predsjedatelj Genjac istaknuo
nekoliko osnovnih činjenica o razlozima i
načinima osnivanja ove radne skupine.
„Interresorna radna skupina konstituirana je u listopadu 2011. godine. Osnovni razlog za njeno uspostavljanje je
izvješće Središnjeg izbornog povjerenstva o provedbi Izbornog zakona, Zakona
o sukobu interesa i Zakona o financiranju
političkih stranaka. SIP svake godine sastavlja svoje izvješće o provođenju ta tri zakona, osobito u izbornim godinama, i na
kraju daje preporuke u smislu poboljšanja
zakonodavstva iz ta tri područja. Do sada
je bio običaj da se na osnovi tih preporuka formira interresorna radna skupina
koja nastoji provesti spomenute pre-

Zadaća Interresorne radne skupine bila
je pripremiti prijedloge izmjena i dopuna navedenih zakona, te ih posredstvom ovlaštenog predlagatelja uputiti
Zastupničkom domu i Domu naroda Par-

poruke i raditi na izmjenama tih zakona.
Tako je bilo i ovog puta. Osim preporuka
SIP-a, vodeće načelo u radu bile su i preporuke Venecijanske komisije, osobito u
vezi sa Zakonom o sukobu interesa, te

Predsjedatelj Genjac također je naglasio
da u cijeli proces treba biti uključeno što
više relevantnih subjekata, uključujući i
nevladin sektor:
„Poziv je bio otvoren duže od mjesec
dana. Stigao je određeni broj prijedloga
koji su se najvećim dijelom odnosili na
Izborni zakon, pa će biti predmetom
razmatranja u idućem razdoblju. Ti nabrojani dokumenti i preporuke u njima
bili su osnova za rad Interresorne radne
skupine. Održali smo 16 sjednica i razmatrali prijedloge, i to tako da je za svaki
zakon bio zadužen jedan član koji je
pripremao osnovni prijedlog. O svakom
članku vođena je temeljita i argumentirana rasprava. Na kraju se izjašnjavalo o
amandmanima. Za prijedlog su utvrđeni
amandmani koji su dobili potreban broj
glasova. Napominjem da je za rad Interresorne radne skupine bio potreban kvorum koji čine, osim većine nazočnih, i po
jedan predstavnik svake institucije - iz domova PSBiH, Vijeća ministara BiH, SIP-a - i
po jedan predstavnik svakog konstitutivnog naroda“, naglasio je predsjedatelj
Interresorne radne skupine i podsjetio
na dva problema koja se tiču Izbornog
zakona.
„Prvi se tiče provođenja presude Ustavnog suda za Mostar koja je, naravno, i
vremenski vezana, jer će se početkom
svibnja raspisati objava općinskih izbora.
Do tada je trebalo provesti presudu, ali,
nažalost, nismo imali mogućnosti da
pronađemo rješenje. O tome smo obavijestili Parlamentarnu skupštinu BiH
svojim izvješćem, te očekujemo da će se
u daljnjim političkim razgovorima postići
dogovor i u parlamentarnoj proceduri
osigurati poštivanje Ustavnog suda.
Drugi problem je to što izmjene Izbornog
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OPUNA ZAKONA O SUKOBU
U POLITIČKIH STRANAKA
zakona, naročito one krupnije, za sobom
povlače potrebu dužeg političkog dijaloga. Poznato je da je spomenuti zakon,
nakon Ustava, najvažniji. Mi nismo imali dovoljno vremena jer smo bili rokom
ograničeni do kraja travnja tekuće godine. Ipak, uspjeli smo usuglasiti veliki broj
tehničkih izmjena koje su korisne, ali nisu
suštinske. Međutim, izdvojio bih i dva
pozitivna primjera. Riječ je o boljem pozicioniranju biračkih odbora i sprečavanju
manipulacija s mjestima u biračkim odborima, što je do sada bilo prisutno“.

Transakcijski račun za sve stranke
Predsjedatelj Genjac napomenuo je
da je u odredbama Izbornog zakona
ujednačen proces dostavljanja izjava o
imovinskom stanju i sukobu interesa.
Prema njegovim riječima, od sada će
biti jedinstveni obrazac, jedinstvena
procedura i jednistveni rokovi.
Što se tiče Zakona o financiranju
političkih stranaka, Halid Genjac rekao
je da je on imao veliki broj izmjena.
„Ono što je važno u tim izmjenama
zakona jest uvođenje transakcijskog
računa za sve stranke i uspostavljanje
obveze uplaćivanja članarine, prihoda
i dobrovoljnih priloga u vrlo jasnim
rokovima. Također, ranije je bilo propisano da stranka u strukturi svih prihoda
može imati prihod od imovine najviše
20% i da taj prihod ide u dobrotvorne
svrhe, ali nisu bili uspostavljeni rokovi.
Sada se oni preciziraju. Tako se u roku
od 30 dana od podnošenja financijskog izvješća višak tog prihoda od 20%
uplaćuje jednoj ili više organizacija koje
su registrirane za bavljenje dobrotvornim radom. Među ostalim izmjenama
u ovome zakonu spomenuo bih kako
je ranije bilo utvrđeno da privatna
poduzeća koja obavljaju javne usluge
na osnovi ugovora s vladama ne mogu
financijski pomagati političke stranke.
Sada je to u izvjesnoj mjeri modificirano
i propisano da privatna poduzeća koja
su s tijelima izvršne vlasti na svim razi-

nama sklopile ugovor o javnoj nabavi
usluga ili javnoj nabavi radova ne
mogu financijski pomagati političke
stranke“.

Savjetnici izuzeti iz Zakona?
Prema mišljenju Halida Genjca, Zakon
o sukobu interesa će imati nekoliko
značajnih novina. Članovi Interresorne
radne skupine vodili su se preporukama
Venecijanske komisije, nastojeći uvažiti
što više tih preporuka.
„Oni su preporučili da se pitanje nespojivosti javnih i privatnih aktivnosti tretira
od slučaja do slučaja. Mi smo predvidjeli
da je angažman u privatnim poduzećima
nespojiv ako se posluje s proračunom na
istoj razini na kojoj je dužnosnik u iznosu do 20.000 KM godišnje ili u zbrojnom
iznosu na svim razinama proračuna do
50.000 KM godišnje. Možda je bilo i
boljih prijedloga, ali je prihvaćeno ovo
rješenje“.
Treba naglasiti da je reduciran i pojam

sukoba interesa kada su u pitanju bliski
srodnici. Jedna od krupnijih izmjena
je eliminacija savjetnika iz zakona.
Predložen je amandman kojim se savjetnici potpuno isključuju iz Zakona o sukobu interesa, a koji je većinom glasova i
preglasavanjem usvojen.
„Mislim da to nije dobro jer savjetnici,
koji su inače politički imenovani, nisu
obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi,
a sada neće biti ni Zakonom o sukobu
interesa. Oni sada ostaju u nekoj sivoj
zoni“, tvrdi Halid Genjac.
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o
sukobu interesa i Prijedlog izmjena i
dopuna Zakona o financiranju političkih
stranaka konačno su utvrđeni i uskoro će
biti upućeni u redovitu parlamentarnu
proceduru.
„Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog
zakona još uvijek nije konačno utvrđen.
Čekamo neko rješenje za Mostar, pa
ćemo pripremiti prijedlog“, zaključio je
predsjedatelj Genjac.
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ZASTUPNIČKA I IZASLANIČKA PITANJA

Istražno povjerenstvo Zastupničkog doma PSBiH za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava

ZVONKO JURIŠIĆ: TKO NE BUDE SURAĐIVAO S ISTRAŽNIM
POVJERENSTVOM ZA UTVRĐIVANJE TROŠENJA
DONATORSKIH SREDSTAVA, SNOSIT ĆE SANKCIJE
Prva sjednica novoosnovanog Istražnog povjerenstva Zastupničkog doma
PSBiH za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava održana je 29. ožujka
2012. godine. Iako je na prvoj sjednici za predsjedatelja izabran Mato
Franjičević, on je na drugoj sjednici
održanoj 18. travnja podnio ostavku na
tu dužnost, ali je ostao njegov član.
Za novog predsjedatelja jednoglasno je
imenovan Zvonko Jurišić, prvi zamjenik
predsjedatelja je Borislav Bojić, dok je
Šemsudin Mehmedović drugi zamjenik
predsjedatelja. Ostali članovi su: Mirsad Mešić, Mirsad Đugum i Slavko
Jovičić.
Povjerenstvo, čija je zadaća utvrditi koliko je Bosna i Hercegovina dobila materijalnih i financijskih donatorskih sredstava od 1996. godine te način trošenja
tih sredstava s podacima po donatorima,
korisnicima donacija i sektorima kojima
su sredstva donirana, u predhodnom
mandatu poslalo je 3.000 upita institucijama, organizacijama i pojedincima, ali
nije dobilo odgovore na više od 2.500
upita od korisnika donacija.
Član Istražnog povjerenstva Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje

Članovi Istražnog
povjerenstva

trošenja donatorskih sredstava Mirsad
Đugum rekao je da će parlament morati dati veće ovlasti Povjerenstvu, "kako
bi se prisilile institucije, organizacije i
pojedinci da odgovore na upite".
"Svi kojih se tiču donatorska sredstva
moraju surađivati s Povjerenstvom.
Ako ne surađuju, moraju snositi
određene sankcije koje će utvrditi parlament. Mislim da ćemo dobro obaviti

svoj posao, a nemamo namjeru raditi
cijeli mandat", rekao je predsjedatelj
Povjerenstva Zvonko Jurišić.
Dodao je da će Povjerenstvo zatražiti
od državnog parlamenta produljenje roka (koji istječe 31. svibnja) za
završetak posla u vezi s prikupljanjem
informacija o donacijama, a koji, kako
procjenjuju, eventualno može biti
okončan do kraja godine.

Predsjedatelj Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma i Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju
domova za provođenje presude u predmetu „Sejdić i Finci protiv BiH“ Šefik Džaferović razgovarao sa zamjenikom
ministra vanjskih poslova Češke Republike

“EUROPSKI PUT BOSNE I HERCEGOVINE OVISI O NAPORU
KOJI TREBA BITI ULOŽEN U PROVEDBU PRESUDE U
PREDMETU SEJDIĆ I FINCI PROTIV BIH”
“Europski put Bosne i Hercegovine
ovisi o naporu koji treba biti uložen
u provedbu presude u predmetu
Sejdić i Finci protiv BiH”, rekao je Šefik
Džaferović, predsjedatelj Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma
PSBiH i Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova za provođenje
presude u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH, za vrijeme susreta upriličenog
6. ožujka sa Jirijem Schneiderom,
zamjenikom ministra vanjskih poslova
12

Češke Republike i državnim tajnikom
za europske poslove.
Zamjenik ministra vanjskih poslova
Jiri Schneider rekao je da će njegova
zemlja i dalje podupirati Bosnu i Hercegovinu na njezinom euroatlantskom
putu.
„Kao članica EU-a i NATO-a, Češka Republika spremna je pružiti potporu BiH,
ali u tom procesu ne treba zanemariti
ni odgovornost lokalnih institucija“, istaknuo je Jiri Schneider.

Jiri Schneider
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ODRŽANA KONFERENCIJA POD NAZIVOM „IMPLIKACIJE ULASKA
HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU NA BOSNU I HERCEGOVINU”

U zgradi Parlamentarne skupštine
BiH je 26. ožujka održana konferencija pod nazivom „Implikacije ulaska
Hrvatske u Europsku uniju na Bosnu
i Hercegovinu“, koju je organiziralo
Zajedničko povjerenstvo za ekonomske reforme i razvoj, uz potporu USAID-ovog Projekta jačanja parlamenata u BiH i Ureda Zaklade Konrad
Adenauer u BiH.
Cilj konferencije bio je identificirati
potencijalne učinke pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, u suradnji s
nadležnim institucijama, radi pravovremenog poduzimanja potrebnih
mjera i aktivnosti na sprečavanju ili

umanjivanju negativnih učinaka na
bh. gospodarstvo i društvo u cjelini, te
što učinkovitijeg iskorištavanja pozitivnih učinaka članstva susjedne zemlje u Uniji.
Kako bi se na najbolji način iskoristili
učinci ulaska Hrvatske u Europsku uniju, istaknuto je da u procese trebaju
biti uključene sve razine vlasti Bosne
i Hercegovine.
Na kraju konferencije zaključeno je
potrebnim definirati i sudionicima
dostaviti zaključke koji će biti daljnje
smjernice za rješavanje posljedica
ulaska Hrvatske u Europsku uniju na
Bosnu i Hercegovinu.

Granični prijelazi prema Republici
Hrvatskoj uskoro će ujedno biti i
prijelazi prema EU

ODRŽANA KONFERENCIJA O TEMI: „RODNA PITANJA U
REFORMI SEKTORA SIGURNOSTI“

U organizaciji Centra George C. Marshall, Alumni asocijacije u BiH, Stožera
NATO-a u BiH, Misije OESS-a u BiH i
UNDP-a, u Vitezu je 27. ožujka održana
konferencija o temi: „Rodna pitanja u
reformi sektora sigurnosti“.
Parlamentarnu skupštinu BiH na ovoj
su konferenciji predstavljali: predsjedateljica Zajedničkog povjerenstva
za obranu i sigurnost BiH Dušanka
Majkić, članovi Povjerenstva Krunoslav Vrdoljak, Beriz Belkić i Mehmed
Bradarić, parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, službenici uredâ tajnikâ Zajedničkog povjerenstva
za obranu i sigurnost BiH, Zajedničkog
povjerenstva za nadzor nad radom
OSABiH, Zajedničkog povjerenstva za
ljudska prava, prava djeteta, mlade,
useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku,
Ustavnopravnog povjerenstva Doma
naroda i Povjerenstva za ostvarivanje
ravnopravnosti spolova Zastupničkog
doma, te službenice Odjela za
prevođenje i lektoriranje INDOK sektora.
Sudionicima konferencije u uvodnom
su dijelu prezentirane teme vezane
uz lokalno vlasništvo nad reformom
sektora sigurnosti i rodna pitanja, te
je naglašena važnost integriranja rodnih pitanja u proces reforme sektora

sigurnosti.
Na prvom panelu definirani su institucionalni pristupi rodnim pitanjima u obrambenom i sigurnosnom
sektoru, a unutar toga predstavljena
su iskustva NATO-a u vezi s rodnom
jednakosti, iskustva Republike Austrije u ovome području, te perspektive
i najbolje prakse zemalja jugoistočne
Europe po pitanjima roda u reformi sektora sigurnosti. Ovaj panel
zaključen je svečanim proglašenjem
Nikole Radovanovića prvim počasnim
članom Alumni asocijacije u BiH.

Na drugom panelu također je razgovarano o rodnim pitanjima u BiH, a u
sklopu ove teme naročitu pozornost
privukla je prezentacija Akcijskog plana BiH za primjenu Rezolucije UN-a
1325.
Na trećem panelu definirana su
pitanja roda i jezika, a naročito rodni
identitet u jeziku i rodno osjetljivi jezik u službenim dokumentima.
Konferencija je rezultirala donošenjem
zaključaka koji će, u obliku izvješća,
biti naknadno distribuirani svim sudionicima skupa u Vitezu.
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U PSBIH ORGANIZIRAN PRIJAM U POVODU 8. OŽUJKA - MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

U organizaciji Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti
spolova
Zastupničkog
doma
PSBiH,
upriličen je svečani prijam u povodu 8. ožujka Međunarodnog dana žena - za zaposlenice PSBiH.
Nazočnima se obratio predsjedatelj Povjerenstva, zastupnik
Niko Lozančić, koji je tom prigodom uputio čestitke u povodu
Dana žena i naglasio značaj žena u društvu i značaj njihove
borbe za ravnopravnost koja traje dulje od jednoga stoljeća.
“U Bosni i Hercegovini mnogo je postignuto u ostvarenju

težnji da žene imaju jednake šanse i mogućnosti kao i
muškarci, ali je očigledno da u našem društvu još uvijek
postoji nejednakost na štetu žena gotovo na svim poljima
privatnog i javnog života”, dodao je predsjedatelj Lozančić.
Niko Lozančić i tajnik Povjerenstva Davorin Semenik
čestitali su kolegicama i uručili im cvijeće, a ovoj prigodi
također su bili nazočni članovi Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine BiH - Bojan Ninković, Marin Vukoja i
Ferid Buljubašić.

ODRŽANA PARLAMENTARNA SESIJA
“JAČANJE POLITIČKE VOLJE U SUZBIJANJU RODNO UTEMELJENOG NASILJA”

U organizaciji Ureda rezidentnog koordinatora UN-a u BiH i u
suradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i Povjerenstvom za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog
doma Parlamentarne skupštine BiH, u Sarajevu je 2. i 3.
travnja održana parlamentarna sesija pod nazivom “Jačanje
političke volje u suzbijanju rodno utemeljenog nasilja”.
Sesija je realizirana u sklopu aktivnosti zajedničkog projekta Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Populacijskog

fonda UN-a: “Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno
utemeljenog nasilja u BiH”.
Konferenciji su bili nazočni predstavnici: državnog i entitetskih gender povjerenstava, entitetskih povjerenstava za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, Povjerenstva za ravnopravnost spolova BiH, entitetskih gender centara, te nevladinih i međunarodnih organizacija.
Prvoga dana, sesija je održana u Bijeloj dvorani Parlamentarne
skupštine BiH, dok je druga sesija održana u hotelu “Bristol”.

OBILJEŽAVANJE DANA MEDITERANA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI BIH
Izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana obilježilo je
21. ožujka Dan Mediterana, koji se od 2005.
godine obilježava u 26 zemalja.
Tom prigodom okupili su se brojni uzvanici
i novinari kojima su se obratili predsjedatelj
Izaslanstva Šemsudin Mehmedović i njegovi
zamjenici Mladen Ivanković Lijanović i Ognjen
Tadić.
Oni su, između ostaloga, kazali da kao parlamentarci žele dati svoj doprinos jačanju i razvoju odnosa između država članica Parlamentarne skupštine Mediterana, ističući njezin
značaj kao regionalne organizacije parlamentaraca posvećene procesu izgradnje mostova
povjerenja među različitim kulturama i narodima na ovome području.
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DOGAĐAJI

REGIONALNI SIMPOZIJ O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE
POD NAZIVOM „OKVIR, KORISTI I TROŠKOVI OBNOVLJIVIH
IZVORA ENERGIJE NA ZAPADNOM BALKANU“

U organizaciji Zajedničkog povjerenstva
za ekonomske reforme i razvoj i Zaklade
Konrad Adenauer u BiH, 25. travnja
2012. u zgradi Parlamentarne skupštine
BiH održan je regionalni simpozij o obnovljivim izvorima energije pod nazivom
„Okvir, koristi i troškovi obnovljivih
izvora energije na Zapadnom Balkanu”.
Cilj održavanja regionalnog simpozija bio
je doprinijeti naporima Bosne i Hercegovine u usvajanju energetskih standarda Europske unije, kao i potaknuti dijalog između ključnih sudionika zemalja
Zapadnog Balkana koji će utrti put
održivoj energetskoj budućnosti regije.
U sklopu simpozija održano je plenarno

izlaganje o utjecaju obnovljivih izvora
energije na gospodarski razvitak Bosne i
Hercegovine, kao i o pravcima politike
Europske unije po pitanju obnovljivih
izvora energije na Zapadnom Balkanu.
Za vrijeme panel rasprava razgovarano je o sljedećim temama:
„Razmatranje
zelenih
standarda Europske unije: efektivne i
djelotvorne politike podrške zemljama
Zapadnog Balkana“
-„Ekonomska i ekološka dimenzija –
održivi i profitabilni obnovljivi izvori
energije“
-„Financijska dimenzija – rizici i koristi
od financiranja projekata za obnovljive

izvore energije“
-„Tehnološka dimenzija – tehnologija,
infrastruktura i integracija sustava“.
Na regionalnom simpoziju sudjelovali
su izabrani dužnosnici iz Parlamentarne
skupštine BiH i entitetskih parlamenata, predstavnici sektora koji se bave
pitanjima održive energije, predstavnici institucija nadležnih za donošenje
odluka iz sfere politike i gospodarstva,
predstavnici civilnoga društva iz Bosne
i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke i
Austrije, te predstavnici međunarodne
zajednice i međunarodnih organizacija.

Zajedničko povjerenstvo za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne agencije BiH

RADIONICA POD NAZIVOM “FINANCIJSKA REVIZIJA U OBAVJEŠTAJNIM SLUŽBAMA“
Zajedničko povjerenstvo za nadzor
nad radom Obavještajnо-sigurnosne
agencije BiH (OSABiH), u suradnji sa
Ženevskim centrom za nadzor oružanih
snaga (DCAF) i Institutom Kraljevine
Norveške za međunarodnu suradnju
(NUPI), bilo je organizator radionice
pod nazivom “Financijska revizija u
obavještajnim službama”, održane 25.
travnja.
Cilj radionice bio je definirati
nedorečenosti u Zakonu o OSABiH i Zakonu o reviziji institucija BiH, te ukazati

na to kako je pitanje državne revizije u
obavještajnom sektoru riješeno u zemljama regije, Europske unije, SAD-u
i Kanadi. Zajedničkom povjerenstvu
predstavljen je niz konkretnih modela,
pri čemu je prednost davana onima koji
su primjenjivi i ne izlaze iz nadležnosti
Povjerenstva.
Jedan od gostujućih stručnjaka,
konzultant UN-a, Vijeća Europe i Europskog parlamenta za obavještajna
pitanja Aidan Wills, govorio je o studiji na temu financijskog nadzora nad

obavještajnim sektorom, na kojoj radi
za potrebe Europskog parlamenta.
Na radionici je zaključeno da Zajedničko
povjerenstvo za nadzor nad radom
OSABiH treba održati sjednicu na kojoj bi se, u suradnji s predstavnicima
OSA-e i Ureda za reviziju institucija
BiH, pronašlo rješenje za eventualne izmjene zakona koje će rezultirati kvalitetnijom revizijom povjerljivih
financijskih podataka, uz istovremeno
uvažavanje potrebe OSA-e za samostalnim djelovanjem i zaštitom tajnosti.
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ДОГАЂАЈИ

ČLANOVI KOLEGIJA ZASTUPNIČKOG DOMA
BORAVILI U SLUŽBENOM POSJETU REPUBLICI TURSKOJ
Članovi Kolegija Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH, na
poziv Cemila Çiçeka (izg. Džemil
Čiček), predsjednika Velike narodne
skupštine Republike Turske, boravili
su od 25. do 28. ožujka u službenom
posjetu Republici Turskoj. Za vrijeme
posjeta održani su sastanci s predsjednikom Republike Turske Abdullahom Gülom (izg. Abdulah Gul), predsjedenikom Velike narodne skupštine
Republike Turske Cemilom Çiçekom,
zamjenikom premijera Bülentom Arinçom (izg. Bulent Arinč), te Hakanom
Çavuşoğluom (izg. Hakan Čavušoglu),
predsjednikom Skupine prijateljstva
s Parlamentarnom skupštinom BiH i
predstavnicima TUSKON-a (Konfederacija poduzetnika i industrijalaca
Turske).
Za vrijeme sastanka s predsjednikom
turskog parlamenta, održanog prvoga dana posjeta, naglašeno je da
u idućem razdoblju treba jačati dobre političke odnose intenziviranjem
ekonomske suradnje. U tom smislu
istaknuta je potreba ratificiranja
sporazuma kojima bi se otklonilo
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dvostruko oporezivanje, kao i administrativne prepreke kako bi se turskim
investitorima olakšala ulaganja u
Bosni i Hercegovini. Na sastanku je
predloženo je da se rukovodstva Velike narodne skupštine Turske i Parlamentarne skupštine BiH redovito
sastaju na godišnjoj razini, kao i da
parlamentarna tijela intenziviraju
komunikaciju.
Na sastanku s predsjednikom Republike Turske Abdullahom Gülom,
održanom istoga dana, bilo je riječi
o primjeni već potpisanih sporazuma i stvaranju boljih uvjeta za investiranje turskih gospodarstvenika
u Bosni i Hercegovini. Još jednom
je naglašeno da zakonodavne vlasti
moraju utjecati na izvršna tijela obiju
zemalja kako bi se potpisani sporazumi doista i provodili u praksi. Također
je potrebno aktivirati rad postojećeg
Mješovitog ekonomskog povjerenstva i Zajedničkog odbora radi uklanjanja svih administrativnih poteškoća
i činjenja iskoraka na putevima koje
su političari dviju zemalja uspješno
otvorili.

Predsjedatelj Živković istaknuo je
važnu ulogu koju Turska, kao članica
NATO-a, ima u procesu približavanju
Bosne i Hercegovine članstvu u ovoj
organizaciji. Na sastanku je pozdravljena praksa trilateralne diplomatske akcije Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije, koja na planu razvoja
međusobnih odnosa i pokretanja
zajedničkih inicijativa već pokazuje
vrlo dobre rezultate.
Susret sa zamjenikom turskog premijera Bülentom Arinçom upriličen je
drugoga dana i tom je prigodom napomenuto da suradnja dviju zemalja
može biti snažnija i sveobuhvatnija,
i to ne samo na ekonomskom planu
nego i u područjima kulture, znanosti,
turizma i zdravstva.
Bitno je napomenuti da su se članovi
izaslanstva Zastupničkog doma PSBiH
za vrijeme posjeta Republici Turskoj
sastali i s Rizanurom Meralom, predsjednikom TUSKON-a, i zamolili ga da
turskim gospodarstvenicima prenese
stalno otvoreni poziv za posjet našoj
zemlji radi upoznavanja sa svim njezinim potencijalima.
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IZASLANSTVO PSBIH SUDJELOVALO NA DRUGOME DIJELU
ZASJEDANJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE VIJEĆA EUROPE
Izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj
skupštini Vijeća Europe (PSVE), koje su činili Milica Marković,
Borjana Krišto, Saša Magazinović i Senad Šepić, sudjelovalo je na
drugome dijelu redovitog zasjedanja Parlamentarne skupštine
Vijeća Europe, koje je od 23. do 27. travnja održano u Strasbourgu.
Tijekom petodnevnog zasjedanja raspravljano je o sljedećim
temama: „Izgubljeni životi u Sredozemnom moru: tko je odgovoran“, „Ravnopravnost spolova: uvjet za uspjeh Arapskog proljeća“,
„Promicanje aktivnog građanstva u Europi“, „Dobrovoljno upravljanje i etika u sportu“, „Potreba za borbom protiv namještanja
utakmica“, „Zaštita slobode izražavanja i informiranja na internetu i online-medijima“, „Stanje raseljenih osoba i povratnika
u regiji sjevernog Kavkaza“, „Praćenje rada PSVE-a od Odbora
ministara“, „Promicanje odgovarajuće politike poreznog raja“ i
„Pristojne mirovine za sve“.

Zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma
Božo Ljubić razgovarao s predsjednikom
Parlamentarne skupštine Vijeća Europe
Desetogodišnje članstvo
u Vijeću Europe pokazalo se velikim dobitkom
za demokratski razvitak
Bosne i Hercegovine, a
ona može postati istinski prosperitetna ako
se na dobar način dođe
do ravnoteže između
etničkih i individualnih
prava, kao što je postignuto u ostalim funkcionalnim,
multietničkim
državama”, rekao je prvi zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Božo Ljubić za vrijeme razgovora u Strasbourgu
s predsjednikom Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Jeanom Claudom
Mingnonom.
Ljubić je rekao kako su posljednjih mjeseci u Bosni i Hercegovini postignuti dogovori o bitnim pitanjima, poput nepokretne vojne imovine, Zakona
o državnoj potpori i Zakona o popisu stanovništva, napomenuvši da bi se
iduća dva mjeseca mogla pokazati ključnima za napredak naše zemlje u
priključenju Europskoj uniji.
Izrazio je očekivanja da će na sljedećem sastanku čelnika stranaka parlamentarne većine biti dogovorena i načela provođenja presude Europskoga
suda za ljudska prava u predmetu „Sejdić i Finci protiv BiH“, naglašavajući
kako je u dosadašnjim razgovorima usuglašeno da presuda bude provedena u cjelini i na suštinski način, kako bi se udovoljilo zahtjevima pripadnika
nacionalnih manjina i ostalih. Pri tome je skrenuo pozornost i na pitanje
jednakopravnosti konstitutivnih naroda.

Članovi stalnog Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe,
Milica Marković i Saša Magazinović, te
zamjenik predsjedatelja Zastupničkog
doma Parlamentarne skupštine BiH
Božo Ljubić bili su nazočni sjednici Odbora za poštivanje obveza i angažmana
članica Vijeća Europe (Odbor za monitoring), koja je u sklopu travanjskog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća
Europe održana 26. travnja.
Na sjednici kojoj je bio nazočan i visoki
predstavnik za Bosnu i Hercegovinu
Valentin Inzko razgovarano je o postignutim rezultatima u vezi s euroatlantskim integracijama naše zemlje, kao i o
onome što je potrebno uraditi u idućem
razdoblju.
Jedan od ciljeva je i provedba presude
Suda za ljudska prava u predmetu
„Sejdić i Finci protiv BiH“. Valentin Inzko
u svome se izlaganju osvrnuo na pozitivne pomake, izrazivši optimizam glede
ispunjenja preostalih obveza naše zemlje.
Izaslanstvo Parlamentarne skupštine
BiH nazočilo je i otvaranju izložbe
"Kada su susjedi bili ljudi", koja je u
Strasbourgu organizirana u povodu
obilježavanja desete godišnjice prijama Bosne i Hercegovine u punopravno
članstvo Vijeća Europe.
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AKTUELNOSTI IZ SEKRETARIJATA

Одржано засједање Комитета за културу, науку, образовање и медије Парламентарне скупштине Савјета Европе

ИСМЕТА ДЕРВОЗ ПОТВРЂЕНА ЗА ИЗВЈЕСТИТЕЉКУ САВЈЕТА ЕВРОПЕ О
ТЕМИ: „ДЕСТРУКЦИЈА ИЛИ РЕСТАУРАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЉЕЂА“
Замјеница члана Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине при Парламентарној скупштини
Савјета Европе (ПССЕ) Исмета Дервоз
учествовала је на засједању Комитета
за културу, науку, образовање и медије
ПССЕ-а, које је 5. и 6. марта 2012. године
одржано у Паризу.
Првог дана расправљало се о темама:
„Етика науке“, „Европске културне и
едукативне политике у националним
парламентима“, „Географска консолидација и међународна отвореност у
области европског високог образовања“,
те "Управљање институцијама из
области високог образовања“.
Уз учешће бројних стручњака из области
високог образовања разматрана је
могућност интернационалне сарадње
кроз ЕХЕА (European Higher Education
Area), у којој би у оквиру болоњског
процеса
учествовале
институције

високог образовања. Закључено је да
политичка подршка Парламентарне
скупштине Савјета Европе може помоћи
у реализовању нужних реформи.
Уз наглашавање изазова и тешкоћа с
којима се могу суочити национални
парламенти у процесу стварања неопходне културне политике и политике
образовања, Комитет је истакао
препоруку да аутономија универзитета
и академске слободе треба да буду
интегрисани у принципе ЕХЕА и стандарде
које је установио Савјет Европе.
Други дан засједања био је посвећен
темама: „Потреба борбе против
намјештања
утакмица“,
„Добро
управљање и етика у спорту“, „Право
породице на слободу избора образовања
у Европи“, „Приступ и заштита аудиовизуелног културног насљеђа“ и „Јеврејска гробља“.
Посебан интерес изазвала је расправа о

ЧЛАНОВИ СТАЛНЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПСБиХ У ПС САВЈЕТА
ЕВРОПЕ, МИЛИЦА МАРКОВИЋ И САША МАГАЗИНОВИЋ
УЧЕСТВОВАЛИ НА САСТАНЦИМА КОМИТЕТА ПССЕ-а
Чланови Сталне делегације Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине у Парламентарној скупштини Савјета
Европе (ПССЕ), Милица Марковић и Саша Магазиновић,
учествовали су на састанцима Комитета за правна питања и
људска права, Комитета за поштовање обавеза и ангажмана
држава чланица Савјета Европе и Комитета за политичка
питања и демократију, који су од 12. до 14. марта 2012.
године одржани у Паризу.
Комитет за правна питања и људска права одржао је
састанке на којима се расправљало о сљедећим темама:
„Неприхватљивост ограничавања слободе кретања као
казне за политичке ставове“, „Положај расељених лица и
повратника у региону Сјеверног Кавказа“, „Промовисање
алтернативе издржавању затворске казне“.
Другог дана, на сједници Комитета за поштовање обавеза
и ангажмана држава чланица Савјета Европе, презентован
је Извјештај о поштовању обавеза и ангажману Босне и
Херцеговине.
На састанку Комитета за политичка питања презентоване
су сљедеће теме: „Криза демократије и улога држава
у данашњој Европи“, „Пораст популистичких покрета у
Европи и њихова опасност за демократију“, „Насиље против
вјерских заједница“, „Повећање промета опојних средстава
из Авганистана као пријетња европској безбједности“,
„Ситуација у Сирији“ и „Промовисање активног грађанства
у Европи“.
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теми „Потреба борбе против намјештања
резултата спортских мечева“, која је
завршена једногласним усвајањем
нацрта резолуције. Овим документом
констатује се да само 10 земаља у
свијету има законску регулативу која
подразумијева санкције за починиоце
те наглашава нужност да се на
интернационалном нивоу успоставе
мјере које ће онемогућити намјештање
резултата укључујући и установљавање
интернационалних правних инструмената за заштиту интегритета спорта и
спортских вриједности.
На овом засједању Комитета потврђено
је чланство посланице Исмете
Дервоз у Поткомитету за културу,
различитости и насљеђе, у оквиру којег
ће бити извјеститељка Савјета Европе
о теми „Деструкција или рестаурација
индустријског насљеђа“, и Поткомитета
за медије и информационо друштво.

ДАНИЈЕЛА МАРТИНОВИЋ, ЕМИР КАБИЛ
И БЕРИЗ БЕЛКИЋ УЧЕСТВОВАЛИ НА
РЕГИОНАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ МРЕЖЕ
ПАРЛАМЕНТАРНИХ КОМИСИЈА ЗА
ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ ЗЕМАЉА
ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
Предсједавајућа Заједничке комисије за
економске реформе и развој Данијела
Мартиновић, предсједавајући Комисије за
финансије и буџет Представничког дома
Емир Кабил и посланик у Представничком
дому ПСБиХ Бериз Белкић учествовали
су на Регионалној конференцији мреже
парламентарних комисија за економију
и финансије земаља западног Балкана
која је под називом “Улога парламената
у процесу одлучивања о приоритетима –
смањење јавних трошкова или стимулисање
економије” одржана у Београду 3. марта
2012. године.
Конференцију је отворила предсједница
Народне скупштине Републике Србије
Славица Ђукић-Дејановић, а уводна излагања имала је потпредсједница Народне
скупштине Републике Србије Гордана
Чомић, директор Канцеларије Фондације
„Фридрих Еберт“ у Београду др Михаел Ерке
и директор Института економских наука из
Београда др Дејан Ерић.

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ
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ЧЛАНОВИ КОЛЕГИЈУМА ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ
БиХ УЧЕСТВОВАЛИ НА 14. СУСРЕТУ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЕВРОПСКИХ СЕНАТА
Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине, Драган Човић, и замјеник предсједавајућег
Дома, Огњен Тадић, учествовали су на 14. сусрету Асоцијације
европских сената, одржаном 16. марта у Паризу.
“Да ли парламенти имају улогу супервизора у управљању
еврозоном?”, “Који облици сарадње могу помоћи поновном

развоју у Европи?" и "Какву улогу могу имати парламенти
како би помогли пронаћи одговоре на кризу?” - теме су о
којима су разговарали учесници овог једнодневног скупа.
Учесницима 14. сусрета Асоцијације европских сената
обратио се и Драган Човић, предсједавајући Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ.

ЧЛАНОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕВРОПСКЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕ УЧЕСТВОВАЛИ НА ШЕСТОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ
ПАРЛАМЕНТАРНИХ КОМИСИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
ДРЖАВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У ТИРАНИ
Предсједавајући Заједничке комисије за европске интеграције
Парламентарне скупштине БиХ, Халид Гењац, и чланови Борјана
Кришто и Сташа Кошарац учествовали су на 6. конференцији
парламентарних комисија за европске интеграције (COSAP)
држава обухваћених процесом стабилизације и придруживања
Југоисточне Европе (SEECP), која је 9. марта одржана у Тирани.
Представници Парламентарне скупштине БиХ учествовали су
на конференцији COSAP-а на позив предсједавајућег Комисије
за европске интеграције Парламента Албаније - Дитмира
Бушатија.
Шеста конференција парламентарних комисија за европске
интеграције резултирала је усвајањем Заједничке изјаве, на
коју је делегација Парламентарне скупштине БиХ уложила три
амандмана.
Први амандман наше делегације односио се на изражавање
подршке сарадњи свих парламентарних делегација земаља
региона, другим се тражи укључивање COSAP-а у Конференцију
парламентарних делегација за европске послове држава
чланица Европске уније (COSAC), док се трећим амандманом
изражава захтјев за интензивирање сарадње унутар
Конференције парламентарних комисија за европске
интеграције.

ЧЛАН ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ И
БЕЗБЈЕДНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ
БиХ, МЕХМЕД БРАДАРИЋ, ПОСЈЕТИО ЦЕРТ БЕЗБЈЕДНОСНО ТИЈЕЛО РЕПУБЛИКЕ РУМУНИЈЕ
Члан Заједничке комисије за одбрану и безбједност
Парламентарне скупштине БиХ, Мехмед
Брадарић, у оквиру активности Експертске радне
групе за успостављање ЦЕРТ-а у БиХ, посјетио је
ЦЕРТ, безбједносно тијело Републике Румуније, од
12. до 15. марта.
Након стварања кровне Европске агенције за
мрежну и информациону безбједност, чији је
циљ безбједност комуникационих мрежа и
информационих система за добробит грађана,
потрошача, предузећа и јавних сектора унутар
Европске уније, формирани су и бројни
национални тимови за одговор на компјутерске
инциденте (Computer Emergency Response Team
- ЦЕРТ) који сарађују у области безбједности
интернета.
Основни циљ посјете безбједносном тијелу
у Букурешту био је усвајање позитивних
знања и пракси из ове области, јер заостајање
Босне и Херцеговине за европским земљама
у технолошком погледу нашу државу чини
подложнијом ризицима и пријетњама у домену
интернетске безбједности.
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ЧЛАНОВИ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПСБиХ У ПАРЛАМЕНТАРНОЈ СКУПШТИНИ МЕДИТЕРАНА
РАЗГОВАРАЛИ СА ПРЕДСТАВНИКОМ ОДЈЕЛА ЗА ПОЛИТИЧКА ПИТАЊА УН-а

Чланови
Делегације
ПСБиХ
у
Парламентарној скупштини Медитерана
(ПСМ), Шемсудин Мехмедовић, Огњен
Тадић и Младен Иванковића Лијановић,
разговарали су 20. марта у ПСБиХ
са Оскаром Фернандезом Тарацом,
представником Одјела за политичка
питања Уједињених нација. Током овог
сусрета у средишту пажње било је питање
уставних промјена у БиХ.
„Политичка ситуација у БиХ оптерећена
је сукобом два политичка концепта,
једног који жели јачање државе и
слабљење ентитета и другог који жели
да умањи снагу државе и ојача ентитете“,
рекао је предсједавајући Делегације
Шемсудин Мехмедовић, нагласивши да
је у разговорима о уставним промјенама
временом
маргинализована
улога
Парламентарне скупштине БиХ.
На питање како изаћи из постојеће
ситуације, Мехмедовић је одговорио:
„Пакетом уставних реформи које
одговарају позицији БиХ у породици
европских држава, што подразумијева
и чланство у НАТО-у, као и степеном
децентрализације који неће гушити развој
локалних средина“.
Истакавши да су уставне промјене у нашој
земљи везане за спровођење пресуде Суда
за људска права у Стразбуру у предмету
Сејдић и Финци против БиХ, Младен
Иванковић Лијановић сугерисао је да
рјешење треба тражити на нивоу Савјета
министара БиХ.

„Вријеме је да они који имају власт
покажу и политичку одговорност, а то
би у конкретном случају значило да
предсједавајући Савјета министара БиХ, као
и странка из које долази, треба да пронађу
рјешење за спровођење ове пресуде“,
рекао је Иванковић Лијановић.
Огњен Тадић, члан Колегијума Дома
народа, истакао је да су парламенти мјеста
гдје треба одлучивати, објаснивши да то
подразумијева право домаћих политичара
да без наметања рјешења са стране доносе
одлуке које су важне за земљу.
„Поздрављамо могућност да нам чланице
ПСМ-а које су и чланице ЕУ пренесу своја
искуства у вези са заштитом људских права.
Рад Парламентарне скупштине Медитерана

и активности УН-а могу помоћи дијалогу,
али уз напомену да се коначне одлуке
доносе у ПСБиХ и без Канцеларије високог
представника у нашој земљи, јер ова
канцеларија није саставни дио институција
БиХ“, истакао је Тадић.
На крају је нагласио да у БиХ заиста
постоје два концепта, и то један који жели
јачање БиХ на штету ентитета, и други који
жели поштовање Дејтонског мировног
споразума.
Представник Одјела за политичка питања
УН-а, Оскар Фернандез Тарацо, рекао је
да су уставне промјене у свим земљама у
којима се спроводе дуготрајан процес и да
је при томе најважније да буду задовољени
интереси свих грађана.

ДЕЛЕГАЦИЈА ПСБиХ НА ЗАСЈЕДАЊУ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ МЕДИТЕРАНА
Делегација Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Медитерана
(ПСМ), у којој су били Шемсудин Мехмедовић, Огњен Тадић и Младен Иванковић
Лијановић, учествовала је на састанцима сталних комитета ПСМ-а који су одржани
у главном граду Турске, Анкари, 29. и 30. априла 2012. године.
Током дводневног засједања одржани су састанци Сталног комитета за политичку
сарадњу и безбједност, Сталног комитета за економску, социјалну и сарадњу у
области заштите животне средине и Сталног комитета за међуцивилизацијски
дијалог и људска права.
Осим састанака сталних комитета, одржани су и састанци других радних тијела на
којима су учесници имали прилику да размијене мишљења о питањима политичког
дијалога, економске размјене између држава чланица ПСМ-а, културне сарадње,
продубљивања демократије и владавине права, као и побољшања услова на пољу
заштите и поштовања људских права.

ЧЛАНОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ БОРАВИЛИ У
Аустрије, процес израде доктринарних
ПОСЈЕТИ АУСТРИЈИ
докумената и учешћа цивилног друштва

Предсједавајућа Душанка Мајкић, прва
замјеница предсједавајуће Борјана
Кришто и чланица Заједничке комисије
за одбрану и безбједност БиХ Нермина
Заимовић-Узуновић посјетиле су 20. и
21. марта Парламент Републике Аустрије,
гдје су разговарале са Мариом Кунасеком
и Рајнером Видманом, члановима
Комисије за одбрану.
Током
сусрета
размијењена
су
мишљења о бројним питањима из
надлежности рада комисија, а највише о
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проблемима буџета за одбрану, искуствима у
парламентарном надзору као и активностима
у изради безбједносне политике.
Изражено је задовољство билатералном
сарадњом двију земаља као и активностима
Војске Републике Аустрије у Мисији ЕУ
“АЛТЕА”, гдје је њихов допринос оцијењен
изузетно високом оцјеном.
Делегација Заједничке комисије посјетила је
и Министарство одбране Републике Аустрије.
Том приликом домаћини су представили
садашњи степен развоја Оружаних снага

у том процесу. Такође, разговарано је и
о стању персонала, структури Оружаних
снага и рјешавању проблема вишка
наоружања и војне опреме.
Током посјете Министарству одбране
Републике Аустрије чланице Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ
примио је и генерал-мајор Бернард Бер,
бивши командант ЕУФОР-а у Босни и
Херцеговини.
Делегација Заједничке комисије посјетила
је и Генерални секретаријат ОЕБС-а у
Бечу. Током сусрета разговарано је о
питањима прекограничне сарадње у
региону Југоисточне Европе, о питањима
превенције конфликата и могућим
одговорима у кризним ситуацијама.
Велика пажња посвећена је питањима
превенције терористичких активности
и изградњи капацитета за борбу против
тероризма као и активностима у
испуњавању војнополитичких обавеза
институција Босне и Херцеговине.
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ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПСБиХ ИМАО ОДВОЈЕНЕ
СУСРЕТЕ СА ПОТПРЕДСЈЕДНИКОМ САБОРА И ПОТПРЕДСЈЕДНИКОМ ВЛАДЕ ХРВАТСКЕ
Замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ, Божо Љубић, имао је током
службене посјете Републици Хрватској
(22. и 23. марта) одвојене сусрете са
потпредсједником Хрватског сабора
Јосипом Леком и потпредсједником
Владе, министром за унутрашњу,
спољну и европску политику - Невеном
Мимицом.
Љубић и Леко су током сусрета оцијенили

да су парламентарни односи двију
земаља изразито важни и да економску
и културну сарадњу треба подржавати
како би била динамичнија и шира, јер
још увијек постоје неискоришћене
могућности у овој области.
Подршка Владе Хрватске суверенитету
БиХ и равноправности три конститутивна
народа у њој изражена је и током
сусрета Љубића са потпредсједником
Владе Хрватске Невеном Мимицом.

Потпредсједник Мимица изразио
је интерес Хрватске за побољшање
положаја Хрвата у БиХ, али без жеље
за наметањем готових рјешења
о
унутрашњем
уређењу
наше
земље. Он је нагласио да Република
Хрватска, као сусједна и пријатељска
земља, подржава БиХ на путу према
евроатлантским интеграцијама и с тим
у вези спровођење реформи које су
неопходне на том путу.

ДЕЛЕГАЦИЈА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
УЧЕСТВОВАЛА НА 126. ЗАСЈЕДАЊУ ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНЕ УНИЈЕ

Чланови Делегације Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине у
Интерпарламентарној унији (ИПУ)
Мато Фрањичевић, Драго Калабић и
Нермина Ћемаловић учествовали су
на 126. засједању ове међународне
асоцијације
парламентараца.
Засједање је одржано од 31. марта
до 5. априла 2012. године у Кампали,
главном граду Уганде.

блискоисточним и сјеверноафричким
земљама“.
Тема састанка Другог сталног комитета
за одрживи развој, финансије и
трговину била је „Прерасподјела
моћи, а не само богатства: власништво
по питањима међународне политике“,
док је тема Трећег сталног комитета
за демократију и људска права била:
„Приступ здрављу као основном

учествовала је у панелу “Израда
законских оквира као одговор на
AIDS, нула нових инфекција, нула
дискриминација и нула смртних
случајева повезаних са AIDS-ом“,
организованом у оквиру 126.
засједања ИПУ-а које је одржано у
Кампали.
На панелу на којем су учествовали
представници парламената више

Главна тема о којој се расправљало
на састанку Првог сталног комитета
за мир и међународну сарадњу
била је „Промоција и пракса доброг
управљања као средства унапређења
мира и безбједности: научене
лекције из недавних дешавања у

праву: улога парламента у рјешавању
кључних изазова у осигуравању
здравља жена и дјеце“.
Нермина
Ћемаловић,
чланица
Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у
Интерпарламентарној унији (ИПУ),

од 40 земаља чланица ИПУ-а
и
међународних
организација
размијењена су искуства о овој
највећој пандемији са којом се свијет
тренутно суочава и евалуирани
подаци о досадашњим напорима
уложеним за обустављање заразе.
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДЕЛЕГАЦИЈА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
11. априла, у Бриселу, предсједавајући Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне скупштине БиХ,
Халид Гењац, учествовао на конференцији под називом „Нови инструменти за претприступну помоћ (ИПА II) – будуће
финансирање и проширење“, у организацији Европске комисије за проширење.
Од 11. до 13. априла, у Марсеју, предсједавајући Милорад Живковић и чланови Делегације Парламентарне скупштине
БиХ у Парламентарној скупштини НАТО-а Божо Љубић и Асим Сарајлић учествовали на 79. Rose Roth семинару.
23. и 24. априла, у Тирани, члан Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини
Сјеверноатлантског савеза (ПСНАТО), Асим Сарајлић, учествовао на регионалној конференцији под називом „Паметна
одбрана у Југоисточној Европи“.
26. априла, у Београду, предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, Милорад Живковић,
учествовао на 10. конференцији предсједника парламената земаља чланица Јадранско-јонске иницијативе.
Од 26. до 28. априла, у Болзану, чланови Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини
Централноевропске иницијативе (ЦЕИ), Данијела Мартиновић и Звонко Јуришић, учествовали на састанку Генералног
комитета за културу Парламентарне димензије ЦЕИ под називом „Аутономија, заштита националних мањина и културно
насљеђе као средство за мир“.

ОСТАЛЕ ПОСЈЕТЕ ПАРЛАМЕНТАРНОЈ СКУПШТИНИ БиХ
6. марта, предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, Милорад Живковић, примио
амбасадора Републике Србије у БиХ Њ.Е. Нинослава Стојадиновића.
6. марта, предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, Драган Човић, састао се са шефицом
Канцеларије Савјета Европе у Босни и Херцеговини, Мери Ен Хенеси.
6. марта, предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, Драган Човић, састао се са првим замјеником
министра спољних послова и државним секретаром за европске послове Чешке Републике Јиржијем Шнајдером.
Састанку је присуствовао и амбасадор Чешке Републике у БиХ, Њ.Е. Томаш Суњог.
7. марта, предсједавајући Заједничке комисије за европске интеграције, Халид Гењац, разговарао са замјеником
министра спољних послова Чешке Републике и државним секретаром за европске послове Јиржијем Шнајдером о
процесу европских интеграција Босне и Херцеговине.
7. марта, замјеник предсједавајућег Клуба посланика Савеза независних социјалдемократа (СНСД) у Представничком
дому Парламентарне скупштине БиХ, Лазар Продановић, разговарао са шефицом Канцеларије Савјета Европе, Мери
Ен Хенеси, у вези с активностима с циљем спровођења пресуде Суда за људска права у Стразбуру у предмету Сејдић и
Финци против Босне и Херцеговине.
14. марта, предсједавајућа Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице,
азил и етику, Александра Пандуревић, и члан Комисије Сенад Шепић разговарали са шефом Одјела за репарацију
Међународне организације за миграције (ОИМ), Петером ван дер Анвератом, и Игором Цветовским, стручњаком за
транзицију и обнову, у вези са израдом студије репарације за жртве злочина на подручју земаља бивше Југославије.
28. марта одржан сусрет члана Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил
и етику Сенада Шепића са деветочланом делегацијом Парламента Ирака коју је предводио предсједавајући Комисије за
шехиде, жртве и политичке затворенике, шеик Мохамед Алхендави.
29. марта, предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, Милорад Живковић, примио
амбасадорку Њемачке у БиХ, Њ.Е. Улрике Кноц, и разговарао о спровођењу пресуде Европског суда за људска права у
предмету Сејдић и Финци као и о питању усвајања буџета БиХ за 2012. годину.
30. марта, други замјеник предсједавајућег Интерпарламентарне групе пријатељства Парламентарне скупштине БиХ
за билатералну сарадњу са парламентарним тијелима афричких земаља и земаља Блиског истока, Лазар Продановић,
и чланице Исмета Дервоз и Нермина Заимовић-Узуновић разговарали с амбасадором Израела у БиХ, Њ.Е. Давидом
Коеном.
4. априла, први замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, Божо Љубић, примо
амбасадорку СР Њемачке у БиХ, Њ.Е. Улрике Марију Кноц.
5. априла, замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, Божо Љубић, сусрео се са
шефицом Канцеларије Савјета Европе у БиХ, Мери Ен Хенеси.
10. априла, делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ и замјеник предсједавајућег Групе пријатељства са
земљама Азије, Мехмед Брадарић, разговарао са амбасадором Републике Кореје у БиХ, Њ.Е. Сеонг Унг Парком.
25. априла, предсједавајући Халид Гењац и чланови Заједничке комисије за европске интеграције Шефик Џаферовић,
Мехмед Брадарић, Стјепан Крешић и Лазар Продановић одржали састанак са замјеником генералног директора
Генералне дирекције за проширење Европске комисије, Јостом Кортеом. Састанку је присуствовао и специјални
представник Европске уније у БиХ, Петер Соренсен.

22

BILTEN PSBiH BROJ 2/2012 - БИЛТЕН ПСБиХ 2/2012

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПРЕДЛОГ ТВИНИНГ ПРОЈЕКТА КОЈИМ
ЧЕТИРИ ЗАКОНОДАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
АПЛИЦИРАЈУ ЗА СРЕДСТВА ИПА-е ДОБИО ПОЗИТИВНУ ОЦЈЕНУ
ДИРЕКТОРАТА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ
Генерални директорат за проширење Европске комисије доставио
је 3. априла Дирекцији за европске
интеграције БиХ Коментаре на
достављене
идентификационе
пројектне предлоге за коришћење
средстава ИПА фондова у 2012. и
2013. години. Међу кандидованим
пројектима био је и предлог за
заједнички
твининг
пројекат
четири законодавне институције
из
Босне
и
Херцеговине
(државни парламент, ентитетски
парламенти, те Скупштина Брчко

додатно ојачали и оспособили
за законодавне активности које
подразумијевају садашње и будуће
процесе усвајања европске правне
тековине. Иначе, када је у питању
овај пројекат, координациону улогу
у комуникацији са институцијама
ЕУ има Парламентарна скупштина
БиХ, као највиши законодавни
орган у Босни и Херцеговини.
Идентификациони предлог пројекта који су кандидовале четири
законодавне институције из БиХ
подијељен је на пет компоненти:

Дистрикта). Овај пројекат, који је
у идентификационој фази, добио
је позитивну оцјену Директората
за проширење Европске комисије.
Поменути идентификациони предлог
пројекта резултат је заједничке
сарадње представника стручних
служби Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, Парламента
Федерације БиХ, Народне скупштине Републике Српске и
Скупштине
Брчко
Дистрикта.
Циљ предлога пројекта био је
идентификовање активности и
мјера којима би се капацитети
ових законодавних органа кроз
твининг пројекат са партнером
из једне од чланица ЕУ (такође
законодавном
институцијом)

Прва компонента предлога пројекта
подразумијева
детаљну
анализу садашње ситуације у
легислативним процесима везаним
за учешће
БиХ у европским
интеграционим процесима, као и
утврђивање стратегије засноване
на
резултатима
направљене
анализе, на основу којих би се
прецизирале конкретне потребе
за обукама обухваћеним будућим
твининг пројектом. На овај начин
парламенти у БиХ добили би
могућност да у кооперацији са
парламентом једне од држава
чланица ЕУ добију адекватну
обуку о улози парламената у ЕУ,
унапређивању процедура везаних
за усвајање европске правне

тековине, те специјализованим
обукама парламентарних комисија
и
одбора,
јачању
надзора
парламената
над
органима
извршне власти и сарадњи са
цивилним сектором.
Друга компонента подразумијевала
би опремање четири парламента
ИТ опремом неопходном за
ефикаснији и транспарентнији рад
парламената у процесу европских
интеграција.
Трећа компонента подразумијевала би додатно оспособљавање
Парламентарне скупштине БиХ у
области е-законодавства, што је
процес који би се проширио и на
друге три законодавне институције
у четвртој компоненти пројекта.
Пета
компонента
пројектног
предлога предвиђа јачање техничких и стручних капацитета
10 кантоналних скупштина у
Федерацији БиХ.
Будући да Босна и Херцеговина
још увијек није успоставила
механизам за децентрализовано
управљења
ИПА
средствима,
управљање пројектом у свим
његовим, па тако и припремним
фазама, одвија се у интензивној
сарадњи са Делегацијом ЕУ у БиХ,
која ће пројекат, у случају да дође
до његове реализације, у највећој
мјери и администрирати.
Међутим, спремности Директората
за проширење Европске комисије
и Делегације ЕУ да пруже подршку
овом пројекту најбоље илуструје
чињеница да је Делегације ЕУ
у БиХ већ ангажовала експерте
чији је задатак да у сарадњи са
парламентима у БиХ процијене
потребе у свим парламентима и
сачине пројектни предлог у његовој
фази формулације. Ти експерти
су у посљедњој седмици априла
одржали састанке у сва четири
парламента обухваћена у прве
четири компоненте пројекта.
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