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PREDSTAVNIČKI DOM
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IZABRANO RUKOVODSTVO PREDSTAVNIČKOG DOMA PSBIH DENIS BEĆIROVIĆ PREDSJEDAVAJUĆI,
ZAMJENICI MILORAD ŽIVKOVIĆ I BOŽO LJUBIĆ
Rukovodstvo šestog saziva Predstavničkog
doma Parlamentarne skupš�ne BiH izabrano je u nastavku kons�tuirajuće sjednice, održanom 20. maja.
Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupš�ne BiH u prvih osam
mjeseci bit će Denis Bećirović (SDP). ‘’Za’’
Bećirovića je glasalo 27 poslanika, devet
ih je bilo ‘’pro�v’’, a jedan ‘’suzdržan’’. Poslanik SDP-a dobio je 21 glas iz Federacije
Bosne i Hercegovine i šest iz Republike
Srpske.
Za prvog zamjenika predsjedavajućeg je,
s 37 glasova ‘’za’’ i jednim ‘’suzdržanim’’,
izabran Milorad Živković (SNSD). ‘’Za’’
Živkovića je glasalo 25 poslanika iz Federacije Bosne i Hercegovine te 12 iz Republike Srpske.
Za drugog zamjenika izabran je Božo Ljubić
(HDZ1990).
Inače, za ovu dužnost bila su predložena
dva kandidata: Zvonko Jurišić (HSP) i Božo
Ljubić. Prema poslovničkim odredbama,
obavljeno je žrijebanje kojim je utvrđeno
da će se prvo glasa� za Jurišića, a za�m za
Ljubića.
Kandidat
za
drugog
zamjenika
predsjedavajućeg Zvonko Jurišić dobio
je 22 glasa “za”, dok je 16 poslanika bilo
“pro�v” i jedan ‘’suzdržan’’.
Iden�čna situacija bila je i s glasovima za
Božu Ljubića koji je također dobio 22 glasa
“za”, 16 poslanika bilo je “pro�v” i jedan
‘’suzdržan’’. Nijedan kandidat u prvom

Božo Ljubić prima čestitike nakon što je
za člana Kolegija Predstavničkog doma
izabran u drugom krugu glasanja

krugu nije imao en�tetsku većinu.
U drugom krugu glasanja, od 39 prisutnih poslanika, 22 su glasala “za“ izbor Bože Ljubića
u Kolegij Predstavničkog doma PSBiH, 16
“pro�v” i jedan je bio ‘’suzdržan’’. Iz Federacije BiH 9 je bilo “za“, 16 “pro�v“, dok iz
Republike Srpske niko nije bio ‘’pro�v’’.
Njegov protukandidat je u drugom krugu
glasanja imao više od dvije trećine glasova
„pro�v“ iz Republike Srpske.
Na taj način je, u skladu s Poslovnikom
Predstavničkog doma PSBiH, Božo Ljubić izabran za drugog zamjenika predsjedavajućeg
Doma.
Denis Bećirović je odmah nakon izbora
izrazio zadovoljstvo činjenicom da je kons�-

Sedam klubova poslanika u Predstavničkom domu PSBiH
U skladu s poslovničkom odredbom, u roku od sedam dana nakon kons�tuirajuće sjednice, formirani su klubovi poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupš�ne
BiH. Fomirano je sedam klubova.
U Klubu poslanika SNSD-a su: Drago Kalabić (predsjedavajući Kluba), Lazar Prodanović
(zamjenik predsjedavajućeg Kluba), Slavko Jovičić, Petar Kunić, Dušanka Majkić, Milica
Marković, Boško Tomić, Nikola Špirić i Milorad Živković.
U Klubu poslanika SDP-a BiH su: Saša Magazinović (predsjedavajući Kluba), Danijela
Mar�nović (zamjenica predsjedavajućeg Kluba), Denis Bećirović, Nermina Ćemalović,
Mirza Kušljugić, Zlatko Lagumdžija, Mirsad Mešić, Nermina Zaimović - Uzunović i Mladen
Ivanković Lijanović.
U Klubu poslanika SDA su: Asim Sarajlić (predsjedavajući Kluba), Šemsudin Mehmedović
(zamjenik predsjedavajućeg Kluba), Šeﬁk Džaferović, Amir Fazlić, Zijad Jagodić, Salko
Sokolović i Senad Šepić.
U Klubu poslanika SDS-a su: Mladen Bosić (predsjedavajući Kluba), Darko Babalj
(zamjenik predsjedavajućeg Kluba), Borislav Bojić, Vesna Krstović - Spremo i Aleksandra
Pandurević.
U Klubu poslanika SBB-a BiH su: Mirsad Đugum (predsjedavajući Kluba), Ismeta Dervoz
(zamjenica predsjedavajućeg Kluba), Adnan Bašić i Emil Kabil.
U Klubu poslanika HDZ-a su: Mato Franjičević (predsjedavajući Kluba), Niko Lozančić
(zamjenik predsjedavajućeg Kluba) i Bariša Čolak.
Formiran je i Mješovi� klub poslanika narodnih stranaka u kojem su: Božo Ljubić
(predsjedavajući Kluba), Zvonko Jurišić (zamjenik predsjedavajućeg Kluba) i Nermin Purić.
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tuiran Predstavnički dom BiH.
“Izuzetno je važno za BiH da je kons�tuiran Predstavnički dom. No, nema mjesta
nikakvom slavlju i euforiji, velikim riječima
i obećanjima. Predstoji mnogo posla. Neophodno je u narednom periodu krenu� ka
realizaciji naših strateških ciljeva svih naroda
i građana a to je put zemlje ka Evropskoj uniji
i NATO-u”, rekao je Bećirović.
On je podvukao da se pitanje saradnje
novoizabranog rukovodstva Predstavničkog
doma ne mora postavlja�, jer su svi njegovi
članovi izabrani na demokratski način i svi su
dužni u interesu svih naroda i građana BiH da
sarađuju na dobrobit svih.

Izabrani članovi Komisije za
pripremu izbora Vijeća ministara

Predstavnički dom Parlamentarne
skupš�ne BiH u nastavku kons�tuirajuće sjednice izabrao je članove
Komisije za pripremu izbora Vijeća
ministara BiH.
U Komisiju su imenovani: za
predsjedavajućeg Božo Ljubić
(HDZ1990 i HSP), za prvog zamjenika predsjedavajućeg Drago Kalabić
(SNSD), za drugog zamjenika predsjedavajućeg Asim Sarajlić (SDA) i za
članove: Beriz Belkić (SBiH), Mirsad
Đugum (SBBBiH), Mato Franjičević
(HDZBiH), Mladen Ivanković Lijanović
(NSRzB), Vesna Krstović - Spremo
(PDP), Petar Kunić (DNS), Aleksandra
Pandurević (SDS), Nermin Purić (DNZBiH) i Saša Magazinović (SDP).
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PREDSTAVNIČKI DOM IZABRAO ČLANOVE STALNIH KOMISIJA DOMA I ZAJEDNIČKIH KOMISIJA PSBiH
Na 2. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupš�ne
BiH, održanoj 9. juna, sa 34 glasa “za“ i jednim “pro�v“, izabrani
su članovi stalnih komisija Predstavničkog doma Parlamentarne
skupš�ne BiH. U skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, pri iz-

Ustavnopravna komisija

Šeﬁk Džaferović, predsjedavajući
Mato Franjičević, prvi zamjenik
predsjedavajućeg
Aleksandra Pandurević, druga zamjenica
predsjedavajaćeg
Denis Bećirović
Petar Kunić
Božo Ljubić
Saša Magazinović
Lazar Prodanović
Senad Šepić

Komisija za vanjske poslove
Mirza Kušljugić, predsjedavajući
Mladen Bosić, prvi zamjenik
predsjedavajućeg
Zvonko Jurišić, drugi zamjenik
predsjedavajućeg
Mirsad Đugum
Azra Hadžiahmetović
Mladen Ivanković Lijanović
Drago Kalabić
Milica Marković
Salko Sokolović

boru članova stalnih komisija Predstavničkog doma vodilo se računa da u
njima budu proporcionalno zastupljeni klubovi poslanika u Domu,
kao i da dvije trećine članova budu izabrane s teritorije Federacije BiH, a jedna trećina s teritorije Republike Srpske.

Komisija za vanjsku trgovinu
i carine

Komisija za saobraćaj
i komunikacije

Komisija za ﬁnansije i budžet

Komisija za ostvarivanje
ravnopravnosti spolova

Borislav Bojić, predsjedavajući
Šemsudin Mehmedović, prvi zamjenik
predsjedavajućeg
Nermina Ćemalović
Slavko Jovičić
Emir Kabil
Danijela Mar�nović
Nermin Purić
Nikola Špirić

Emir Kabil, predsjedavajući
Dušanka Majkić, prva zamjenica
predsjedavajućeg
Danijela Mar�nović, druga zamjenica
predsjedavajućeg
Darko Babalj
Amir Fazlić
Mladen Ivanković Lijanović
Niko Lozančić
Salko Sokolović
Boško Tomić

Na drugoj sjednici Predstavničkog doma, s 37 glasova “za” i jednim glasom “pro�v”, izabrani su i članovi zajedničkih komisija
Parlamentarne skupš�ne BiH iz Predstavničkog doma. U skladu
s Poslovnikom, u zajedničke komisije Parlamentarne skupš�ne

Petar Kunić, predsjedavajući
Mirza Kušljugić, prvi zamjenik
predsjedavajućeg
Božo Ljubić, drugi zamjenik
predsjedavajućeg
Borislav Bojić
Ismeta Dervoz
Zijad Jagodić
Mirsad Mešić
Šemsudin Mehmedović
Nikola Špirić

Niko Lozančić, predsjedavajući
Ismeta Dervoz, prva zamjenica
predsjedavajućeg
Milica Marković, druga zamjenica
predsjedavajućeg
Beriz Belkić
Zijad Jagodić
Vesna Krstović- Spremo
Danijela Mar�nović
Nermina Zaimović-Uzunović
Milorad Živković

BiH, koje inače imaju 12 članova, iz Predstavničkog doma izabrano je po šest poslanika, pri čemu su dvije trećine članova
izabrane s teritorije Federacije BiH, a jedna trećina s teritorije
Republike Srpske.

Zajednička komisija za
odbranu i sigurnost BiH

Zajednička komisija za
ekonomske reforme i razvoj

Zajednička komisija za
administrativne poslove

Zajednička komisija za nadzor
nad radom Obavještajnоsigurnosne agencije BiH

Zajednička komisija za
evropske integracije

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

Nermina Zaimović-Uzunović
Božo Ljubić
Šeﬁk Džaferović
Beriz Belkić
Dušanka Majkić
Borislav Bojić

Mirsad Mešić
Amir Fazlić
Mirsad Đugum
Mato Franjičević
Slavko Jovičić
Darko Babalj

Danijela Mar�nović
Zijad Jagodić
Azra Hadžiahmetović
Boško Tomić
Petar Kunić

Nermina Zaimović-Uzunović
Šeﬁk Džaferović
Nermin Purić
Emir Kabil
Lazar Prodanović
Vesna Krstović-Spremo

Saša Magazinović
Zvonko Jurišić
Asim Sarajlić
Adnan Bašić
Drago Kalabić
Milorad Živković

Senad Šepić
Mladen Ivanković Lijanović
Niko Lozančić
Slavko Jovičić
Aleksandra Pandurević
Nermina Ćemalović
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PREDSTAVNIČKI DOM

OPĆI IZBORI 2010.

PREDSTAVNIČKI DOM IZABRAO
ČLANOVE U DELEGACIJAMA PSBIH

Na 2. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupš�ne BiH, s 37 glasova “za“ i jednim
“pro�v“, iz ovog doma su izabrani i članovi delegacija u parlamentarnim skupš�nama Vijeća Evrope, Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, Sjevernoatlantskog saveza i Mediterana, te
delegacija u Interparlamentarnoj uniji i Parlamentarnoj dimenziji Centralnoevropske inicija�ve.
Treba napomenu� da još uvijek u delegacije Parlamentarne skupš�ne BiH nisu izabrani članovi iz
Doma naroda.
Delegacija u Parlamentarnoj skupštini
Vijeća Evrope (PSVE)

Saša Magazinović
Milica Marković
Senad Šepić
Mladen Bosić
Zamjenici:
Boško Tomić
Ismeta Dervoz

Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (PSOSCE)

Mirza Kušljugić
Lazar Prodanović

Delegacija u Parlamentarnoj skupštini
Sjevernoatlanskog saveza (PSNATO)

Milorad Živković
Božo Ljubić
Asim Sarajlić

Delegacija u Parlamentarnoj skupštini
Mediterana (PAM)

Šemsudin Mehmedović
Mladen Ivanković Lijanović

Delegacija u Parlamentarnoj dimenziji
Centralnoevropske inicijative (CEI)

Danijela Mar�nović

Delegacija BiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU)

Nermina Ćemalović
Salko Sokolović
Darko Babalj
Drago Kalabić
Ismeta Dervoz
Mato Franjičević
Azra Hadžiahmetović
Nermin Purić

SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PSBIH
OD MARTA DO JUNA 2011.
Predstavnički dom PSBiH zasjedao je ukupno če�ri dana. Održane su če�ri
sjednice (uključujući i nastavak kons�tuirajuće sjednice) i raspravljano je
o 43 tačke dnevnog reda. Najmanje tačaka imala je 4. sjednica - jednu, a
najviše 3. sjednica - 35.
Najduže je trajala 3. sjednica – sedam sa� i 25 minuta, dok je najkraće
trajala 2. sjednica – 3 sata.
Na sjednicama Predstavničkog doma PSBiH razmatrano je 20 zakona.
U prvom čitanju usvojeno je njih 11 (Prijedlog zakona o vinu BiH, Prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju prvosudnog ispita
u Bosni i Hercegovini, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o registraciji pravnih lica koja osnivaju ins�tucije BiH, Prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH,
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o upotrebi i zaš�� naziva Bosne
i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaš��
ličnih podataka, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
udruženjima i fondacijama BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o mineralnim đubrivima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj poli�ci i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o postupku prisilne naplate indirektnih poreza).
Odbijen je jedan zakon (Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o Javnom radiotelevizijskom sistem u BiH).
Tri zahtjeva Vijeća ministara BiH za razmatranje zakona po hitnom postupku idu na naknadno usaglašavanje (Prijedlog zakona o usvajanju Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
Prijedlog zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
ličnoj kar� državljana Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u Bosni i Hercegovini).
Če�ri prijedloga zakona idu na naknadno usaglašavanje (Prijedlog zakona
o Budžetu ins�tucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu,
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama
u ins�tucijama BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
javnim nabavkama BiH i Prijedlog zakona o putnim ispravama BiH), dok
se jedan zakon vra�o nadležnoj komisiji kako bi izradila novo mišljenje
(Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim
naknadama u sudskim i tužilačkim ins�tucijama na nivou BiH).
Data je saglasnost za ra�ﬁkaciju 12 međunarodnih dokumenata i sporazuma.
REDNI BROJ SJEDNICE
Kons�tuirajuća – nastavak
2. sjednica

DATUM ODRŽAVANJA PRISUSTVO NA
SJEDNICAMA
20. 5. 2011.
92,85%
9. 6. 2011.
90,47%

3. sjednica
4. sjednica

22. 6. 2011.
29. 6. 2011.

85,71%
88,09%

KANDIDAT ZA PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA MINISTARA SLAVO KUKIĆ NIJE DOBIO
POTREBAN BROJ GLASOVA U PRVOM KRUGU GLASANJA U PREDSTAVNIČKOM DOMU
Na 4. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupš�ne BiH, održanoj 29. juna, kandidat za
predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Slavo Kukić
nije dobio potreban broj glasova u prvom krugu.
Kukić je dobio opću većinu ali ne i en�tetsku iz
Republike Srpske. “Za” izbor Kukića glasao je 21
poslanik, “pro�v” je bilo 14, dok je jedan poslanik
bio ‘’suzdržan’’.
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Ranije, parlamentarna Komisija za pripremu
izbora Vijeća ministara BiH, s pet glasova “za“
i sedam “pro�v”, nije podržala kandidaturu
Slave Kukića, odnosno nije dala preporuku
Predstavničkom domu PSBiH za njegovo
imenovanje na dužnost predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH. Inače, odluka Komisije
nije obavezujuća za Predstavnički dom.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH
Denis Bećirović rekao je da imenovanje Kukića
ide na dalje usaglašavanje pred Kolegij Doma,
te da će o datumu drugog kruga glasanja
javnost bi� blagovremeno obaviještena.
Ako Kukić ne dobije potreban broj glasova,
Predsjedništvo BiH dužno je Parlamentarnoj
skupš�ni BiH dostavi� ime novog kandidata.
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PREDSTAVNIČKI DOM

PARALELNI INTERVJU: Članovi Kolegija Predstavničkog doma PSBiH

OČEKIVANJA I PRIORITETI NOVOIZABRANIH
ČLANOVA KOLEGIJA PREDSTAVNIČKOG DOMA

Na nastavku kons�tuirajuće sjednice
Predstavničkog doma, 20. maja, izabrano
je novo rukovodstvo ovog doma Parlamentarne skupš�ne Bosne i Hercegovine.
S novoizabranim članovima Kolegija
Predstavničkog doma Parlamentarne
skupš�ne BiH za Bilten PSBiH razgovarali
smo o njihovim očekivanjima i ličnim priorite�ma, kada je u pitanju rukovođenje
radom ovog doma u njegovom šestom
sazivu.
Kakve rezultate ovog saziva Predstavničkog doma PSBiH očekujete?

Denis Bećirović, predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH:
Očekujem da se u najkraćem roku formira parlamentarna većina koja će preuze�
odgovornost za obavljanje vlas� na
državnom nivou. Trenutno ne znamo ko
je pozicija, a ko opozicija. Nakon što se to
desi očekujem da oba doma Parlamenta
zajedno s Predsjedništvom BiH i Vijećem
ministara BiH naprave odgovarajući plan.
Mislim da suš�na treba bi� ubrzanje puta
BiH u punopravno članstvo u Evropskoj
uniji i NATO-u. Vjerujem da ćemo radi�
na tom planu i pokuša� na odgovorniji i
ozbiljniji način realizira� sve obaveze koje
proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju.
Milorad Živković, prvi zamjenik
predsjedavajućeg Predstavničkog doma
PSBiH:
S obzirom da smo na početku mandata,
treba bi� realni op�mista i očekiva� da će
Dom izvršava� sve svoje obaveze u skladu
s Orijentacionim radnim planom koji se,
između ostalog, zasniva i na planiranim
obavezama i ak�vnos�ma drugih ins�tucija, prije svega Vijeća ministara BiH i
Predsjedništva BiH.
Božo Ljubić, drugi zamjenik
predsjedavajućeg Predsatvničkog doma
PSBiH:
Kratkoročno očekujem da sus�gnemo zastoj koji je nastao zbog kasnog kons�tuiranja Doma. Kao što je vidljivo, ubrzanim
tempom usvajaju se zakoni. Zbog toga
su dnevni redovi, a tako će bi� do jeseni, ovako opširni. Također, očekujemo
da donesemo potrebne zakone koji će
omogući� da BiH najkasnije do sljedeće
godine stekne kandidatski status za Evropsku uniju. Očekujem početak realizacije MAPA za priključenje NATO-u.
Dakle, to su kratkoročni ciljevi. Što se
�če dugoročnih ciljeva, naravno, želim

da donesemo što više reformi i zakona
koji će omogući� BiH ubrzano dos�zanje
standarda EU. Moj fokus je na standardima, a članstvo je logična posljedica toga.
Koji su Vaši lični priorite� u radu u mandatnom periodu 2010.- 2014.?

Bećirović:
Dva strateška vanjskopoli�čka prioriteta
BiH su: ulazak naše zemlje u Evropsku uniju i NATO. Mislim da je Parlament mjesto
gdje treba da otvorimo ozbiljan dijalog o
budućnos� i razvoju BiH. O tom pitanju
treba da postoji jasan parlamentarni konsenzus između svih poli�čkih stranaka.
Koliko je to važno pokazale su neke druge
države koje su ušle u EU ili su na pragu
ulaska u punopravno članstvo. Bilo bi
dobro promijeni� ukupni imidž najvišeg
zakonodavnog i ustavotvornog organa u
državi kako bi u budućnos� postao prepoznatljiv po redu i odgovornos�.

razgovori mogu se vodi� ako se krene od
različi�h stavova.
Kakvu saradnju očekujete sa ostalim
članovima Kolegija Predstavničkog
doma PSBiH?
Bećirović:
Očekujem da radimo za dobrobit svih
naroda i građana u BiH i da se pri tome
pridržavamo Ustava BiH, zakona i
Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH.
Smatram da se već u ovom početnom
periodu pokazalo da članovi Kolegija
mogu na korektan i kolegijalan način radi� zajedno za dobrobit BiH u cjelini. Pri
tome ne mislim da ne postoje razlike ili ne
želim sakri� razlike među članovima Kolegija o određenim pitanjima. Među�m,
najvažnije je da imamo otvoren i korektan dijalog.

Novi Kolegij Predstavničkog doma

Živković:
Poli�ka dosljednos� i kon�nuiteta, te
poš�vanja Općeg okvirnog sporazuma za
mir u BiH kao i volje mojih birača koji su
me izabrali, te programskih ciljeva SNSDa, zaš�ta općeg interesa Republike Srpske i BiH. Rekao bih da su to neki generalni priorite�.
Ljubić:
Nastojat ću da� svoj doprinos dijalogu,
argumen�ranoj raspravi i donošenju
najboljih rješenja. Ne smatram lošim
da se u dijalog uđe s različi�h stajališta,
ako postoji sprmenost da se dođe do
zajedničkog cilja. Ono što mislim svojim
ličnim doprinosom njegova�, to je kultura dijaloga. Na kraju krajeva, kvalitetni

Živković:
Očekujem korektnu saradnju zasnovanu
na Ustavu, Poslovniku Predstavničkog
doma PSBiH i drugim ak�ma kojima se
reguliraju naše međusobne obaveze i
dužnos�.
Ljubić:
Prije svega, kolegijalan odnos, kao što i
sam naziv ovog �jela kaže - kolegij. Davat
ću svoj doprinos da u klimi međusobnog
uvažavanja i povjerenja dolazimo do najboljih rješenja. Da sa što više konsenzusa
dolazimo pred Prošireni kolegij, a da s
Proširenog kolegija sa što više konsenzusa
dođemo pred Parlament. Tako možemo
omogući� Predstavničkom domu PSBiH
da se bavi suš�nom.
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DOM NARODA

PREDSTAVNIČKI DOM

Konstituiran Dom naroda

OGNJEN TADIĆ IZABRAN ZA PREDSJEDATELJA DOMA,
DRAGAN ČOVIĆ I SULEJMAN TIHIĆ ZAMJENICI

Dom naroda Parlamentarne skupš�ne Bosne i
Hercegovine kons�tuiran je na sjednici održanoj
9. lipnja 2011. godine. Kons�tuirajućom sjednicom, u svojstvu privremenog predsjedatelja do
izbora Kolegija Doma, predsjedao je najstariji
izaslanik Krstan Simić.
Izaslanici su preuzeli dužnost davanjem prisege,
a potom su osnovana tri kluba naroda.
Nakon konzultacija izaslanici su jednoglasno
izabrali vodstvo Doma. Za predsjedatelja je izabran Ognjen Tadić, za prvoga zamjenika Dragan

Čović, a za drugoga zamjenika predsjedatelja
Sulejman Tihić.
Preuzimajući dužnost predsjedatelja, Ognjen
Tadić rekao je:
“Ako druge ins�tucije u Bosni i Hercegovini budu
radile kako se radilo danas, neće bi� problema”.
Tadić je naglasio da rezultat sjednice na kojoj je
izabrano vodstvo Doma naroda PSBiH predstavlja pobjedu Daytonskog sporazuma koji jamči
ravnopravnost naroda, a ne bilo koje strane, pojedinca, kandidata ili opcije.

SJEDNICE DOMA NARODA PSBIH U
RAZDOBLJU OD OŽUJKA DO LIPNJA 2011.

Dom naroda PSBiH zasjedao je ukupno dva dana. Održane su dvije sjednice i raspravljano je o šest točaka dnevnog reda.
Obje sjednice imale su po tri točke dnevnog reda i trajale su ukupno 2 sata
i 35 minuta
REDNI BROJ SJEDNICE
1. sjednica
2. sjednica
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DATUM ODRŽAVANJA NAZOČNOST
SJEDNICAMA
9. 6. 2011.
100%
29. 6. 2011.
100%

Prvi zamjenik predsjedatelja Dragan Čović zahvalio se na izboru i izrazio nadu da će Dom
naroda radi� za dobrobit svih naroda u Bosni i
Hercegovini.
“Nadam se da ćemo svaka druga iskušenja i
pitanja koja budu stavljena pred nas postavi� na
način da pronađemo rješenje”, rekao je Čović.
Drugi zamjenik predsjedatelja Sulejman Tihić
poručio je da će se zajedno s Tadićem i Čovićem
trudi� da u Bosni i Hercegovini grade jedinstvo
različitos�.

OSNOVANI KLUBOVI NARODA
Na kons�tuirajućoj sjednici Doma naroda osnovani su klubovi bošnjačkoga, hrvatskoga i
srpskoga naroda.
Za predsjedatelja Kluba bošnjačkoga naroda
izabran je Halid Genjac. Njegov zamjenik
je Hasan Bećirović, a članovi Kluba su: Mehmed Bradarić, Nermina Kapetanović i Sulejman Tihić.
Predsjedateljica Kluba hrvatskoga naroda je
Borjana Krišto, zamjenik Josip Merdžo, dok
su članovi: Dragan Čović, Stjepan Krešić i
Krunoslav Vrdoljak.
Staša Košarac izabran je na mjesto predsjedatelja Kluba srpskoga naroda, Dragu�n
Rodić na mjesto zamjenika, a članovi su:
Mladen Ivanić, Krstan Simić i Ognjen Tadić.
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DOM NARODA IZABRAO ČLANOVE STALNIH POVJERENSTAVA DOMA
Na drugoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupš�ne Bosne i Hercegovine, održanoj
I ZAJEDNIČKIH POVJERENSTAVA PSBIH
29. lipnja 2011. godine, obavljen je izbor
članova stalnih povjerenstava Doma naroda
te članova zajedničkih povjerenstava iz Doma
naroda Parlamentarne skupš�ne BiH.
Pri raspodjeli mjesta u stalnim povjerenstvima
Doma naroda vođeno je računa o odredbama
članaka 30. i 31. Poslovnika Doma naroda,
prema kojima imenovanje mora bi� u skladu
s raspodjelom mjesta u Domu te da povjerenstvo nema više od šest članova, od kojih su
dvije trećine članova izabrani s teritorija Federacije BiH, a jedna trećina s teritorija Republike Srpske.
Izaslanici su jednoglasno izabrali članove stalnih povjerenstava Doma naroda.

Ustavnopravno povjerenstvo

Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku
politiku, carine, promet i veze

Povjerenstvo za ﬁnancije i proračun

Krstan Simić - predsjedatelj
Sulejman Tihić - prvi zamjenik
predsjedatelja
Borjana Krišto - druga zamjenica
predsjedatelja
Halid Genjac
Josip Merdžo
Dragu�n Rodić

Hasan Bećirović - predsjedatelj
Stjepan Krešić - prvi zamjenik
predsjedatelja
Staša Košarac - drugi zamjenik
predsjedatelja
Nermina Kapetanović
Borjana Krišto
Ognjen Tadić

Dragan Čović - predsjedatelj
Mladen Ivanić - prvi zamjenik
predsjedatelja
Hasan Bećirović - drugi zamjenik
predsjedatelja
Mehmed Bradarić
Dragu�n Rodić
Krunoslav Vrdoljak

Pri raspodjeli mjesta u zajedničkim povjerenstvima Parlamentarne
skupš�ne BiH vodilo se računa o odredbama članka 42. stavka (1)
Poslovnika Doma naroda, prema kojemu zajedničko povjerenstvo
ima 12 članova, od kojih se šest bira iz Doma naroda, a šest iz

Zastupničkog doma, s �m što se dvije trećine članova biraju s teritorija Federacije BiH, a jedna trećina s teritorija Republike Srpske.
S 14 glasova “za“ i jednim glasom “pro�v“, u zajednička povjerenstva iz Doma naroda imenovani su:

Zajedničko povjerenstvo za obranu i
sigurnost Bosne i Hercegovine

Zajedničko povjerenstvo za
ekonomske reforme i razvoj

Zajedničko povjerenstvo za
administrativne poslove

Sulejman Tihić
Mehmed Bradarić
Borjana Krišto
Krunoslav Vrdoljak
Ognjen Tadić
Staša Košarac

Halid Genjac
Hasan Bećirović
Dragan Čović
Krunoslav Vrdoljak
Mladen Ivanić
Krstan Simić

Nermina Kapetanović
Mehmed Bradarić
Borjana Krišto
Dragan Čović
Dragu�n Rodić
Krstan Simić

Zajedničko povjerenstvo za nadzor
nad radom Obavještajno-sigurnosne
agencije Bosne i Hercegovine

Zajedničko povjerenstvo za
europske integracije

Zajedničko povjerenstvo za
ljudska prava, prava djeteta, mlade,
useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku

Nermina Kapetanović
Hasan Bećirović
Stjepan Krešić
Josip Merdžo
Staša Košarac
Krstan Simić

Halid Genjac
Mehmed Bradarić
Borjana Krišto
Stjepan Krešić
Ognjen Tadić
Staša Košarac

Nermina Kapetanović
Halid Genjac
Dragan Čović
Josip Merdžo
Mladen Ivanić
Dragu�n Rodić
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Posjeti Parlamentarnoj skupštini BiH

JOSÉ MANUEL BARROSO OBRATIO SE
SUDIONICIMA “PARLAMENTA ZA EUROPU”
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso obra�o se 8.
travnja sudionicima “Parlamenta za Europu” iz Bosne i Hercegovine,
inicija�vi koja okuplja predstavnike i stručnjake Unije zajedno s parlamentarcima iz BiH, radi razgovora o kreiranju europske poli�ke i
najučinkovi�jim načinima ispunjavanja zahtjeva za pristupanje Europskoj uniji.
Za vrijeme jednodnevnog posjeta Bosni i Hercegovini predsjednik
Barroso bio je u pratnji Stefana Fülea, povjerenika za proširenje i europsku poli�ku, Stefana Sannina, zamjenika glavnog ravnatelja Opće
uprave Europske komisije za proširenje, i Miroslava Lajčáka, izvršnog
direktora za Europu i središnju Aziju pri zajedničkoj Službi vanjskih
poslova EU.

ZASTUPNIK U BUNDESTAGU RAZGOVARAO
S ČLANOVIMA DOMOVA PSBIH

U organizaciji Parlamentarne skupš�ne BiH, Zaklade Fridriech
Ebert S��ung i USAID-ovog Projekta podrške parlamentu, 1.
travnja održana je radionica na kojoj su Josip Juratović, zastupnik u Bundestagu, i članovi domova Parlamentarne skupš�ne
BiH razgovarali o radu u povjerenstvu u najvišoj zakonodavnoj
ins�tuciji Njemačke.
Zastupnik Juratović podrobnije je upoznao domaćine s
načinima ostvarivanja suradnje njemačkih parlamentaraca sa
širokom javnošću, uključujući organiziranje posjeta građana
Bundestagu kao i rad s građanima u izbornim jedinicama.

PRIJAM U PARLAMENTARNOJ
SKUPŠTINI BIH ZA PROFESORE I
ZNANSTVENIKE IZ SAVEZNE
REPUBLIKE NJEMAČKE
Aleksandra Pandurević, zastupnica
u Zastupničkom domu PSBiH, i Halid
Genjac, predsjedatelj Zajedničkog
povjerenstva za europske integracije u
prethodnome mandatu, razgovarali su
27. svibnja s profesorima i znanstvenicima iz Savezne Republike Njemačke,
koje je predvodio prof. dr. Egbert Jahn.
Razgovaralo se o unutarnjopoli�čkim
prilikama i euro-atlantskim integracijama Bosne i Hercegovine.
S obzirom na punu poli�čku suglasnost o priključenju Bosne i Hercegovine euro-atlantskim integracijama, Pandrurević i Genjac naglasili
su potrebu za jačanjem koordinacije
poli�čara unutar BiH radi pravovremenog donošenja odluka za ostvarenje
toga cilja.
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Izaslanstvo Republike Koreje

SKUPINA PRIJATELJSTVA PARLAMENTA
REPUBLIKE KOREJE POSJETILA PSBIH

Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne
skupš�ne BiH: Adnan Bašić, Mladen Ivanković
Lijanović, Mirsad Mešić, Lazar Prodanović, Ismeta
Dervoz i Vesna Krstović-Spremo razgovarali su 6.
svibnja s izaslanstvom Parlamenta Republike Koreje, koje je predvodio Shin Hak Young, predsjedatelj
Skupine prijateljstva Republike Koreje.
Gos� su naglasili da naša zemlja pruža mnogo prilika za suradnju. Također su razmijenjena mišljena
o različi�m vidovima ulaganja u Bosni i Hercegovini,
s posebnim naglaskom na gospodarstvo, kao i na
poduzimanje ak�vnos� za što uspješniju suradnju u
području kulture i sporta.
Domaćini su izrazili zadovoljstvo prvim posjetom
Parlamentarnoj skupš�ni BiH te nadu u nastavak
uspješne suradnje dvaju parlamenata. Naglasili su
da će otvaranjem Počasnog konzulata Republike
Koreje u BiH suradnja dviju zemalja bi� podignuta
na još višu razinu.
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ZASTUPNIČKA I IZASLANIČKA PITANJA

VODSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA PSBIH RAZGOVARALO S VALENTINOM INZKOM,
VISOKIM PREDSTAVNIKOM I POSEBNIM PREDSTAVNIKOM EU U BIH
Valen�n Inzko, visoki predstavnik i posebni predstavnik EU za BiH, razgovarao je
30. svibnja s Denisom Bećirovićem, predsjedateljem Zastupničkog doma PSBiH,
i Božom Ljubićem, drugim zamjenikom
predsjedatelja.
Sugovornici su se suglasili da izbor vodstva Zastupničkog doma, koji “ne mora bi�
po volji svih parlamentarnih stranaka”,
predstavlja rezultat demokratske volje

SUSRET ZASTUPNIKA NIKE LOZANČIĆA
S POLITIČKIM SAVJETNICIMA U
MINISTARSTVU OBRANE BELGIJE
Niko Lozančić, zastupnik u Zastupničkom
domu PSBiH, razgovarao je 16. lipnja s
Leenom Nijsom i Jimmyem Praetom,
poli�čkim savjetnicima u Ministarstvu
obrane Belgije, o aktualnoj poli�čkoj situaciji u BiH.
Gospodin Lozančić upoznao je goste o
dosadašnjim ak�vnos�ma poduze�m
radi uspostave vlas� na državnoj razini,
te istaknuo ak�vnos� koje se provode s
ciljem imenovanja predsjedatelja Vijeća
ministara BiH, kao i približavanje euroatlantskim integracijama.

izabranih dužnosnika. Čes�tajući na izboru, g. Inzko kazao je kako bi želio da se
pri daljnjoj popuni najviših državnih funkcija zadrže is� demokratski standardi.
Istaknuo je i zadovoljstvo pokretanjem
procesa povratka predstavnika Parlamentarne skupš�ne BiH u članstvo strukture:
Vijeća Europe, Parlamentarne skupš�ne
Mediterana, Interparlamentarne unije i
OESS-a.

MINISTAR VELIKE BRITANIJE
ZA EUROPU POSJETIO PSBiH
David Lidington, ministar Velike Britanije za Europu, posje�o je 7. lipnja
Parlamentarnu skupš�nu BiH.
Prigodom njegova susreta s izaslanstvom Zastupničkog doma naglašeno
je da je potpora i konkretan angažman Velike Britanije osnova za posebne
prijateljske odnose koje naša zemlja gaji prema Ujedinjenom Kraljevstvu.
Predsjedatelj Zastupničkog doma dr. Denis Bećirović upoznao je gosta s
uspostavom ovoga Doma.
Pritom je istaknuo da javnost s pravom očekuje pojačan angažman kako bi
se nadoknadilo izgubljeno vrijeme, tako da je čak otvorena i mogućnost ukidanja odnosno smanjenja godišnjih odmora za parlamentarce.
Ministar Lidington izrazio je zabrinutost zbog nedostatka napretka, naročito
nakon izbora 2010. godine, što je rezul�ralo i smanjenjem kreditnog rej�nga
a to će, po njegovu mišljenju, osje�� svaka bosanskohercegovačka obitelj.
Poseban je interes pokazao za predstojeće reforme, naročito za usklađivanje
ustavnih rješenja s presudom u predmetu Sejdić-Finci, ali i za zakone o popisu stanovništva, državnoj pomoći i rješavanju vojne imovine, što je povezano
s euro-atlanskim putem Bosne i Hercegovine.
Sudjelujući u razgovorima, zastupnik Mato Franjičević naglasio je kako
očekuje da će, u cilju demokratskog funkcioniranja Bosne i Hercegovine, bi�
poš�vano načelo ravnopravnos� te načela prema kojima će predstavnike u
državnoj vlas� bira� kolek�vite� koje oni trebaju predstavlja�.

Ministar Lidington sa svojim suradnicima
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Aktivnosti izaslanstava PSBiH

USVOJENE VJERODAJNICE IZASLANSTVA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE
BOSNE I HERCEGOVINE U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE
Na trećem dijelu redovitog godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupš�ne Vijeća
Europe, koje je održano 20. lipnja, usvojene su vjerodajnice Izaslanstva Parlamentarne skupš�ne BiH.
Za članove Izaslanstva Parlamenatrne
skupš�ne BiH u Parlamentarnoj skupš�ni

Vijeća Europe potvrđeni su: Milica
Marković, Saša Magazinović i Mladen
Bosić, dok su zamjenici Ismeta Dervoz i
Boško Tomić.
Valja napomenu� da Izaslanstvo Parlamentarne skupš�ne BiH u Parlamentarnoj
skupš�ni Vijeća Europe nije u cijelos�

IZASLANSTVO PSBiH SUDJELOVALO
NA DEVETOJ KONFERENCIJI SEECP-A

Odnos između parlamenata i vlada u procesu europskih integracija bila je glavna tema 9. konferencije predsjednika parlamenata
zemalja Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP), na kojoj
je sudjelovalo i izaslanstvo PSBiH predvođeno predsjedateljem
Zastupničkog doma Parlamentarne skupš�ne BiH Denisom
Bećirovićem.
Na ovome skupu, koji je održan 14. i 15. lipnja u Bečićima, crnogorskom primorskom gradu, sudionici su razgovarali o učvršćivanju
uloge i kapaciteta parlamenata kao odgovoru na okvir postavljen
Ugovorom iz Lisabona.
Sudionici iz 11 zemalja suglasili su se da je daljnje jačanje
međuparlamentarne suradnje zemalja SEECP-a neodvojivi dio
ukupnih napora na putu dijela zemalja regije prema euro-atlantskim intergracijama.
U deklaraciji, koju su sudionici usvojili na završetku konferencije,
naglašava se da je upravo euro-atlantski put za većinu zemalja
ključni vanjskopoli�čki prioritet, a zajednička povijest i kulturno
naslijeđe društava ove geopoli�čke regije čine snažan faktor jedinstva u takvim nastojanjima.
Deklaracijom je izražena snažna potpora neprekidnom jačanju kapaciteta nacionalnih parlamenata u duhu Lisabonskog sporazuma,
a podržano je i opredjeljenje za ins�tucionalno jačanje SEECP-a.
Predsjedatelj Bećirović sastao se na marginama ove konferencije
sa predsjednikom Skupš�ne Crne Gore Rankom Krivokapićem.
Tijekom susreta istaknuto je da prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Crne Gore bilježe napredak na svakom polju, pri čemu je
obveza parlamenata dviju zemalja širi� suradnju i stvara� ambijent za bolje povezivanje.

formirano, jer se očekuju imenovanja
izaslanika iz Doma naroda.
Izaslanstvo PSBiH u PSVE-u ima pet
članova i pet zamjenika članova koji su
raspoređeni u odgovarajuće poli�čke
grupacije i odbore prema vlas��m preferencijama.

ZASTUPNIK LAZAR PRODANOVIĆ U RIMU
SUDJELOVAO NA SASTANKU OPĆEG ODBORA ZA
POLITIČKE I UNUTARNJE POSLOVE PARLAMENTARNE
DIMENZIJE SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE
Lazar Prodanović, zastupnik u Zastupničkom domu
Parlamentarne skupš�ne BiH i član Izaslanstva
PSBiH u Parlamentarnoj dimenziji SEI-a, sudjelovao
je na sastanku Općeg odbora za poli�čke i unutarnje poslove Parlamentarne dimenzije Srednjoeuropske inicija�ve.
Jačanje Srednjoeuropske inicija�ve i opravdanost
rasprave o mogućem teritorijalnom proširenju ove
organizacije bila je glavna tema sastanka održanog
7. travnja 2011. u Rimu.

Crna Gora snažno podupire teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine i pružit će joj svaku potporu na putu k euro-atlantskim integracijama, rekao
je u razgovoru predsjednik Krivokapić, posebno se
zanimajući za ambijent nakon uspostave Parlamentarne
skupš�ne BiH.
Predsjedatelj Zastupničkog doma susreo se 16. lipnja
i s predsjednikom Parlamenta Makedonije Trajkom Veljanovskim.
Predsjedatelj Bećirović i predsjednik Veljanovski najavili
su bilateralne susrete parlamentarnih izaslanstava, kako
na najvišoj razini tako i na razini povjerenstava i skupina
prijateljstva.

ZAMJENIK PREDSJEDATELJA ZASTUPNIČKOG DOMA PSBIH BOŽO LJUBIĆ
SUDJELOVAO NA SASTANKU POSEBNIH RADNIH SKUPINA PAM-A

Sastanak posebnih radnih skupina Parlamentarne skupš�ne Mediterana održan je 20.
lipnja u Dubrovniku. U raspravi o izvješću i
prijedlogu rezolucije Prvog stalnog odbora o
poli�čkoj i sigurnosnoj suradnji o temi “Ustavne promjene u BIH”, obraćanje je imao i
Božo Ljubić, drugi zamjenik predsjedatelja
Zastupničkog doma Parlamentarne skupš�ne
BiH.
Izrazio je zadovoljstvo što su predstavnici
Parlamentarne skupš�ne Mediterana prepoznali značaj i uvrs�li u dnevni red pitanje
ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini, koje je
značajno ne samo za stabilnost zemlje već i,
kako je naglasio, za njezin opstanak.
Gospodin Ljubić istaknuo je da svaka ustavna
reforma u Bosni i Hercegovini mora uključiva�
tri osnovna načela i cilja:
1. funkcionalnost, radi osposobljavanja in-
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s�tucija za ubrzane reforme koje će BiH vodi�
k EU;
2. jednak položaj triju kons�tu�vnih naroda,
jer Bosna i Hercegovina može bi� i osta� stabilna samo s tri jednaka kons�tu�vna naroda;
3. poš�vanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina na razini najviših europskih

standarda.
Na kraju je g. Ljubić naglasio kako se zalaže za
hitno pristupanje ustavnim reformama koje
će tri kons�tu�vna naroda stavi� u jednak
položaj i izrazio nadu da će presuda Europskoga suda za ljudska prava bi� samo povod
za jednu sveobuhvatnu ustavnu reformu.

ZAMJENIK PREDSJEDATELJA ZASTUPNIČKOG DOMA MILORAD ŽIVKOVIĆ
SUDJELOVAO NA PROLJETNOM ZASJEDANJU PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A
Milorad Živković, zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupš�ne
BiH i predsjedatelj Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupš�ni NATO-a, sudjelovao je na
proljetnom zasjedanju Parlamentarne skupš�ne NATO-a, održanom u Varni (Republika Bugarska) 27. i 28. svibnja 2011. godine.
Milorad Živković se �jekom boravka u Republici Bugarskoj susreo i s predstavnicima Veleposlanstva BiH u ovoj zemlji.
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Активности парламентарног војног повјереника

ПАРЛАМЕНТАРНИ ВОЈНИ ПОВЈЕРЕНИК УЧЕСТВОВАО НА
МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ОМБУДСМЕНА ЗА ОРУЖАНЕ СНАГЕ
Парламентарни војни повјереник Бошко
Шиљеговић сусрео се 14. марта са белгијским експертом за парламентарни
надзор одбрамбеног сектора Петером
Ванхојтеом. Разговарано је о заштити
људских права припадника Оружаних
снага и Министарства одбране БиХ,
законским рјешењима из ове области,
као и обиму рада и институционалном
оквиру за функционисање Канцеларије
парламентарног војног повјереника.
Петер Ванхојте је током сусрета са г.
Шиљеговићем дао снажну подршку
раду војног повјереника и пренио своја
искуства из вишегодишњег рада на

Балкану.
Дводневна посјета г. Ванхојтеа саставни
је дио УСАИД-овог годишњег плана
рада којим је предвиђено да се посебна
пажња усмјери на јачање Канцеларије
парламентарног војног повјереника.
Господин Бошко Шиљеговић учествовао
је и на 3. међународној конференцији
омбудсмена за оружане снаге, која
је одржана од 13. до 15. априла 2011.
године у Београду.
Парламентарни војни повјереник је 18.
априла разговарао и са пуковником
Есерцитом Русоом, савјетником за
стандардизацију и операције Штаба

НАТО-а у Босни и Херцеговини, те га
упознао са досадашњим радом.
Пуковник Русо се интересовао за
досадашње активности Канцеларије
парламентарног војног повјереника
БиХ, уз посебан нагласак на општу
оцјену стања људских права и слобода
војних лица и кадета Оружаних снага
БиХ.
Осим поменутих састанака, Бошко
Шиљеговић се 10. маја састао и са
делегацијом Министарства одбране
и Оружаних снага Савезне Републике
Њемачке, коју је предводио потпуковник Свен Хертл.

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗУМИЈЕВАЊУ И ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ
С циљем обезбјеђивања оквира за спровођење
пројекта
подршке
раду
Канцеларије
парламентарног војног повјереника БиХ, Бошко
Шиљеговић и Јури Афанасијев, у име Развојног
пројекта у БиХ (УНДП), потписали су 16. марта
Меморандум о разумијевању и пружању помоћи.
Наглашено је да је Меморандум подршка у
изградњи капацитета који укључују техничку
опремљеност, као и пружање релевантних облика
обуке особља Канцеларије парламентарног војног
повјереника.
Г. Шиљеговић је истакао да је потписивањем
Меморандума препознат досадашњи рад, али
и улога Канцеларије у заштити људских права и
слобода војних лица и кадета у Оружаним снагама
и Министарству одбране БиХ. У име Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине и Канцеларије, г.
Шиљеговић је изразио захвалност УНДП-у.

Савјет националних мањина БиХ

ЧЛАНОВИ САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА БиХ
РАЗГОВАРАЛИ СА МИНИСТРОМ ЗА СЛОВЕНЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Представници Савјета националних
мањина БиХ сусрели су се 28. марта са
Боштјаном Жекшом, министром у Влади
Републике Словеније за Словенце у
иностранству.
Предсједавајући Савјета националних
мањина БиХ, Неџад Јусић, информисао
је министра Жекша и његове сараднике
о структури и раду Савјета, као и о
проблемима националних мањина у
БиХ.
Министар Жекш истакао је да Република
Словенија има другачији законски оквир
за приступ националним мањинама које
се третирају као “аутохтоне мањине”.
“Сусрет са представницима Савјета
националних мањина БиХ за мене је
прилика да сазнам нешто ново“, рекао

је г. Жекш.
Састанку је присуствовао и амбасадор
Републике Словеније у БиХ Андреј
Грасели, који је нагласио важност

извршења пресуде у предмету Сејдић
и Финци, као и пописа становништва
којим би се утврдио тачан број
националних мањина у БиХ.

УСВОЈЕН ЈЕ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА БиХ
На 17. сједници Савјета националних мањина БиХ, одржаној 19. маја, усвојена је
Информација о активностима у вези са потписивањем Меморандума о сарадњи
са домаћим и међународним организацијама, уз закључак да чланови Савјета
доставе предлоге домаћих и међународних организација којима ће бити упућен
на потписивање Меморандум о сарадњи.
Усвојен је Извјештај о раду Савјета националних мањина БиХ за период од
априла 2008. до децембра 2010. године. К знању је примљена Информација о
активностима за пројекат „Стратегија за рјешавање проблема националних
мањина Босне и Херцеговине“, за коју је извјестилац био Дерво Сејдић,
представник ОЕБС-а.
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Активности Независног одбора ПСБиХ

РАЗМАТРАНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ИНИЦИЈАТИВОМ ЗА ИЗМЈЕНУ
ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
На 13. сједници Независног одбора
Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, одржаној 30. марта,
разматране су информације које су
доставиле полицијске агенције БиХ
у контексту иницијативе за измјену
члана 59. Закона о полицијским
службеницима БиХ.
Чланови Независног одбора разматрали су податке о броју си-

стематизованих и попуњених радних
мјеста за која се тражи чин главног и
самосталног инспектора у Државној
агенцији за истраге и заштиту (СИПА),
Граничној полицији БиХ, Министарству
унутрашњих послова Федерације БиХ,
Министарству унутрашњих послова
Републике Српске, Полицији Брчко
Дистрикта
БиХ,
министарствима
унутрашњих послова кантона Феде-

рације БиХ, као и податке о стручној
спреми главних и самосталних
инспектора.
Након што су чланови Независног одбора
чули мишљења представника Полицијске
мисије Европске уније у БиХ (ЕУПМ) и
Канцеларије високог представника (ОХР),
одлучено је да ће коначан став у вези с
измјенама члана 59. Закона донијети у
наредном периоду.

Независна комисија за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских
права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао Суд БиХ,
страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом БиХ или међународним уговором чије је
потписница БиХ или други суд у складу са законом БиХ

НЕЗАВИСНА КОМИСИЈА ОДРЖАЛА САСТАНКЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА
МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ БиХ И ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА БиХ
На 7. сједници Независне комисије,
одржаној 31. марта, обављен је разговор
са помоћником министра правде БиХ,
Мустафом Бисићем, и инспекторима
Министарства правде БиХ.
Овом приликом разговарано је о
законским прописима државе и
ентитета којима се уређује поштовање
људских права затвореника у БиХ, као
и надлежностима Независне комисије
у односу на надлежности државних
и ентитетских тијела задужених за
заштиту људских права затвореника.

Одлучено је да приликом измјена и
допуна Закона о извршењу кривичних
санкција, притвора и других мјера, у
дијелу надлежности рада Независне
комисије, буду укључени и представници Министарства правде БиХ.
На наредној сједници Независне
комисије обављен је разговор о сарадњи
са Институцијом омбудсмена за људска
права БиХ, коју су представљали
омбудсмени Нивес Јукић и Љубомир
Сандић.
Омбудсмени за БиХ упознали су

чланове Независне комисије са
својим надлежностима, те изразили
задовољство што имају могућност да
у свом даљем раду сарађују и са овим
тијелом, када је у питању праћење
услова боравка, поступања и поштовања
људских права затвореника.
Независна комисија разматрала је План
најављених и ненајављених посјета
заводима у којима се налазе лица над
којима се извршавају кривичне санкције
и друге мјере које су изрекле надлежне
судске инстанце.

ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАЂАНА БОРАВИЛИ У
СТУДИЈСКОЈ ПОСЈЕТИ ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ
У организацији Европске комисије (TAIEX програм)
у Лондону је од 22. марта до 25. марта 2011. године
уприличена студијска посјета Одбора за жалбе грађана
на рад полицијских службеника у полицијским тијелима
БиХ институцијама Велике Британије које се баве
запримањем, разматрањем и рјешавањем жалби на
понашање полицијских службеника те земље.
Студијска посјета подразумијевала је упознавање
са радом и надлежностима Независне комисије
за рјешавање жалби на понашање полицијских
службеника (Independent Police Complaint Commission
– IPCC), Министарства унутрашњих послова Велике
Британије (Home Oﬃce) и Скотланд јарда (Metropolitan
Police), те размјену искустава и праксе у раду наведених
институција и Одбора за жалбе грађана Парламентарне
скупштине БиХ.
Првог дана чланови Одбора за жалбе грађана
посјетили су Независну комисију за рјешавање жалби
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на понашање полицијских службеника (Independent Police Complaint Commission – IPCC).
У име Независне комисије, која је по надлежностима
веома слична Одбору за жалбе грађана ПСБиХ,
делегацију је примио Николас Лонг, секретар
Комисије.
Приликом сусрета презентован је рад IPCC-a, почев од
историјског развоја, његове трансформације и улоге у
друштву, надлежности које су му прописане законом.
Истовремено, предсједавајући Одбора за жалбе
грађана ПСБиХ Мате Милетић представио је рад и
овлашћења Одбора.
У име Министарства унутрашњих послова Велике
Британије (Home Oﬃce), делегацију Одбора за жалбе
грађане примили су Линда Робинсон – замјеница
директора, и Вик Маршал - полицијски савјетник
Јединице за полицијска овлашћења и заштиту (PPPU).
Истакнута је изузетно добра сарадња и завидан ниво
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респекта између Одјела за криминал и полицијску
дјелатност Министарства унутрашњих послова и IPCC-a.
Домаћини делегацији у Скотланд јарду били су
запослени у Јединици за професионалне стандарде
(DPS) - Глен Танстал – надзорник, те Гиј Вилсон и Џули
Твиди, запослени у DPS-u. Приликом дводневних
презентација у Скотланд јарду гости из ПСБиХ упознати
су са надлежностима, начином рада и видовима
сарадње различитих одјела.

Чланови Одбора за жалбе грађана ПСБиХ подијелили су са
домаћинима и своја искуства у вези с најчешћим узроцима
жалби грађана на понашање полицијских службеника
у БиХ, али се разговарало и о начинима превенције
непрофесионалног понашања полицијских службеника и
начинима санкционисања таквог понашања.
Након завршетка свих састанака, чланови Одбора за
жалбе грађана оцијенили су да је ова студијска посјета
била изузетно корисна.

Делегација Независне комисије са својим британским домаћинима

ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ГРАЂАНА ПОСЈЕТИО ТЕРЕНСКЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ У БРЧКОМ И БИЈЕЉИНИ
Чланови Одбора за жалбе грађана на рад
полицијских службеника у полицијским
тијелима БиХ су на 21. сједници,
одржаној 30. марта 2011. године,
донијели одлуку да посјете теренске
канцеларије Граничне полиције Босне
и Херцеговине у Брчком и Бијељини.
Основни разлог посјете међународним
граничним прелазима био је упознавање
припадника полицијских агенција у
овим градовима са надлежностима
и радом Одбора за жалбе грађана,
те информисање о условима рада,
евентуалним проблемима и тешкоћама с
којима се сусрећу запослени у Граничној
полицији БиХ.
Чланови Одбора су 7. априла 2011.
године посјетили Теренску канцеларију
Граничне полиције БиХ у Брчком.
Њиховом састанку са представницима
Граничне полиције БиХ присуствовали
су и представници Полицијске мисије
Европске уније и представник УСАИД

ПСП у БиХ.
У
разговорима
са
полицијским
службеницима наглашена је потреба
правилног испуњавања обрасца за
представке у цјелини, чиме би се
испунили бар формални услови за
разматрање представке, те изузетно
важна улога коју у цијелом поступку
подношења жалбе на рад полицијских
службеника имају командири, односно
вође смјене.
Посјета је искоришћена и за предају
промотивног материјала Одбора за
жалбе грађана (летака и плаката),
израђеног уз финансијску помоћ УСАИД
ПСП-а. Договорено је да сав промотивни
материјал буде истакнут на видним
мјестима и доступан грађанима, с циљем
њиховог упознавања са радом Одбора
за жалбе грађана.
Представници Граничне полиције БиХ,
Теренске канцеларије Брчко, упознали су
чланове Одбора за жалбе грађана ПСБиХ

са надлежностима јединице. Наглашено
је да полицијски службеници Граничне
полиције БиХ надгледају подручје од 32
ријечна километра, те три међународна
гранична прелаза за различите врсте
саобраћаја – ријечни, друмски и
жељезнички.
Наредног дана, 8. априла 2011. године,
чланови Одбора за жалбе грађана ПСБиХ
сусрели су се и са представницима Граничне
полиције БиХ у Теренској канцеларији у
Бијељини.
Представници Граничне полиције БиХ
упознали су чланове Одбора за жалбе
грађана ПСБиХ са надлежностима ове
канцеларије. Истакнуто је да врше контролу
над 15 граничних прелаза.
Приликом дискусије, као основни недостаци
дефинисани су лоши услови рада, недовољно
изграђена инфраструктура, велика фреквенција возила, али и (не)одговарајуће
функционисање видео-надзора на појединим граничним прелазима.
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ПАРЛАМЕНТАРНУ СКУПШТИНУ БиХ ПОСЈЕТИЛА
ДЕЛЕГАЦИЈА КОЈА ЈЕ ПРЕДСТАВЉАЛА БиХ НА ЕВРОСОНГУ
Предсједавајући Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ, Денис
Бећировић, примио је 24. јуна делегацију
која је представљала нашу државу на
овогодишњем Евросонгу у Њемачкој.
“Овој земљи потребне су побједе, а
успјех Дине Мерлина и екипе БХТ на

Евросонгу у Диселдорфу је управо то побједа. Шесто мјесто у конкуренцији са
организованијим екипама иза којих су
на све начине, па и финансијски, стајале
њихове државе огроман је успјех”,
истакао је г. Бећировић.
Предсједавајући Представничког дома

ПСБиХ у разговору са Дином Мерлином,
Дејаном Кукрићем и Мајом Ченгић
са БХТ-а и менаџером тима Асимом
Краљићем нагласио је да је евидентно
да је вријеме да се држава побрине за
поштовање ауторских права и закона
којима су она регулисана.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ПРЕДСТАВНИЧКОГДОМА ПОСЈЕТИО
ФУДБАЛСКУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине Денис Бећировић
посјетио је 1. јуна Стручни штаб
фудбалске репрезентације БиХ.
Током разговора са селектором
Сафетом Сушићем и фудбалерима
г. Бећировић је у своје и у име
руководства Представничког дома
пожелио срећу нашем државном
тиму у наставку квалификација за
пласман на Европско првенство
2012. године које се одржава у
Украјини и Пољској.
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ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
ОБРАТИО СЕ ЗАПОСЛЕНИМА У СЕКРЕТАРИЈАТУ ПСБиХ
Пресједавајући Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, др Денис Бећировић,
обратио се 16. јуна запосленим у
Секретаријату ПСБиХ, те том приликом
изнио визију будућег рада, као и наду у
успјешност остваривања резултата који
ће проистећи из заједничких активности
посланика и запослених у стручним
службама Секретаријата ПСБиХ.
Он је похвалио досадашњи рад
Секретаријата, те истакао да је ова

законодавна институција својим радом
показала транспарентност, али тај
епитет и у будућности треба одржавати
и заједничким залагањем радити на
изграђивању још бољег имиџа.
Истакавши квалитет стратешких и
оперативних планова Секретаријата,
предсједавајући Дома је рекао да неке
од активности као што су нова вебстраница ПСБиХ, прва парламентарна
монографија, електронско управљање
документима, програм ‘’Отворени

ШЕСТОГОДИШЊИЦА ПРОГРАМА “ОТВОРЕНИ ПАРЛАМЕНТ”

Посјетом ученика Средње угоститељско-туристичке школе
из Сарајева обиљежена је шестогодишњица програма
“Отворени парламент”, првог и за сада јединог програма
организованих групних посјета једној институцији власти
у Босни и Херцеговини.
Од 25. маја 2005. године, када су први гости били
средњошколци из Брчког, највиши законодавни орган
БиХ посјетило је више од 8.000 гостију из наше и из више
од 40 земаља свијета са свих континената.
Најчешћи гости су средњошколци и студенти.

ОДРЖАВАЊЕ РАДИОНИЦЕ „КОРИШЋЕЊЕ МОДЕРНИХ
АЛАТА РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ ЗА ПОДРШКУ
СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОТПИСУ БИХ”
Радионица „Коришћење модерних алата регулаторне
реформе за подршку спровођењу Закона о електронском
потпису БиХ“, на којој су анализиране опције за примјену
Закона с циљем идентификације најповољнијих опција,
одржана је 19. и 20. априла у Теслићу.
Парламентарну скупштину БиХ на радионици на
којој су били окупљени и представници релевантних
министарстава, институција и пословних заједница
заинтересованих за област е-потписа представљао је
Самир Буљина, помоћник секретара Заједничке службе
ПСБиХ.

парламент’’, те међународне активности дају велики допринос и
гаранцију успјешности и квалитету
рада и Секретаријата и Парламентарне
скупштине БиХ.
На крају обраћања, г. Бећировић је
поручио да ће учинити све што је у
његовој моћи како би услови рада
запослених сваким даном били бољи,
уважавајући идентитет свакога ко
ради за добробит ове законодавне
институције.

ОДРЖАН РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР О ТЕМИ: “АНГАЖМАН
ОРУЖАНИХ СНАГА У ИНОСТРАНСТВУ: НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ И
ПРАКТИЧНА ИСКУСТВА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ”

У организацији Регионалног центра за помоћ у верификацији
и контроли наоружања-Центар за безбједносну сарадњу,
заједно са Канцеларијом секретара Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ, Мисијом ОЕБС-а у БиХ и Штабом
НАТО-а, 14. и 15. јуна 2011. године у згради Парламентарне
скупштине БиХ одржан је семинар о теми: “Ангажман
Оружаних снага у иностранству: Научене лекције и практична
искуства у југоисточној Европи”.
Регионални семинар је организован за експерте и државне
службенике Министарства одбране и парламентарних
тијела Аустрије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске,
Македоније, Словеније, Србије и Швајцарске, који се баве
овом проблематиком, а учествовали су и представници
парламентарних комисија Парламента Федерације БиХ и
Народне скупштине Републике Српске, представници RACVIAC-a, Мисије ОЕБС-а у БиХ, Мисије ОЕБС-а у Србији, Штаба
НАТО-а у БиХ, ЕУФОР-а, DCAF-а Женева и Центра за мировне
операције Бутмир.
Током семинара излагања су имали и представници
међународних организација, академске заједнице и
невладиног сектора.
У име Представничког дома и Парламентарне скупштине
БиХ, учеснике семинара поздравио је Милорад Живковић,
замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА: “КАКО ПОБОЉШАТИ РАД У ВАШЕМ РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ, ВЈЕШТИНЕ
ЕФЕКТИВНОГ КОМУНИЦИРАЊА, РУКОВОЂЕЊЕ КОНФЛИКТОМ, УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ И СТРЕСОМ”
У организацији Мисије ОЕБС-а у БиХ организоване су радионице
за запослене у секторима Секретаријата ПСБиХ о теми: “Како
побољшати рад у вашем радном окружењу, вјештине ефективног
комуницирања, руковођење конфликтом, управљање временом и
стресом”.
На овим радионицама учествовало је 69 државних службеника и
запосленика који су имали прилику да на практичан начин размотре
изазове свакодневног радног окружења. Циљ радионице био је и
да се испробају технике и методе које комуникацију и атмосферу у
тиму могу учинити угоднијом.
Током радионице учесници су се, између осталог, упознали са
карактеристикама успјешних тимова, унаприједили разумијевање
личних стилова и преферираног начина рада, те научили како
могу у пракси примијенити технику тимског приступа рјешавању
проблема.

Службеници Сектора за односе са јавношћу и Индок
сектора за вријеме одржаванја радионицие
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ОБЈАВЉЕНА ПУБЛИКАЦИЈА „ПАРЛАМЕНТАРНА ДИПЛОМАТИЈА – ПРИРУЧНИК
ЗА ПОСЛАНИКЕ И ДЕЛЕГАТЕ У ПАРЛАМЕНТАРНОЈ СКУПШТИНИ БиХ“
Почетком јуна одштампан је први приручник о
парламентарној дипломатији намијењен посланицима и
делегатима у Парламентарној скупштини БиХ.
Интенција ове публикације је упознавање посланика и
делегата, али и шире јавности, са улогом парламента у
међународним активностима, нарочито имајући у виду
све већи значај који у међународним односима добија
„парламентарна дипломатија“. Како би се, у складу са важећим
смјерницама вођења спољне политике БиХ, омогућило
квалитетно заступање интереса и репрезентовање Босне и
Херцеговине у међународним контактима, парламентарцима
се овим приручником настојало што обухватније, али и што
језгровитије презентовати информације о делегацијама
ПСБиХ при парламентарним скупштинама међународних
организација и мултилатералним форумима. Осим
тога, у њему је као једна од окосница међународних
односа појашњена билатерална сарадња, са акцентом
на билатералне активности и групе пријатељства ПСБиХ.
Несумњиво, веома корисне за садашње и будуће посланике
и делегате у ПСБиХ јесу и информације и упутства која се
односе на протокол, као и техничка упутства која би требало

да олакшају сарадњу изабраних и делегираних представника
са стручним службама Секретаријата приликом реализовања
међународних активности.
На крају треба истаћи да су аутори овог приручника запослени
у Секретаријату ПСБиХ, а његову припрему и штампање
помогла је Мисија ОЕБС-а у БиХ.

НА СНАГУ СТУПИО НОВИ ПРАВИЛНИК
О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ ПСБиХ
Због увођења нових пословних процеса, тематског
претраживања и селективне дисеминације информација
донесен је нови правилник о раду Бибилиотеке ПСБиХ.
Њиме се регулишу пословање, услови и начин коришћења
бибилотечке грађе и база података. Осим тога јасно су
дефинисана правила која ограничавају рок за враћање књига
и забрањују изношење новина из Библиотеке ПСБиХ.
Одлуком Колегијума Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, Правилник о раду Библиотеке ПСБиХ ступио је
снагу 2. јуна.

ПРЕЗЕНТОВАНА НОВА ВЕБ-СТРАНИЦА ПСБиХ

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине од 23. јуна
2011. године добила је редизајнирану веб-страницу, која је
садржајнија, прегледнија и функционалнија него претходна.
Сви који буду жељели да из прве руке добију информацију о
закону који је у парламентарној процедури, о раду различитих
комисија и осталих парламентарних тијела, те о посланицима и
делегатима, њиховим биографијама и слично, моћи ће, надају
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се у Секретаријату ПСБиХ, то једноставније и брже пронаћи на
www.parlament.ba.
Садржаји странице су доступни на сва три језика у службеној
употреби у БиХ, као и на енглеском.
“Наш циљ је да све оно што се ради у Парламентарној скупштини
БиХ приближимо широј јавности и да будемо транспарентни.
Овај трећи редизајн је резултат вишемјесечног рада наших
служби и свих других радних тијела. Нова апликација омогућава
презентацију свих докумената везаних за рад парламентарних
тијела. Сви документи који се нађу на веб-страници биће повезани
са тачкама дневног реда сједница домова Парламента, тако да
ће се то моћи пратити на интернету. На страници се налази и
комплетан шематски приказ законодавне процедуре”, рекао је
Аљоша Чампара, секретар Заједничке службе Парламентарне
скупштине БиХ.
Златко Вукмировић, руководилац Сектора за односе с јавношћу
Парламентарне скупштине БиХ нагласио је да се на страници
налази више од 30.000 докумената.
“Имамо и пренос сједница уживо на страници. За сваки предлог
закона постоји и посебан бокс са кључним документима, што је
за наше услове радикална промјена”, подвукао је Вукмировић.

BILTEN PSBiH BROJ 2/2011 - БИЛТЕН ПСБиХ 2/2011

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ПСБиХ

AKTUELNOSTI IZ SEKRETARIJATA

У ПСБиХ ОДРЖАН ПРВИ РЕГИОНАЛНИ САСТАНАК
ПАРЛАМЕНТАРНОГ ОСОБЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ
У Парламентарној скупштини Босне
и Херцеговине 22. и 23 јуна 2011.
године одржан је Први регионални
састанак парламентарног особља
задуженог за односе с јавношћу,
о теми “Интерна и екстерна
комуникација“.
Првог дана одржавања учесници
из седам парламената из региона,

у оквиру тачке “Функционисање
служби за односе с јавношћу у
парламентима“, презентовали су
општа искуства из рада скупштинских
служби са односе с јавношћу и неке од
проблема са којима се свакодневно
сусрећу.
Другог дана семинара представљена
је тема “Како побољшати интерну

комуникацију“ и “Како побољшати
екстерну комуникацију“, те одржано
предавање представника Хрватског
сабора о теми “Припрема за европске
интеграције: Промјене у односима с
јавношћу“.
Први регионални састанак одржан је
у организацији Мисије ОЕБС-а у БиХ
и Парламентарне скупштине БиХ.

ДЕЛЕГАЦИЈА СЕКРЕТАРИЈАТА ДРЖАВНОГ ЗБОРА РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ ПОСЈЕТИЛА ПСБиХ
Предвођена Мојцом Прелесник, генералним секретаром,
делегација Секретаријата Државног збора Републике
Словеније боравила је 6. и 7. јуна 2011. године у посјети
Секретаријату Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине.
Дводневну радну посјету словеначка делегација почела
је састанком са члановима Колегијума Секретаријата
Парламентарне скупштине БиХ: Аљошом Чампаром,
секретаром Заједничке службе, Бранком Тодоровић,
секретаром Представничког дома, и Марином Вукојом,
секретаром Дома народа.
Тема разговора са помоћником секретара Заједничке
службе ПСБиХ Самиром Буљином била је „Организација
Парламентарне скупштине БиХ и Секретаријата ПСБиХ“.

Током сусрета са Златком Вукмировићем, руководиоцем
Сектора за односе с јавношћу, презентована им је вебстраница Парламентарне скупштине БиХ.
Другог дана боравка разговарали су са Емином Јахић,
секретаром Заједничке комисије за људска права, права
дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику, о теми
“Кодекс понашања посланика и делегата у ПСБиХ” и “Кодекс
за запослене у Секретаријату ПСБиХ”.
Чланови словеначке делегације имали су појединачне
разговоре и са руководиоцима сродних сектора у
Секретаријату ПСБиХ.
Током посјете делегација Секретаријата Државног збора
Републике Словеније обишла је и зграду Парламентарне
скупштине БиХ.

ДЕЛЕГАЦИЈА СЕКРЕТАРИЈАТА ПСБиХ ПОСЈЕТИЛА ХРВАТСКИ САБОР

Делегација Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, предвођена
члановима Колегијума Секретаријата,
боравила је 27. и 28. априла 2011.
године у радној посјети Секретаријату
Хрватског сабора. Циљ састанка био
је унапређење регионалне сарадње и
размјена искустава у раду.
Током дводневне посјете разматране
су сљедеће теме: ‘’Организација
Секретаријата Хрватског сабора’’,

‘’Усклађивање домаћег законодавства
са законодавством Европске уније’’,
‘’Искуства из твининг пројекта са
Мађарском’’, ‘’Права и обавезе посланика’’ те ‘’Електронско законодавство
и сигурност’’.
Колеге из Сабора пренијеле су своја
искуства из обимног и сложеног
процеса
усклађивања
домаћег
законодавства са законодавством
Европске уније. Наглашен је значај

додатне едукације стручног кадра,
посебно из енглеског језика, како
би комуникација са Бриселом,
која се очекује у будућности, била
ефикаснија.
У оквиру ове посјете, делегација
Секретаријата ПСБиХ обишла је
Саборницу и просторије Хрватског
сабора, те се и на тај начин упознала
са структуром и начином његовог
рада.
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