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PREDSTAVNIČKI DOM PSBiH

Sjednice Predstavničkog doma
PSBiH u martu i aprilu 2009.

P

redstavnički dom Parlamentarne
skupštine BiH zasjedao je u periodu
od 1. marta do 30. aprila 2009. ukupno šest dana. Održano je šest sjednica
na kojima je raspravljano o 105 tačaka
dnevnog reda. Najmanje tačaka imala je
49. sjednica (jednu), a najviše 52. sjednica
(29). Istovremeno, najduže je trajala 47.
sjednica - 9 sati i 25 minuta, dok je najkraće
trajala 49. sjednica - 3 sata i 15 minuta.
Na sjednicama Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH razmatrano
je 39 zakona, tri zahtjeva predlagača za
razmatranje prijedloga zakona po hitnom
postupku i dva zahtjeva predlagača za razmatranje prijedloga zakona po skraćenom
postupku. Usvojeno je 17 zakona, od kojih
dva po hitnom postupku (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa
informacijama u BiH i Prijedlog zakona o
dopuni zakona o plaćama i naknadama u
institucijama BiH) i dva na usaglašavanju
u Zajedničkoj komisiji za usaglašavanje istovjetnosti teksta zakona (Prijedlog zakona
o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj
plovidbi BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u
institucijama BiH).
U prvom čitanju usvojeno je devet zakona. Jedan od zakona je u prvom čitanju

Kolegij Predstavničkog doma PSBiH

na usaglašavanju u Kolegiju kao komisiji,
a jedan zakon razmatran je s mišljenjem
nadležne komisije koje je bilo negativno
i Dom ga nije usvojio, te se čeka novo
mišljenje nadležne komisije (Prijedlog zakona o graničnoj kontroli).
U drugom čitanju odgođeno je izjašnjavanje
o Prijedlogu zakona o poštama BiH.
Usvojena su dva zahtjeva za razmatranje
prijedloga zakona po hitnom postupku kao
i dva zahtjeva za razmatranje prijedloga
zakona po skraćenom postupku.
Jedan zahtjev za razmatranje prijedloga

zakona po hitnom postupku nije usvojen.
Odbijeno je 10 zakona, od kojih jedan koji
je nametnuo Ured visokog predstavnika
(Prijedlog zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom
postupku).
U istom periodu razmatrana su 24
izvještaja, od kojih su 22 usvojena. Za 23
međunarodna dokumenta data je saglasnost za ratiﬁciranje.
Podatke pripremio:
Odjel za dokumentaciju i informacije

Pregled održanih sjednica Predstavničkog doma u periodu od 01.03. do 30.04.2009.
REDNI BROJ SJEDNICE

DATUM ODRŽAVANJA

PRISUSTVO NA SJEDNICAMA

47.

04. 03. 2009.

97,61%

48.

18. 03. 2009.

92,85%

49.

25. 03. 2009.

95,23%

50.

01. 04. 2009.

95,23%

51.

15. 04. 2009.

95,23%

52.

29. 04. 2009.

78,57%

Prisustvo na sjednicama u posljednja dva mjeseca iznosi 92,46%
2
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PREDSTAVNIČKI DOM PSBiH

Usvojeni zakoni na sjednicama Predstavničkog doma u martu i aprilu 2009.
47. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Zakon o dopuni Zakona o carinskoj tariﬁ BiH
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH
48. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Zakon o zrakoplovstvu BiH
Zakon o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH
49. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Amandman I. na Ustav BiH
50. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima
Zakon o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH
51. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Zakon o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH
52. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ﬁnansiranju institucija BiH
Prijedlog okvirnog zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH

Na sjednicama Predstavničkog doma u martu i aprilu 2009.
ukupno je razmatrano 39 zakona
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Poslanička pitanja u Predstavničkom domu PSBiH u martu i aprilu 2009.
Poslanici u Predstavničkom domu PSBiH su u proteklom
periodu postavili ukupno 74 poslanička pitanja, a u okviru
poslaničkih pitanja podneseno je i šest inicijativa.
Naziv stranke / koalicije

Broj postavljenih
pitanja

BPS

2

DNS

1

DNZBiH

8

HDZ 1990

1

HDZBiH – Hrvatska
koalicija – HNZ

10

NS Radom za boljitak

-

PDP

1

Nezavisni poslanik

-

SBiH

20

SDA

32

SDPBiH

8

SDS

2

SNSD

9

Ukupno

74

4

Jednu inicijativu podnio je poslanik DNZBiH, tri inicijative
podnijeli su poslanici SBiH, a dvije inicijative poslanici
SNSD-a.
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Sjednice Doma naroda PSBiH
u ožujku i travnju 2009.

D

omom naroda, sukladno Poslovniku
Doma, od 14. ožujka 2009. predsjeda g. Ilija Filipović, koji je tu
funkciju preuzeo od gđe Dušanke Majkić.
Prvi zamjenik predsjedatelja Doma naroda
od 14. 3. 2009. je g. Sulejman Tihić.
Dom naroda PSBiH zasjedao je ukupno tri
dana. Održane su tri sjednice i raspravljano
je o 69 točaka dnevnog reda. Najmanje

točaka imala je 26. sjednica (jednu), a
najviše 28. sjednica (39).
Najdulje je trajala 28. sjednica - 6 sati i 55
minuta, dok je najkraće trajala 26. sjednica
- 35 minuta.
U razdoblju od 1. ožujka do 30. travnja 2009.
godine na sjednicama Doma naroda PSBiH
razmatrana su 22 zakona i dva zahtjeva
predlagatelja za razmatranje prijedloga

zakona po žurnom postupku. Usvojeno je
11 zakona, od kojih jedan po žurnom postupku (Prijedlog zakona o dopuni Zakona
o plaćama i naknadama u institucijama BiH)
i dva su na usuglašavanju u Zajedničkom
povjerenstvu za usuglašavanje istovjetnosti
teksta zakona (Prijedlog zakona o Agenciji
za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne
i Hercegovine i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u
institucijama Bosne i Hercegovine).
U prvom čitanju usvojeno je sedam zakona. Dva su zakona u prvom čitanju na
usuglašavanju u Kolegiju kao povjerenstvu
(Prijedlog o kontroli kretanja oružja i vojne
opreme i Prijedlog zakona o dopuni Zakona
o službenom glasilu BiH).
Usvojen je jedan zahtjev za razmatranje
prijedloga zakona po žurnom postupku.
Odbijena su dva zakona, od kojih jedan po
žurnom postupku.
U istom je razdoblju razmatrano 17 izvješća,
od kojih je njih 12 usvojeno, a dva su primljena k znanju. Za 22 međunarodna dokumenta dana je suglasnost za ratiﬁciranje.
Podatke pripremio
Odjel za dokumentaciju i informacije

Pregled održanih sjednica Doma naroda PSBiH u razdoblju od 01. 03. do 30. 04. 2009.
REDNI BROJ SJEDNICE

DATUM ODRŽAVANJA

NAZOČNOST SJEDNICAMA

26.

5. 3. 2009.

100%

27.

26. 3. 2009.

100%

28.

27. 4. 2009.

86,66%

Nazočnost u posljednja dva mjeseca iznosi 95,55%
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Usvojeni zakoni na sjednicama Doma naroda u ožujku i travnju 2009.
27. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Amandman I. na Ustav Bosne i Hercegovine
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme
28. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine PSBiH
Zakon o dopuni Zakona o carinskoj tariﬁ BiH
Zakon o zrakoplovstvu BiH
Zakon o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera
Zakon o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu BiH
Zakon o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

Na sjednicama Doma naroda PSBiH u ožujku i travnju 2009.
razmatrana su 22 zakona

6
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POVJERENSTVA PSBiH

Broj održanih sjednica povjerenstava Zastupničkog doma u
razdoblju od 01.03. do 30.04. 2009.

Broj održanih sjednica povjerenstava Doma naroda u razdoblju od 01. 03. do 30.04.2009.

Broj održanih sjednica zajedničkih povjerenstava u razdoblju od 01.03. do 30.04.2009.

www.parlament.ba
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JAVNE RASPRAVE

Održane javne rasprave o
Prijedlogu amandmana I. na Ustav BiH
Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog
doma i Ustavnopravno povjerenstvo
Doma naroda Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine u razdoblju od 11.
do 17. ožujka organizirala su, u skladu sa
zaključcima obaju domova Parlamentarne
skupštine BiH, javne rasprave o Prijedlogu
amandmana I. na Ustav Bosne i Hercegovine u pet bosanskohercegovačkih gradova – Brčkom, Banjoj Luci, Tuzli, Mostaru i
Sarajevu.
Javna rasprava o Prijedlogu amandmana
I. na Ustav Bosne i Hercegovine održana
je organiziranjem neposrednih javnih rasprava u pet bh. gradova, uz upućivanje
pisma svim vijećima općina i skupštinama
općina u BiH da razmotre Amandman i
Parlamentarnoj skupštini BiH dostave svoje eventualne prijedloge i sugestije, te otvorenost za prijedloge, sugestije i mišljenja
svih građana BiH, kao i vladinih i nevladinih
organizacija. Na javne rasprave, čiji je cilj
bio postići konačno rješenje ustavno-prav-

Detalj sa javne rasprave

nog položaja Brčko Ditrikta, bili su pozvani
svi državni, entitetski i općinski organi vlasti, te predstavnici međunarodnih institucija
i organizacija.

Javna rasprava o Prijedlogu zakona o
izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju
kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera
U organizaciji Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne
skupštine BiH, 3. ožujka održana je Javna
rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama
i dopunama Zakona BiH o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera,
predlagatelja Vijeća ministara BiH. Na
raspravu, održanu u skladu sa zaključkom
Zastupničkog doma PSBiH, bili su pozvani
predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih institucija i tijela, te predstavnici Brčko
Distrikta, a mogli su sudjelovati i svi zainteresirani građani BiH. Na Javnu raspravu su,
osim članova Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda, ciljano pozvani i pred-

8

stavnici Vijeća ministara, odnosno Ministarstva pravde BiH, Ministarstva za ljudska
prava i izbjeglice, Institucije ombudsmana
BiH, Suda BiH, Tužiteljstva BiH, entitetskih
vrhovnih sudova, tužiteljstava i ministarstava pravde, Pravosudnog povjerenstva
Brčko Distrikta i predstavnici entitetskih
odvjetničkih komora. Pozivnice su upućene
i predstavnicima pritvorske jedinice Suda
BiH, te kazneno-popravnih zavoda u Banjoj Luci, Bihaću, Busovači, Foči, Istočnom
Sarajevu, Orašju, Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Zenici i predstavnici odgojno-popravnih
domova u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju i
Trebinju.

www.parlament.ba

Javna rasprava o
Prijedlogu zakona
o javnim nabavama
Povjerenstvo za ﬁnancije i proračun
Zastupničkog doma PSBiH organiziralo je 11. ožujka 2009. Javnu raspravu
o Prijedlogu zakona o javnim nabavama. Rasprava je održana sukladno
zaključku Zastupničkog doma, a bili
su pozvani predstavnici državnih,
entitetskih, kantonalnih i općinskih
institucija vlasti, međunarodnih organizacija, javnih poduzeća u BiH, udruga
građana te mediji. U sklopu Javne
rasprave, vođene u Velikoj dvorani
zgrade Parlamentarne skupštine BiH,
održana je polusatna prezentacija
posvećena novom Prijedlogu zakona
o javnim nabavama, a potom i rasprava tijekom koje su upućene različite
sugestije i primjedbe na prezentirani
Prijedlog zakona.
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Sedam izaslanstava posjetilo
Parlamentarnu skupštinu BiH

Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH
su u ožujku i travnju sudjelovala u ukupno

dvadeset aktivnosti međunarodnog karaktera, dok je Parlamentarna skupština BiH

istovremeno u sedam navrata bila domaćin
inozemnih dužnosnika i izaslanstava.

Aktivnosti izaslanstava Parlamentarne skupštine BiH
3. ožujka, Berlin, konzultativni sastanak u Bundestagu. Sastanku su nazočili predsjedatelji klubova zastupnika u Zastupničkom
domu PSBiH;
6. ožujka, Beč, 4. sesija projekta: “Parlament za Europu”;
6. i 7. ožujka, Beograd, Konferencija pod nazivom: “Uloga parlamenata u poticanju konkurentnosti i gospodarskog rasta kroz
unapređenje poslovnog okruženja u zemljama zapadnog Balkana”;
10. ožujka, Pariz, sastanak Komiteta za kulturu, znanost i obrazovanje Parlamentarne skupštine Vijeća Europe;
od 17. do 19. ožujka, Brisel, Samit Evropske narodne stranke;
od 18. do 20. ožujka, Istanbul, Svjetski forum o vodi;
22. ožujka, Skopje i Tetovo, promatranje predsjedničkih izbora u Makedoniji;
22. ožujka, Stuttgart, sastanak Glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine;
23. i 24. ožujka, Berlin, Konferencija o stanju ljudskih prava u Europi pod nazivom: “Potreba za iskorjenjivanjem nekažnjivosti”,
u organizaciji Komiteta za pravne poslove i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Europe;
23. i 24. ožujka, Oslo, Konferencija o klimatskim promjena i populaciji;
od 26. do 28. ožujka, službeni posjet Republici Bugarskoj i njenim obavještajno-sigurnosnim institucijama;
27. ožujka, Cetinje, Republika Crna Gora, IV. konferencija COSAP-a i 8. sastanak Cetinjskog parlamentarnog foruma;
29. ožujka, Republika Crna Gora, promatranje parlamentarnih izbora;
od 31. ožujka do 1. travnja, Bruxelles, seminar o viznom i graničnom menadžmentu;
2. i 3. travnja, posjet izaslanstva Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda PSBiH Bundestagu;
od 16. do 18. travnja, Ljubljana, kongres o temi: “Izazovi CSO za javna tijela vlasti”;
od 19. do 21. travnja, Brisel, Posjeta sjedištu NATO-a u Briselu, delegacije Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH;
od 27. do 29. travnja, Beograd, ITU – subregionalni seminar i ministarski okrugli stol o prijelazu s analognog na digitalno emitiranje televizijskog programa u središnjoj i istočnoj Europi;
od 27. do 30. travnja, Strasbourg, Parlamentarna skupština Vijeća Europe – drugi dio redovnog zasjedanja;
od 27. do 30. travnja, Bečići (Crna Gora), IFC - regionalna obuka za regulatorno upravljanje.

www.parlament.ba
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Posjeti Parlamentarnoj skupštini BiH
od 3. do 5. ožujka, posjet Zajedničkog povjerenstva za europske poslove Parlamenta Irske;
12. ožujka, posjet Elisabeth Walaas, zamjenice ministra vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Gospođa Walaas
sastala se s Berizom Belkićem, predsjedateljem Zastupničkog doma, i Dušankom Majkić, predsjedateljicom
Doma naroda. Upriličen je i sastanak s predstavnicima Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH;
od 19. do 21. ožujka, 70. Rose-Roth seminar o temi: “Jugoistočna Europa: Od Daytona prema Bruxellesu”, u
organizaciji Parlamentarne skupštine NATO-a u suradnji s Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine i uz
potporu Ministarstva obrane Švicarske Konfederacije;
30. ožujka, posjet Monitoring tima Vijeća Europe;
8. travnja, posjet izaslanstva Bundestaga koje se tom prigodom sastalo s članovima kolegija obaju domova i
članovima Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda PSBiH;
9. travnja, radni posjet Bosni i Hercegovini ministara vanjskih poslova Francuske i Češke. Ministri su se sastali s
članovima kolegija obaju domova PSBiH, predsjedateljima klubova i povjerenstava za vanjske poslove i europske integracije;
od 9. do 11. travnja, posjet Köksala Toptana, predsjednika Velike narodne skupštine Republike Turske. Predsjednik se susreo s članovima kolegija obaju domova PSBiH.

Doček predsjednika Velike narodne skupštine Republike Turske Köksala Toptana u Parlamentarnoj skupštini BiH
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Одржан Rose-Roth семинар у организацији Парламентарне скупштине НАТО-а и
Парламентарне скупштине БиХ o теми:

“Југоисточна Европа –
од Дејтона према Бриселу”

У сарадњи са Парламентарном
скупштином НАТО-а, Парламентарна
скупштина БиХ организовала је у
Сарајеву 70. Rose - Roth семинар, који је
од 19. до 21. марта одржан у Сарајеву.
Овом великом скупу чија је тема била:
“Југоисточна Европа - од Дејтона према
Бриселу” присуствовало је око 120
парламентараца из држава чланица
НАТО-а и држава чланица програма
Партнерство за мир. Семинару су
присуствовали и бројни представници
институција БиХ, невладиног сектора
из БиХ и региона, те афирмисани
стручњаци из Европе и САД, који се баве
проблемом одбране и безбједности.
Семинар је отворио и присутнима се
обратио Милорад Живковић, шеф
Делегације Парламентарне скупштине
БиХ у Парламентарној скупштини НАТОа, који је напоменуо да су стратешка
опредјељења потпуно јасна и да Босна
и Херцеговина иде јасно дефинисаним путем ка НАТО-у. Реализација
Индивидуалног партнерског програма
ИПАП показује да је БиХ на добром путу
и у 2009. години, када се обиљежава
60. годишњица НАТО-а, те се очекује и
почетак реализовања Акционог плана
за чланство (МАП).
Учесницима се обратио и предсједавајући Представничког дома, Бериз
Белкић, који је између осталог рекао:
„Изузетна је част присуствовати овако
значајном скупу и у то име посебно се
захваљујем Парламентарној скупштини
НАТО-а, која нам је указала повјерење
да заједнички организујемо 70. Rose-

Roth семинар. Приврженост Босне и
Херцеговине НАТО-у и програмима
који се реализују је неупитна. То јача
наше партнерство, даје могућност за
убрзање реформи које смо започели и
свакако доприноси јачању билатералне,
регионалне, мултилатералне, политичке, привредне, сигурносне, одбрамбене
и културне сарадње. У том смислу
желим потврдити нашу опредијељеност
за даљу трансформацију наших
институција кроз програме за које смо
се опредијелили и које у сарадњи са
НАТО-ом успјешно реализујемо.“

организације процесу изградње мира и сигурности у БиХ, до стручне
и материјалне подршке која је
резултирала реформом сустава обране,
као једне од свијетлих точака у процесу
приближавања Босне и Херцеговине
еуро-атлантским интеграцијама. Искористио бих ову пригоду да истакнем
важност чињенице да је БиХ на путу да
постане равноправан чимбеник унутар
Савеза, као моћног и демократског
глобалног сигурносног оквира, који је,
између осталог, политиком отворених
врата пронашао начин да се суочи са

Посланик у Представничком дому
Велимир Јукић, на отварању, напоменуо
је:
„Иза нас је дуг период плодоносне
сурадње између БиХ и НАТО-а; од
изравне подршке ове мултилатералне

послијехладноратовским сигурносним
изазовима, улажући у изградњу партнерског односа с другим земљама,
међу којима се, са задовољством
могу устврдити, налази и Босна и Херцеговина.“
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Током семинара потцртани су
успјеси постигнути у регионалној
парламентарној сарадњи, те наглашена
важност сарадње са сусједним
земљама.
Представници међународне заједнице
заложили су се и овом приликом
за приступање држава регије ЕУ и
НАТО-у. Међутим, због финансијске
и економске кризе чије је трајање
још увијек непознаница, оцијенили
су да сада није повољан тренутак
за приступање балканских земаља.
Наглашена је потреба за очувањем
мира и безбједности, а гаранција томе
је поштовање Устава БиХ (Дејтонског
мировног споразума). Подвучен је
проблем корупције који је присутан како
у БиХ тако и у цијелој регији.
Поновљени су и основни циљеви
које БиХ може испунити у тренутним
околностима, а то су спровођење
коначне одлуке о Брчко Дистрикту

БиХ и постизање споразума о подјели
државне имовине, као и имовине
наслијеђене од СФРЈ.
На скупу је поздрављено учешће
оружаних и полицијских снага БиХ у
УН-овим мировним операцијама, попут
акција уништавања неексплодираних
убојитих средстава у подручјима ратног

Историјат и циљеви Rose-Roth семинара
Rose-Roth програм сарадње са парламентима земаља централне и источне
Европе покренули су 1990. године тадашњи предсједник Парламентарне
скупштине НАТО-а конгресмен Чарли Роуз и сенатор Бил Рот. Глобални циљ
Rose-Roth иницијативе је јачање парламентарне демократије у земљама
централне и источне Европе уз помоћ Парламентарне скупштине НАТО-а, као
посредника у међупарламентарној сарадњи и помоћи.
Конкретније, циљеви Rose-Roth иницијативе су:
- Укључивање и интегрисање парламентараца из Централне и Источне Европе
у активности Парламентарне скупштине НАТО-а;
- Упознавање законодаваца из ових земаља са кључним безбједносним и
одбрамбеним питањима, те поспјешивање развоја одговарајућих цивилновојних односа, укључујући и демократску контролу оружаних снага;
- Размјена експертиза и искустава у парламентарној пракси и процедурама.
У оквиру Rose-Roth иницијативе усклађују се односи са земљама централне и
источне Европе, те иницијативу обиљежавају и сљедећи аспекти:
- Активно учешће чланова парламената земаља централне и источне Европе
на пленарним засједањима Скупштине која се одржавају два пута годишње;
- Редовно одржавање посебних Rose-Roth семинара о темама од посебног
интереса за парламентарце из Централне и Источне Европе.
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дјеловања.
Изнесена је препорука да се процес
политичких реформи у БиХ подијели у
фазе, те да реформе треба да спроводе
институције БиХ, као и то да је садашњи
застој условљен одсуством политичке
воље.
Међународна заједница треба да
инсистира на томе да политичари
престану користити страх као политичко
оружје и да донесу јасне смјернице за
будуће уставне реформе.
Истакнут је значај потписивања ССП-а
за економске и структуралне реформе
које могу ревитализирати бх. друштво,
привреду и управне структуре. ССП
као први корак у процесу европских
интеграција потврђује изгледе БиХ за
чланство у ЕУ. У вези с тим поновљен
је позив присутним члановима националних парламената да утичу на
убрзање
процеса
ратифоковања
ССП-а између БиХ и ЕУ у њиховим
парламентима.
Констатовано је да политичари у БиХ
треба да преузму одговорност за веће
присуство европских структура у земљи,
те да реформе које захтијева ЕУ уврсте
у врх политичких програма.
Речено је да Европска комисија ради
на либерализацији визног режима за
грађане замаља западног Балкана те
да ће напреднијим земљама визе убрзо
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бити укинуте.
Изражена је забринутост
због стања у БиХ, политичке
ситуације и застоја реформи, али су се могле чути и
похвале за велики напредак
у БиХ од рата до данас.
Други сектори државне
управе нису могли пратити
темпо којим се одбрамбени
сектор креће ка НАТО-у, тако
да данас има и неријешених
питања, као што је питање
војне имовине.
Шеф Мисије ЕУПМ-а у

БиХ, генерал С. Фелер, позвао је
парламентарце из БиХ да се активно
укључе у унапређење овог процеса,
додајући да је, упркос политичким
изазовима, полиција и способна и
вољна да одржи јавни ред и мир, те да
су похваљени резултати њеног рада,
посебно у борби против организованог
криминала и корупције. С те стране
њихови резултати не заостају за
резултатима колега у Европи.
Закључено је да ниједна земља не може
сама одржати своју безбједност. Само
заједнички концепт има моћан апарат
да се супротстави пријетњама.

У свом писму генерални секретар Парламентарне скупштине
НАТО-а Дејвид Хобс захвалио се Милораду Живковићу, шефу
Делегације ПСБиХ у Парламентаној скупштини НАТО-а, на
успјешно организованом семинару, те похвалио ангажман
запослених Парламентарне скупштине БиХ.

Посјета високог представника и специјалног представника ЕУ Парламентарној
скупштини БиХ

“ЕУ на највишем нивоу
фокусирана на БиХ”

Високи представник и специјални представник ЕУ у БиХ Валентин Инцко посјетио
је 07.04.2009. године Парламентарну
скупштину БиХ, гдје се састао са члановима
колегијума оба дома Парламентарне
скупштине БиХ, с којима је разговарао о
обавезама и дужностима наше земље на
путу ка евроатлантским интеграцијама.
Високи представник и специјални представник ЕУ истакао је и овом приликом
опредјељење Европе да помогне БиХ, те
да је “ЕУ на највишем нивоу фокусирана на
БиХ и да је потврдила своје опредјељење
ка овој земљи”.

Валентин Инцко са
предсједавајућима домова ПСБиХ
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Почела израда ИТ стратегије

Средином
фебруара
формирана
је
Радна
група
Секретаријата
Парламентарне скупштине БиХ за
израду
информационо-технолошке
стратегије ПСБиХ. Радну групу чине:
Самир Буљина, помоћник секретара
Заједничке службе, Мирјана Црњак,
руководилац Сектора за опште послове,
Жељко Иванковић, руководилац ИНДОК
сектора, Милан Зјајић, руководилац
Законодавноправног сектора, Златко
Вукмировић, руководилац Сектора за
односе с јавношћу, Едина Адиловић,
руководилац сектора за ИТ, Александра
Куратко–Пани, вођа Парламентарног
пројекта ОЕБС-а у БиХ, и Емир
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Феризовић, спољни консултант ОЕБСа. Радну групу именовао је Колегијум
Секретаријата ПСБиХ с циљем
повећања дјелотворности ИТ-а и
обезбјеђивања његовoг позитивног
утицаја на радне процесе у ПСБиХ. У
том смислу примарни циљ је развијање
различитих концепата и метода које би
помогле у стварању нових темеља ИТ
стратегије Парламентарне скупштине
БиХ у периоду 2009 - 2013. Крајњи
рок за израду стратегије је 30. јуни
2009. године. До сада су спроведене
анкете са секретарима комисија и
руководиоцима сектора. За наредни
период планирана је припрема анкета
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за посланике и делегате, а у посљедњој
фази анкетна питања биће прослијеђена
члановима Колегијума Секретаријата
ПСБиХ. Питања у упитнику односиће
се на најчешће проблеме са којима
се свакодневно сусрећу запослени.
Битно је напоменути да се Радна
група састаје једном седмично,
четвртком, када чланови презентују
задатке урађене у протеклој седмици
и добијају нова задужења. С циљем
стварања што јасније слике о будућој
стратегији Секретаријата ПСБиХ,
Радна група је посјетила и парламенте
Аустрије и Словачке. За вријеме ове
едукативне посјете чланови Радне
групе разговарали су са експертима
из аустријског и словачког парламента
који су их подробније упознали са
функционисањем локалне мреже интранета, те начинима ефикаснијег
праћења законодавних и других
процеса, као и ефектима овакве
примјене информационих технологија,
а један од њих је и драстично смањење
трошкова комуницирања штампаним
скупштинским материјалима.
Тренутна визија Сектора за ИТ је
и развој неколико компатибилних
апликација, које се прије свега односе
на: праћење законодавне процедуре,
формирање база података за особље и
чланове Парламента и дигитализација
Писарнице. У периоду март – април
2009. постављена је локална мрежа
на првом и четвртом спрату зграде, а
у изради је и Правилник о коришћењу
информационог система у ПСБиХ.
Пројекат израде ИТ стратегије ПСБиХ
реализује се уз подршку Мисије ОЕБСа у БиХ.
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Законодавноправни сектор Секретаријата
ПСБиХ истакнут као регионални лидер
На округлом столу о теми „Како
унаприједити законодавни процес у
Србији“, који је одржан у Београду
у организацији Мисије ОЕБС-а у
Србији, Законодавноправни сектор
Секретаријата
Парламентарне
скупштине БиХ истакнут је као
регионални лидер у изради правних прописа усклађених са Јединственим правилима о изради правних прописа.
Парламентарна скупштина БиХ је, у
сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у БиХ,

још почетком 2005. године усвојила
Јединствена правила о изради
правних прописа у институцијама
Босне и Херцеговине, те су искуства и резултати такве сарадње
највјероватније и подстакли ОЕБС
да у Републици Србији иницира
сличан пројекат.
На поменутом округлом столу
учествовао је и руководилац Законодавноправног сектора Секретаријата Парламентарне скупштине
БиХ Милан Зјајић.

Активности Сектора за односе
с јавношћу у марту и априлу 2009.
У периоду од 01.03. до 30.04.2009.
године Сектор за односе с јавношћу
емитовао је 151 саопштење
за медије, који су у складу са
уобичајеном праксом упућени на
62 e-mail адресе медија и на 20
прималаца факсом. Настављена
је и пракса праћења свих сједница
комисија као и сједница домова, а
саопштења која се упућују медијима
одмах се ажурирају на веб-страници
Парламентарне скупштине БиХ. У
марту и априлу Сектор је емитовао
укупно 115 вијести (март - 65 вијести
и април - 50 вијести).
Због непотпуног и нетачног
извјештавања о раду Парламентарне
скупштине БиХ и њених чланова,
Сектор за односе с јавношћу
упутио је медијима три демантија
(‘’Дневни аваз’’, ‘’Независне новине’’,
‘’Слободна Босна’’), а истовремено је
примио и 23 захтјева која се позивају
на Закон о слободи приступа

информацијама.
По већ устаљеној динамици, Сектор
за односе с јавношћу редовно,
сваког петка послије подне, емитује
седмичне најаве збивања у Парламентарној скупштини БиХ. Тако је
у периоду од 01.03. до 30.04.2009.
емитовано осам седмичних најава.
У марту и априлу, организовано је
снимањe 11 почетака састанака,
дато пет изјава за медије након
завршетка састанака те одржане
двије тематске прес-кофенеренције.
Као
носилац
пројекта
вебпрезентације рада Парламентарне
скупштине БиХ, Сектор за односе с
јавношћу је, у сарадњи са Сектором
за информационе технологије,
омогућио директно online праћење
сједница Дома народа из Плаве
сале, у којој су у протеклом периоду
обезбијеђени и услови за директно
извјештавање медија са сједница
овог дома.
www.parlament.ba

Истраживачки сектор
припремио седам
истраживачких радова
У периоду од 1. марта до 30. априла
2009. Истраживачки сектор припремио је
истраживачке радове о сљедећим темама:
1. Процедура за доношење аутентичног
тумачења закона у дводомим парламентима
који су најсличнији Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (у Европи),
2. Стопе ПДВ-а и опорезивање луксузних
производа у државама Европске уније и
сусједним државама – ПРВИ ДИО:
a) Стопе ПДВ-а у државама Европске уније
и сусједним државама
б) Производи на које се примјењују највише
стопе ПДВ-а
3. Стопе ПДВ-а и опорезивање луксузних
производа у државама Европске уније и
сусједним државама – ДРУГИ ДИО:
ц) Начин и висина посебног опорезивања
дувана, алкохола, енергетских производа и
луксузних производа (акцизе)
д) Куда се усмјеравају средства прикупљена
опорезивањем луксузних производа?
4. Улога сената на европском континенту,
5. Венецијанска комисија,
6. Рјешења босанскохерцеговачког права
о арбитражном рјешавању спорова из
међународних пословних трансакција,
7. Борба против корупције.
Истраживачки сектор је припремио
и одговоре на питања која су други
парламенти послали путем Европског
центра за парламентарно истраживање и
документацију:
1. Распоред сједења у домовима
парламената, припремљено за Парламент
Исланда,
2. Статус државних службеника у парламенту
(закон и интерни прописи),припремљено за
Доњи дом Парламента Румуније,
3. Издавање националнх личних карата,
припремљено за Доњи дом Парламента
Пољске,
4. Правила одијевања и понашања за
представнике медија, припремљено за
Парламент Мађарске,
5. Приступ усвојених лица подацима који се
односе на њихове биолошке родитеље.
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АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ПСБиХ

Библиотека ПСБиХ проширила фонд новим издањима
У протекла два мјесеца Библиотека
ПСБиХ наставила је своје редовне
активности, а 21. међународни сајам
књига и учила, одржан у Сарајеву од
22. до 27. априла, био је прилика да
се фонд библиотике прошири и неким
новим издањима.
РЈЕЧНИК СИМБОЛА
Превод: Данијел Бучан, Филип Вучак,
Михаела Векарић, Нада Грујић, Ана
Буљан
Издавач: Јесенски и Турк
Овај рјечник је понајприје списак, који
никад неће бити завршен, симболичних
плодова маште, која је стјециште
цјелокупног људског психичког живота: у њој се осјећаји спајају са
жељама, спознаје са сновима, свјесно
са несвјесним. Улога овог дјела је
и да подстакне откривање најчешће
скривених значења појединог бића,
израза, својства, звука, кретње, ријечи, боје и броја. Све је знак и сваки
знак има значење. Али ми најчешће
примјећујемо само површину. У корпусу овдје прикупљених података
назире се цјеловит систем тумачења, у
чијој разради може учествовати сваки
читалац ове књиге.

КОМПАРАТИВНЕ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Аутор: Франсис Г. Кастлес
Издавач: Масмедиа
Компаративне јавне политике написане
су из увјерења да је објашњење

послијератних образаца развоја
јавних политика тема од општег
интереса, те аутор због тога износи
своје тумачење на јасан и разумљив
начин. Приказан је развој дванаест
области јавних политика у 21 земљи
свијета, у периоду од 30 година.
Приступ истраживања компаративан је
и интердисциплинаран, уз коришћење
различитих статистичких метода и
техника.
Структуру књиге чини осам поглавља,
чији су наслови: Смисао послијератних
јавних политика, Економија и друштво,
Институције и идеологија, Узроци
државног интервенционизма, Држава
благостања, Држава и тржиште
рада, Јавне политике и лична сфера,
те Обрасци послијератних јавних
политика.
МОЈ ЖИВОТ
Аутор: Бил Клинтон
Издавач: Наклада Љевак
Ова књига нам открива каријеру једног
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Американца ван свих стандарда, који је
уложио велику енергију и напор да би из
малог мјеста Хоуп у Арканзасу дошао
до Бијеле куће. Не би тамо стигао да се
није страствено занимао за политичке
механизме у свакој фази свог живота:
на колеџу, гдје је као студент помагао
сенатору Вилиаму Фулбрајту; на
Оксфорду, гдје се укључио у протесте
против рата у Вијетнаму; на студију
права на Јелу, гдје је водио кампању
за кандидате Демократске странке;
поново у Арканзасу, гдје се такмичио
да буде конгресник, јавни тужилац и
гувернер.
СНОВИ МОГА ОЦА, ПРИЧА О РАСИ И
НАСЉЕЂУ
Аутор: Барак Обама
Издавач: Baybook
Прича је везана за ауторову породицу
и представља покушај да се проговори
о расним јазовима који су обиљежили
америчку прошлост, те о флуидности
идентитета, скоковима кроз временске
периоде, сукобима култура који обиљежавају нашу садашњост.

Одржана обука
претраживања
EBESCO базе података
У Библиотеци ПСБиХ је 16. априла
одржана обука из претраживања
EBSCO базе података за запослене
у Одјелу за библиотеку и Одјелу за
документацију и информације ИНДОК
сектора, те запослене у Истраживачком сектору. Предавач је био
Драган Николић. Обука је одржана на
иницијативу и у организацији Одјела
за библиотеку.

