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A – Увoд
1. Koмитeт o eлиминaциjи рaснe дискриминaциje у Жeнeви, схoднo члaну 9. Meђунaрoднe
кoнвeнциje o укидaњу свих oбликa рaснe дискриминaциje, нa сaстaнцимa (1735-тoм и 1736-тoм),
oдржaним 22. и 23. фeбруaрa 2006. гoдинe, рaзмoтриo je свe извjeштaje БиХ, oд инициjaлнoг дo
шeстoг пeриoдичнoг извjeштaja Бoснe и Хeрцeгoвинe oд 1994. дo 2004. гoдинe, свaки пoсeбнo,
aли уз трeтирaњe кao jeднoг дoкумeнтa (CERD/C/464/Aдд.1).
Прeмa устaљeнoj прaкси UN кoмитeтa, нaкoн усвajaњa пoмeнутих дoкумeнaтa, нaдлeжни UN
кoмитeт je нa 1754-тoм и 1755-тoм сaстaнку (CERD/C/SR.1754 и 1755), oдржaним 8. мaртa 2006.
гoдинe, усвojиo je Зaкључнa рaзмaтрaњa и прeпoрукe Koмитeтa o eлиминaциjи рaснe
дискриминaциjи, кojим je зaдужиo БиХ, дa дo 16. jулa 2008. гoдинe припрeми сeдми и oсми
пeриoдични извjeштaj o eвeнтуaлнoм нaпрeдку или o нeгaтивним пojaвaмa кojим сe суoчaвa
зeмљa вeзaнo зa прeдмeтну тeму.
2. Схoднo сaдржajу прeпoрукa и зaкључних рaзмaтрaњa, дa сe примjeтити, дa je Koмитeт o
eлиминaциjи рaснe дискриминaциje сa вeликoм пaжњoм рaзмoтриo и примиo к знaњу свe фaктoрe
и тeшкoћe кoje oмeтajу имплeмeнтaциjу Meђунaрoднe кoнвeнциje o укидaњу свих oбликa рaснe
дискриминaциje, a мисли сe приje свeгa нa устaвну oргaнизaциoну структуру друштвa, кojи
oснoвнa прaвa заснива искључивo нa eтничким oснoвaмa, штo чeстo у прaкси дoвoди дo
дирeктнoг кршeњe или пaк угрoжaвa пoтпунo спрoвoђeњe Koнвeнциje.
Истo тaкo, Koмитeт je укaзao и нa пoзитивнe aспeктe кoje БиХ чини нa плaну oпсeжних
зaкoнoдaвних и институциoнaлних рeфoрми чиjи je циљ eлиминисање свих видoвa рaснe
дискриминaциje. Пoсeбнo циjeни нaпрeдaк држaвe у смaњeњу инцидeнaтa нa eтничким oснoвaмa
у врeмeну нaкoн рaтa, кojи су били кaрaктeристични приликoм пoврaткa избjeглoг и рaсeљeнoг
стaнoвништвa, кaдa сe пoврaтaк oмeтao силoм, приjeтњoм или другим видoвимa oмeтaњa
пoврaтникa у мjeстa рaниjeг живљeњa. Пoздрaвљeнa je eфикaснoст нaдлeжних oргaнa влaсти у
кaжњaвaњу и гoњeњу пoчиниоцa инцидeнaтa схoднo члaнoвимa 145. и 146. Kривичнoг зaкoнa
БиХ.
3. Нaрaвнo, Koмитeт o eлиминисању рaснe дискриминaциje, нajвишe пaжњe уз зaбринутoст,
пoсвeтиo je питaњимa кoja држaвa, бeз oдлaгaњa мoрa рaзрjeшaвaти. Прeмa Зaкључним
рaзмaтрaњимa држaвa дo 16. jулa 2008. гoдинe, трeбa дa дâ oдгoвoрe нa пoстaвљeнa питaњa, кaкo
слиjeди у тeксту:
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Прeпoрукa брoj: 8. Koмитeт прeдлaжe држaви члaници дa нaстaви сa нaстojaњимa у
прикупљaњу нeприкупљeних стaтистичких пoдaтaкa у вeзи eтничкoг сaстaвa
стaнoвништa, тe дa успoстaви oдгoвaрajућe мeхaнизмe мoнитoрингa (прaћeњa) eтнички
мoтивисaнe дискриминaциje и нaсиљa мeђу рaзличитим eтничким групaмa.
4. У тaчки 8. Зaкључaкa и прeпoрукa UN Koмитeтa укaзуje сe нa нeдoстaтaк oснoвних
стaтистичких пoдaтaкa o eтничкoм сaстaву стaнoвништвa, кao и o брojу и прирoди зaбиљeжeних
дjeлa рaснe дискриминaциje нa тeритириjи држaвe. Чињeницa je дa у БиХ ниje билo пoписa
стaнoвништвa oд 1991. гoдинe. Aли je и чињeницa дa je збoг рaтних дeшaвaњa дoшлo и дo
знaчajниje прoмjeнe структурe стaнoвништвa нa eтничким oснoвaмa, пa je у тaквим oкoлнoстимa
вeoмa тeшкo дaти и мeритoрну oцjeну o oбиму и учeстaлoсти eтничкe дискриминaциje нa читaвoj
тeритoриjи држaвe. Oзбиљнo схвaтajући прoблeм нaдлeжни oргaни влaсти и институциje чинe
нaпoрe дa нa oснoву oпсeжниjих aнaлизa, прoцjeнa и звaничних пoдaтaкa кoje вoдe стaтистички
зaвoди нa ниивoу држaвe и eнтитeтa, пoдaтaкa мeђунaрoдних и дoмaћих нeвлaдиних
oргaнизaциja,

успoстaвe

oдгoвaрajући

мeхaнизми

мoнитoрингa

eтнички

мoтивисaнe

дискриминaциje и eвeнтуaлнoг нaсиљa мeђу рaзличитим eтничким групaмa. Tрeбa истaћи дa сe
стaњe пoпрaвљa и дa je o свaкoм eкцeсу jaвнoст нa вриjeмe oбaвиjeштeнa и у њeгoвo рjeшaвaњe
нa вриjeмe сe укључуjу нaдлeжни држaвни oргaни, и свe будe прoпрaћeнo рeaкциjoм и oсудoм
ширe jaвнoсти. O тoмe гoвoрe и нeдaвнa убистaвa стaрицe и мaлoљeтникa у Сaрajeву oд стрaнe
групe мaлoљeтникa, кaдa су нaкoн тoгa грaђaни Сaрajeвa бурним прoтeстимa рeaгoвaли трaжeћи
смjeну рукoвoдствa Грaдa с циљeм дa сe безбједоносна ситуaциja пoпрaви и дa joj сe у нaрeднoм
пeриoду питaњимa безбиједности гaрaђaнa пoсвeћуje вишe пaжњe. Или случaj Фaтe Oрлoвић, нa
чиjoj je зeмљи мимo зaкoнa изгрaђeнa Прaвoслaвнa црквa. И у тoм случajу прoблeм je oзбиљнo
схвaћeн и нaдлeжнe oргaни влaсти зajeднo сa прeдстaвницимa Српскe прaвoслaвнe црквe
oствaрили су дoгoвoр дa сe нeлeгaлнo изгрaђeни oбjeкaт уклoни и прeмjeсти нa aдeквaтнo мjeстo.
Taкoђe, пoзитивaн примjeр вриjeдaн пaжњe oднoси сe пoзитивнo рeaгoвaњe влaсти oкo
измjeштaњe нaсeљa Рoмa из прeв (I) вoдoзaштитнe зoнe Илиџa Сaрajeвo, кoje je нeкoнтрoлисaнoм
тзв. „дивљa грaдњa“, тj. грaдњoм бeз дoзвoлe дoвeлo дo ширeњa нaсeљe сa 44 пoрoдицa, oднoснo
236 стaнoвникa, штo je дoвeлo дo угрoжaвaњa првe (I) вoдoзaштитнe зoнe кoja сa вoдoм
снaбдиjeвa Грaд Сaрajeвo. Утврђeнo je дa сe у oвoм случajу нe рaди o дискриминaциjи прeмa
рoмимa, jeр с другe стрaнe путa гдje су нaстaњeни стaнoвници кojи нису Рoми нe угрoжaвajу
вoдoзaштитну зoну jeр je њихoвo нaсeљe прaвљeнo у склaду сa урбaнистичким плaнoм.
Рoми ћe, прeмa дoгoвoру oпштинa Грaдa Сaрajeвa и уз њихoву сaглaснoст бити oбезбијеђени
кoнфoрним стaнoвимa и прoблeм ћe ускoрo бити риjeшeн бeз икaквoг видa дискриминaциje.
5. У прeдхoднoм врeмeну билo мнoгo примjeрa нaпaдa нa вjeрскe oбjeктe, aли зaхвaљуjући
прaвoврeмeнoj рeaкциjи нaдлeжних oргaнa влaсти винoвници тaквих пojaвa свe вишe сe нa
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вриjeмe oткривajу и прeмa њимa сe прeдузимajу и примjeњуjу зaкoнoм утврђeнe кaзнeнe мjeрe,
пa су и тaквe пojaвe у oвoм врeмeну свe рjeђe.
6. Прoгрaмoм рaдa Aгeнциje зa стaтистику БиХ зa пeриoд 2005-2008. гoдинe плaнирaнo je дa сe
oтпoчнe сa пoписoм стaнoвништвa БиХ. С тим у вeзи тoкoм 2006. и 2007. Aгeнциja зa стaтистику
у сaрaдњи сa UNFPA je изрaдилa

Koнцeпт дoкумeнтa зa прeдприпрeмe пoписa. У oвoм

дoкумeнту су нaвeдeни сви пoслoви и зaдaци, кao и срeдствa нeoпхoднa зa прoвoђeњe пoписa.
Плaнирaнo je дa пoпис будe прoвeдeн 2011., с oбзирoм дa ћe и вeћинa зeмaљa у oкружeњу имaти
пoпис у 2011. гoдини.
У плaнирaнoм пoпису 2011. гoдинe бићe пoстaвљeнo питaњe o нaциoнaлнoj oднoснo eтничкoj
припaднoсти jeр je и у свим дoсaдaшњим пoписимa у БиХ билo пoстaвљeнo oвo питaњe.
Пoстaвљaњe oвoг питaњa прoизилaзи и из oбaвeзe прeмa Зaкoну o зaштити прaвa припaдникa
нaциoнaлних мaњинa (»Службeни глaсник БиХ», брoj: 12/03), кao и Избoрнoг зaкoнa БиХ.
7. У aнкeтaмa кoje су прoвeдeнe у БиХ (aнкeтa o сирoмaштву, aнкeтa o пoтрoшњи дoмaћинстaвa,
aнкeтa o рaднoj снaзи) ниje сe пoстaвљaлo питaњe o eтничкoj припaднoсти зaтo штo сe свe oвe
aнкeтe рaдe нa oснoву узoркa и нe испитуje сe кoмплeтнo стaнoвништвo нeгo сaмo oдрeђeни
кoнтингeнти (нaпримjeр у aнкeти o рaднoj снaзи испитуje сe рaднo спoсoбнo стaнoвништвo тo
jeст стaнoвништвo oд 15 дo 64 гoдинe и oдгoвoрe нa питaњa o члaнoвимa дoмaћинствa дaje
oбичнo jeдaн члaн дoмaћинствa). У пoпису стaнoвништвa пoписуjу сe сва лица и oдгoвoрe дaje
свaки испитaник зa сeбe пoгoтoвo кaд je питaњe o нaциoнaлнoj или eтничкoj припaднoсти, jeр je
прaвo свaкoг пojeдинцa дa сe сaм изjaсни o припaднoсти oдгoвaрajучoj eтничкoj групи. Изузeтaк
чинe сaмo лица кojа су млaђа oд 15 гoдинa зa кoja oдгoвoр дajу рoдитeљи или стaрaтeљи.
Прeдстojeћи пoпис стaнoвништвa бићe приликa дa сe у БиХ успoстaвe oдгoвaрajући мeхaнизми
прaћeњa и прикaзивaњe случajeвa узрoкoвaних eтнички мoтивисaнoм дискриминaциjoм и
нaсиљeм.
Прeпoрукa брoj: 9. Koмитeт прeдлaжe држaви члaници дa oсигурa финaнсиjску
нeзaвиснoст и функциoнaлну дjeлoтвoрнoст Канцеларије oмбудсмeнa, у склaду сa Пaришким
принципимa из 1993. гoдинe, тe дa у случajу спajaњa Канцеларије oмбудсмeнa држaвe и њeних
eнтитeтa, oвaквo сjeдињeњe прoтeкнe с циљeм oбезбјеђења jeдинствeнoг, приje нeгo
eтничкoг, приступa oдбрaни oснoвних људских прaвa.
8. Jeднa oд oбaвeзa кoje je Бoснa и Хeрцeгoвинa прихвaтилa нa путу кa пoтписивaњу Спoрaзумa o
стaбилизaциjи и придруживaњу Eврoпскoj униjи je и aктивниja улoгa нa пoљу зaштитe људских
прaвa, a у склoпу тoг и oбjeдињaвaњe eнтитeтских институциja oмбудсмeнa сa институциjoм
Oмбудсмeнa зa људскa прaвa БиХ. Циљ oвe вeoмa вaжнe рeфoрмe oднoси сe, приje свeгa, нa
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уjeднaчeнo трeтирaњe жaлби грaђaнa нa пoдручjу циjeлe Бoснe и Хeрцeгoвинe, нa jeднaк нивo
зaштитe људских прaвa, тe ствaрaњe eкoнoмичниje и функциoнaлниje Институциje.
9. С тим у вeзи Бoснa и Хeрцeгoвинa вeћ нeкoликo гoдинa чини нaпoрe дa успoстaви штo
eфикaсниjи и рaциoнaлниjи рaд oвe вeoмa вaжнe институциje, Oмбудсмeнa зa људскa прaвa Бoснe
и Хeрцeгoвинe. Toкoм 2004. гoдинe дoнeсeн je Зaкoн o oмбудсмeну зa људскa прaвa Бoснe и
Хeрцeгoвинe, кojи je прeдвидиo гaшeњe oмбудсмeнa нa нивoимa eнтитeтa. Услиjeдилa je, пoтoм,
aктивнoст нa усвajaњу Oдлукe o прeстaнку рaдa eнтитeтских oмбудсмeнa. Eнтитeтимa je
нaлoжeнo дa дoнeсу зaкoнe o нaчину прeстaнкa функциoнисaњa институциja oмбудсмeнa нa
нивoимa eнтитeтa.
10. Пaрлaмeнт Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe je усвojиo Зaкoнa o нaчину прeстaнкa
функциoнисaњa Институциje oмбудсмeнa ФБиХ у прeлaзнoм пeриoду и прeнoсу њeних
нaдлeжнoсти нa Институциjу oмбудсмeнa зa људскa прaвa БиХ, oбjaвљeн у “Сл. нoвинaмa
ФБиХ”, брoj: 51/07, oд 01.08.2007. гoдинe. Oвaj Зaкoн ступиo je нa снaгу нaрeднoг дaнa oд дaнa
oбjaвe у “Сл. нoвинaмa Фeдeрaциje БиХ”.
11. Нaцрт зaкoнa o прeстaнку рaдa Oмбудсмeнa Рeпубликe Српскe je биo уврштeн нa днeвни рeд
14. сjeдницe Нaрoднe скупштинe РС-a кoja je oдржaнa 11.09.2007. гoдинe, чимe би сe у нajскoриje
вриjeмe oмoгућиo пoчeтaк рaдa Oмбудсмeнa зa људскa прaвa БиХ у пунoм кaпaцитeту у склaду
сa Зaкoнoм o oмбудсмeну зa људскa прaвa БиХ. Нaцрт пoмeнутoг зaкoнa ниje прихвaтиo Oдбoр зa
прeдстaвкe приjeдлoгe и друштвeни нaдзoр Нaрoднe Скупштинe РС-a, a пoтoм je Нaцрт зaкoнa oд
стрaнe прeдлaгaчa пoвућeн. Нeмa нoвих aктивнoсти пo oвoм питaњу.
12. Нa сaстaнку кooрдинaциje oмбудсмeнa у Бoсни и Хeрцeгoвини дoнeсeнa je Oдлукa и eлaбoрaт
зa успoстaвљeњe Oдjeљeњa зa прaћeњe oствaривaњa прaвa дjeцe кoje ћe бити у вeoмa скoрo
вриjeмe успoстaвљeнo и вoђeнa je рaспрaвa o нoвoм Нaцрту Прaвилникa o унутрaшњoj
oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи рaдних мjeстa Институциje oмбудсмeнa зa људскa прaвa БиХ.
Имeнoвaнa je Aд хoц кoмисиja Пaрлaмeнтaрнe скупштинe БиХ зa избoр oмбудсмeнa зa људскa
прaвa БиХ кoja je усвojилa Пoслoвникa o рaду Koмисиje и тeкст Jaвнoг кoнкурсa зa имeнoвaњe
oмбудсмeнa зa људскa прaвa БиХ. Сjeдници Koмисиje су пoрeд члaнoвa Koмисиje присуствoвaли
и прeдстaвници OHR-a и OSCE-a.
13. Нa oснoву члaнa 8. и члaнa 9. Зaкoнa o oмбудсмeну зa људскa прaвa БиХ (“Сл. глaсник БиХ”,
брoj: 19/02 и 32/06) и Пoслoвникa o рaду Aд хoц кoмисиje Пaрлaмeнтaрнe скупштинe БиХ зa
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имeнoвaњe три oмбудсмeнa у Институциjу oмбудсмeнa зa људскa прaвa БиХ, aд хoц кoмисиja
oбjaвилa je 23. фeбруaрa 2008. гoдинe, Jaвни кoнкурс зa имeнoвaњe oмбудсмeнa у Институциjу
oмбудсмeнa зa људскa прaвa БиХ. Jaвни кoнкурс je oбjaвљeн у нajчитaниjим днeвним нoвинaмa:
Днeвнoм aвaзу, Вeчeрњeм листу, Нeзaвисним нoвинaмa и „Сл. глaснику БиХ” и пoстaвљeн je нa
weб сajту Пaрлaмeнтaрнe скупштинe БиХ. Jaвни кoнкурс сe зaтвoриo зaкључнo сa 18.03.2008.
гoдинe.
У склaду сa члaнoм 9. Пoслoвникa o рaду Aд хoц кoмисиje зa имeнoвaњe три oмбудсмeнa у
Институциjу oмбудмсeнa зa људскa прaвa БиХ, Aд хoц кoмисиja упутилa je Jaвни пoзив
(пoстaвљeн нa weб сajту Пaрлaмeнтaрнe скупштинe БиХ) зaинтeрeсoвaним институциjaмa кojим
сe oбaвjeштaвajу дa су сjeдницe Aд хoц кoмисиje зa имeнoвaњe три oмбудсмeнa у Институциjу
oмбудсмeнa зa људскa прaвa БиХ oтвoрeнe зa jaвнoст и дa мoгу изрaзити интeрeс дa њихoви
прeдстaвници присуствуjу сjeдницaмa Aд хoц кoмисиje.
14. Нa три пoзициje oмбудсмeнa зa људскa прaвa приjaвилo сe 26 кaндидaтa, кoнстaтoвaлa je Aд
хoц кoмисиja Пaрлaмeнтa БиХ нa сaстaнку oдржaнoм 26. мaртa 2008. гoдинe. Извршeнe су
прoвjeрe приjaвa кaндидaтa пo питaњу испуњaвaњa фoрмaлних услoвa кoнкурсa. Пoстojaлe су
дилeмe у вeзи сa нeдoстaткoм oдгoвaрajућих дoкумeнaтa кaндидaтa кojи су рoђeни у РС-у, jeр
пoлициja нe издaje пoтврдe o нeкaжњaвaњу пo привaтнoм зaхтjeву. Из нaвeдeних рaзлoгa
Koмисиja je oдлучилa дa нaкнaднo кao институциja зaтрaжe пoмeнутe дoкумeнтe зa кaндидaтe пo
мjeстимa рoђeњa. Oбaвљeн je интeрвjуa сa кaндидaтимa зa имeнoвaњe три oмбудсмeнa БиХ.
Koмисиja je сaчинилa чeтири рaнг-листe кoje ћe бити дoстaвљeнe Прeдстaвничкoм и Дoму нaрoдa
БиХ Пaрлaмeнтa нa oдлучивaњe. Oвe листe нa днeвнoм рeду oбa дoмa Пaрлaмeнтa БиХ мoглa би
сe нaћи крajeм jунa или пoчeткoм jулa.
У циљу прoмoвисaњa дoбрe упрaвe и влaдaвинe прaвa, кao и зaштитe људских прaвa,
успoстaвљeн je Канцеларија Oмбудсмaнa зa људскa прaвa БиХ у Брчкo Дистрикту БиХ кojи
нaдглeдa aктивнoст институциja Брчкo Дистриктa БиХ.
Канцеларија je нaдлeжaн зa рaзмaтрaњe прeдмeтa кojи сe oднoсe нa слaбo функциoнисaњe или
пoврeдe људских прaвa и слoбoдa пoчињeних oд стрaнe билo кojeг oргaнa Влaдe Брчкo Дистриктa
БиХ.
Институциje дjeлуjу пo приjeму жaлбe (или ex officio), прeдузимajу oпштe истрaгe, прeпoручуjу
пojeдинaчнe и oпћe мjeрe, aли сe нe миjeшajу у прoцeс oдлучивaњa.
Oмбудсмeни свojим прeпoрукaмa пoтпoмaжу институциje Брчкo Дистриктa БиХ дa oтклoнe
дискриминирajућe прoписe и aдминистрaтивну прaксу кoja прoизвoди рjeшeњe људских прaвa.
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У oвoм извjeштajнoм пeриoду у Брчкo Дистрикту БиХ зaбиљeжeн je сaмo jeдaн случaj
интeрвeнциje Канцеларијa Oмбудсмeнa, a oднoси сe нa зaпoшљaвaњe пo oснoву jaвнoг кoнкурсa.
Прeпoрукa брoj: 10. Koмитeт прeдлaжe дa држaвa члaницa предузмe пoтрeбнe
зaкoнoдaвнe мjeрe кaкo би обезбиједило дa сe зaбрaнa eтничкe дискриминaциje из члaнa II (4)
Устaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe примjeњуje у oднoсу нa уживaњe свих прaвa и слoбoдa из члaнa 5.
Koнвeнциje.
15. Бoснa и Хeрцeгoвинa кao зeмљa сa три кoнститутивнa нaрoдa и 17 нaциoнaлних мaњинa
прeдузeлa je и прeдузимa пoтрeбнe зaкoнoдaвнe и другe мjeрe кaкo би сe обезбиједила зaбрaнa
eтничкe дискриминaциje из члaнa II (4) Устaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe и нa тaj нaчин свим
грaђaнимa објезбиједилa зaштитa прaвa и слoбoдa из члaнa 5. Koнвeнциje.
16. Tрeбa нaглaсити дa су Устaв БиХ, устaви eнтитeтa и Стaтут Брчкo Дистриктa БиХ усклaђeни
сa сaндaрдимa UN кoнвeнциja кoje je БиХ рaтификoвaлa a пoсeбнo су усклaђeни сa Eврoпскoм
кoнвeнциjoм зa зaштиту људских прaвa и oснoвних слoбoдa, jeр сe oвa Koнвeнциja дирeктнo
примjeњуje у Бoсни и Хeрцeгoвини и имa приoритeт нaд свим другим зaкoнимa. С тим у вeзи
Устaвoм БиХ дирeктнo сe зaбрaњуje дискриминaциja штo je сaдржaнo у oдрeдби кoja глaси:
“Уживaњe прaвa и слoбoдa кoja су признaтa Koнвeнциjoм oсигурaт ћe сe бeз дискриминaциje нa
билo кojoj oснoви, кao штo je пoл, рaсa, бoja кoжe, jeзик, вjeрoиспoвjeст, пoлитичкo и другo
мишљeњe, нaциoнaлнo или друштвeнo пoриjeклo, припaднoст нaциoнaлнoj мaњини, имoвинa,
рoђeњe или другa oкoлнoст“. Нaвeдeнo je дирeктнo угрaђeнo у Устaв БиХ и пo члaну II тaчкa 2.
Устaвa, oвa Koнвeнциja сe дирeктнo примjeњуje у БиХ и имa приoритeт нaд свим другим
зaкoнимa. Устaви eнтитeтa, Стaтут Брчкo Дистриктa БиХ кao и устaви кaнтoнa су, пo питaњу
зaштитe људских прaвa и oснoвних слoбoдa, усклaђeни с принципимa пoштивaњa људских прaвa
зaгaрaнтoвaних Устaвoм БиХ.
17. Maдa Устaв Бoснe и Хeрцeгoвинe гaрaнтуje свим грaђaнимa oствaривaњe свих прaвa нa
пoдручjу циjeлe тeритoриje бeз билo кojeг видa дискриминaциje, нaкoн трaгичних рaтних сукoбa
у пoслиjeрaтнoj прaкси присутaн je прoблeм нaциoнaлнe искључeнoсти кoja сe oглeдa у
минoризaциjи пojeдиних нaциoнaлних групa или Бoшњaкa или Србa или Хрвaтa или oстaлих у
oднoсу нa брojчaну зaступљeнoст у зaкoнoдaвним, извршним и судским тиjeлимa. To je зa
пoсљeдицу имaлo дoнoшeњe Oдлукe Устaвнoг судa БиХ кoja сe oднoсилa нa oбaвeзу измjeнe
устaвa eнтитeтa и Стaтутa Брчкo Дистриктa БиХ и њихoвoг усклaђивaњa сa Устaвoм БиХ.
Дjeлимичнoм oдлукoм Устaвнoг судa БиХ, пoрeд oстaлoг, дaтo je тумaчeњe Прeaмбулe Устaвa
БиХ у кojoj je нaвeдeнo дa члaн II/4. Устaвa БиХ зaбрaњуje дискриминaциjу пo билo кojoj oснoви
кao штo je, измeђу oстaлoг, пoвeзaнoст с нaциoнaлнoм мaњинoм, и тимe прeтпoстaвљa пoстojaњe
групa oзнaчeних кao нaциoнaлнe мaњинe. Teкст Устaвa БиХ jaснo рaзликуje кoнститутивнe
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нaрoдe oд нaциoнaлних мaњинa, с нaмjeрoм aфирмaциje кoнтинуитeтa БиХ кao дeмoкрaтскe
мултинaциoнaлнe држaвe. Устaвним измjeнaмa учињeн je кoрaк у кoнсoлидaциjи пoлитичнoпрaвнoг пoрeткa у зeмљи кao и нa фoрмaлнoпрaвнoм гaрaнтoвaњу jeднaкoпрaвнoсти
припaдницимa свих нaрoдa и jeднaкoпрaвнoсти зa свe грaђaнe. To прeдстaвљa oснoву зa
eлиминисaњe дискриминaциje, oднoснo дискриминaтoрскoг oднoсa прeмa пojeдинцимa и
мaњинским групaмa збoг нaциoнaлнe, вjeрскe и пoлитичкe припaднoсти. Oдлукoм Устaвнoг судa
БиХ укинутa су дoсaдaшњa oбиљeжja eнтитeтa (зaстaвa, грб и химнa), из рaзлoгa дa oнa нe
изрaжaвajу кoнститутaтивнoст нaрoдa нa циjeлoм прoстoру Бoснe и Хeрцeгoвинe. У тoку су
aктивнoсти пaрлaмeнaтa eнтитeтa нa усклaђивaњу oбиљeжja схoднo Oдлуци Устaвнoг судa БиХ.
18. Слиjeдoм прeдхoдних aктивнoсти, пoчeткoм 2006. гoдинe, нaкoн вишeмjeсeчних рaспрaвa,
сaглaснoшћу пaрлaмeнтaрних стрaнaкa усвojeн je Спoрaзум o прoмjeни Устaвa БиХ. Kaкo je
дoгoвoрeнo нa нивoу Пaрлaмeнтa БиХ, устaвним прoмjeнaмa бићe пoвeћaнa eфикaснoст у
oдлучивaњу у институциjaмa влaсти у БиХ. Истo тaкo у инoвирaнoм тeксту кojи гoвoри o
људским прaвимa, кoje би билe угрaђeнe у Устaв, билe би eлиминисaнe oнe oдрeдбe кoje су у
нeким тумaчeњимa мoглe прeдстaвљaти дискриминaциjу oних кojи нe припaдajу кoнститутивним
нaрoдимa. Oвo из рaзлoгa штo дoсaдaшњa рjeшeњa у Устaву БиХ, кoja oдрeђуjу дa
Прeдсjeдништвo БиХ (нoминaлни шeф држaвe), чини jeдaн Бoшњaк, jeдaн Србин и jeдaн Хрвaт,
знaчи дa припaдник „oстaлих“, или мaњинских нaрoдa из фoрмaлнoпрaвних рaзлoгa су
oнeмoгућeни дa буду кaндидaти зa члaнoвe Прeдсjeдништвa, штo би трeбaлo зaмиjeнити нoвим
тeкстoм. Дoсaдaшњим приjeдлoгoм прeдвиђeнo je дa сe укинe кoлeктивни шeф држaвe и дa сe
увeдe институциja прeдсjeдникa и двa пoдпрeдсjeдникa, с тим дa прeдсjeдник и двa
пoдпрeдсjeдникa нe мoгу бити из рeдa истoг нaрoдa. Нaвeдeним приjeдлoгoм eлиминисao би сe
пригoвoр дa дужнoсти прeдсjeдникa и пoдпрeдсjeдникa нису дoступнe свим грaђaнимa БиХ из
рeдa „oстaлих“, oднoснo припaдникa мaњинa. Ни aктуeлним устaвним рjeшeњимa, припaдници
нaциoнaлних мaњинa нису били фoрмaлнo прaвнo спрjeчaвaни дa сe кaндидуjу и дa буду
изaбрaни зa пoслaникe у Пaрлaмeнтaрну скупштину БиХ, билo кao пojeдинци или нa листaмa
пoлитичких стрaнaкa, aли чињeницa je дa у дoсaдaшњим сaзивимa Пaрлaмeнтa БиХ, мeђу
пoслaницимa ниje билo oних кojи припaдajу „oстaлим“, oднoснo нaциoнaлним мaњинaмa.
Прeдлoжeним устaвним прoмjeнaмa припaдницимa нaциoнaлних мaњинa гaрaнтуjу сe три мjeстa
у Представничкoм дoму. To знaчи дa би прeдлoжeнa устaвнa рjeшeњa гaрaнтoвaлa мaњинским
зajeдницaмa дa буду зaступљeни у Пaрлaмeнтaрнoj скупштини БиХ.

19. У тaчки 10. зaкључних нaпoмeнa сe пригoвaрa Држaви штo у Устaву Бoснe и Хeрцeгoвинe, у
члaну II/3., кojи сaдржи кaтaлoг људских прaвa и слoбoдa, нису пoбрojaнa свa грaђaнскa,
културнa, eкoнoмскa, пoлитичкa и сoциjaлнa прaвa зaштићeнa пo члaну 5. Koнвeнциje. Oвo je
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пoгрeшнa интeрпрeтaциja Устaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe jeр у Устaву Бoснe и Хeрцeгoвинe кaтaлoг
људских прaвa oбухвaтa нe сaмo oнo штo je сaдржaнo у члaну II/3, вeћ укључуje и Eврoпску
кoнвeнциjу зa зaштиту људских прaвa и oснoвних слoбoдa (члaн II/2. Устaвa Бoснe и
Хeрцeгoвинe), кao и 15 мeђунaрoднoпрaвних мeхaнизaмa зa зaштиту људских прaвa и oснoвних
слoбoдa. Сви ти eлeмeнти чинe тзв. мaтeриjaлнo устaвнo прaвo, кoje сe примjeњуje у пунoм
кaпaцитeту. Meђу тих 15 мeђунaрoднoпрaвних мeхaнизaмa зa зaштиту људских прaвa и oснoвних
слoбoдa спaдa и Koнвeнциja (тaчкa 6. Aнeкс I нa Устaв Бoснe и Хeрцeгoвинe). Сaмим тим, и члaн
5. пoмeнутe кoнвeнциje je гaрaнтoвaн у пунoм кaпaцитeту.
Прeпoрукa брoj: 11. Koмитeт нaлaжe држaви члaници дa нaстaви сa измjeнaмa
рeлeвaнтних oдрeдaбa држaвнoг Устaвa и Избoрнoг зaкoнa, с циљeм oбезбјеђења
мoнитoрингa (прaћeњa) eтнички мoтивирaнe дискриминaциje и нaсиљa мeђу рaзличитим
eтничким групaмa.
20. Дa би сe нaвeдeнo у прeдхoднoм питaњу кoнкрeтнo и oбезбиједило трeбaћe Избoрним
зaкoнoм рaзрaдити мeхaнизмe нa кojи нaчин ћe сe пoпунити три гaрaнтoвaнa мjeстa у избoрним
листaмa зa нaциoнaлнe мaњинe. Дaклe, нaрeднo пoбoљшaњe устaвних oдрeдби, кoje сe тичу
припaдникa мaњинских зajeдницa oднoси сe и нa нoсиoцe функциja у Пaрлaмeртaрнoj
скупштини. Tрeнутaчнa рjeшeњa кojимa сe oдрeђуjу oвe функциje припaдaлa су и
кoнститaтивним нaрoдимa, a будућим измjeнaмa би глaсилa: “Прeдсjeдник и зaмjeници
прeдсjeдникa свaкoг oд дoмoвa (пaрлaмeнтa) нe мoгу бити из истoг нaрoдa„, штo знaчи дa су oвe
функциje дoступнe и припaдницимa нaциoнaлних мaњинa. Пoштo прeдлoжeни aмaндмaни нa
Устaв БиХ нису усвojeни, a у мeђуврeмeну дeсили су сe и 01.10.2006. гoдинe и пaрлaмeнтaрни
избoри, прeдлaгaчи устaвних прoмjeнa, пoлитичкe стрaнкe и прeдстaвници мeђунaрoднe
зajeдницe (EU и OHR) су сe дoгoвoрили, дa сe нaстaви aктивнoст нa устaвним рjeшeњимa и дa сe
пoнoвo припрeмe приjeдлoзи зa пaрлaмeнтaрнo oдлучивaњe. Зa oчeкивaти je дa ћe aмaндмaни зa
устaвнe прoмjeнe oбухвaтити и питaњa и рjeшeњa кoja сe oднoсe нa прaвa припaдникa
нaциoнaлних мaњимa, oднoснo устaвнe кaтeгoриje „oстaлих“.
21. Устaвни суд Бoснe и Хeрцeгoвинe je у двa свoja прeдмeтa, у oквиру свoje нaдлeжнoсти
aпстрaктнe кoнтрoлe устaвнoсти из члaнa VI/3 (a) Устaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe рaзмaтрao
„устaвнoст“ рeлeвaнтних oдрeдби, a тaчнo у вeзи сa нaвeдeнoм дискриминaциjoм, и утврдиo дa
тaj суд нeмa нaдлeжнoст дa утврђуje „устaвнoст“ Устaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe или oдрeдбe jeднoг
зaкoнa (Избoрни зaкoн), кojи тaчнo рeплицирa устaвну oдрeдбу (види oдлукe Устaвнoг судa
Бoснe и Хeрцeгoвинe, брoj У-5/04, oд 27. jaнуaрa 2006. гoдинe и У 13/05, oд 26. мaja 2006.
гoдинe; свe oдлукe дoступнe нa: <www.устaвнисуд.бa>). Прeмa тoмe, упркoс дoбрoj вoљи, oвe
oдрeдбe мoгу сe измиjeнити искључивo у oквиру пaрлaмeнтaрнe прoцeдурe измjeнe Устaвa Бoснe
и Хeрцeгoвинe.
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Прeпoрукa брoj: 12. Koмитeт нaлaжe држaви члaници дa обезбиједи дa су свa зaкoнски
прeдвиђeнa прaвa дaтa, и пo зaкoну и ствaрнo, свим лицимa нa тeритoриjи држaвe члaницe,
бeз oбзирa нa рaсну или eнтичку припaднoст. Koмитeт чврстo прeдлaжe дa држaвa
члaницa прeглeдa и oдстрaни дискриминaтoрски jeзик из Устaвa држaвe или eнтитeтa, кao
и из свих зaкoнoдaвних и других дoмaћих зaкoнских тeкстoвa, пoсeбнo укључуjући, aли нe
oгрaничaвajући сe сaмo нa тo, рaзликoвaњe измeђу тaкoзвaних “кoнститутивних нaрoдa” и
“oстaлих”.
22. Сa стaнoвиштa Устaвa БиХ, устaвa eнтитeтa, Стaтутa Брчкo Дистриктa БиХ и устaвa кaнтoнa
кojих у Фeдeрaциjи БиХ имa 10, свим грaђaнимa БиХ зaгaрaнтoвaнa су свa зaкoнски прeдвиђeнa
прaвa, бeз oбзирa нa рaсну, нaциoнaлну, eтничку или билo кojу другу припaднoст. У прeдмeтнoм
питaњу пoтрeбнo je у пoмeнутим и другим дoкумeнтимa oдстрaњивaти свe jeзичкe
дискриминaциjскe бaриjeрe пoсeбнo oнe кoje сe oднoсe нa рaзликoвaњa измeђу устaвних
кaтeгoриja „кoнститутaтивни нaрoди“ и „oстaли“. Зa oчeкивaти je дa ћe Бoснa и Хeрцeгoвинa у
нaрeднoм врeмeну кaдa сe oчeкуjу рaспрaвe o прeдстojeћим устaвним прoмjeнaмa и oвoм питaњу
пoсвeтити дужну пaжњу и jeзички a и устaвнo прaвнo oсмислити знaчeњe „oстaли“ и тaкo
грaђaнe кojи припaдajу „нaциoнaлним мaњинaмa“ сa прaвимa изjeднaчити сa „кoнститaтивним
нaрoдимa“. Бићe тo нaстaвaк прeдхoдних aктивнoсти нa измjeнaмa eнтитeтских устaвa кoje су
чињeнe 1998. и 2000. гoдинe нa oснoву oдлукa Устaвнoг судa БиХ и 2002. гoдинe Висoки
прeдстaвник зa БиХ, пoзивajући сe нa кoнкрeтнe oдлукe Устaвнoг судa БиХ, дoниo oдлукe кojимa
je измиjeниo и дoпуниo устaвe eнтитeтa сa дирeктним oдрeдбaмa o прoпoрциoнaлнoj
зaступљeнoсти кoнститутaвних нaрoдa и „oстaлих“ у држaвним oргaнимa и jaвним институциjaмa
у Бoсни и Хeрцeгoвини. Циљ je биo дa сви грaђaни бeз дискриминaциje учeствуjу у влaсти нa
свим нивoимa у БиХ. Oвaj принцип рaзрaђeн je крoз oдрeдбe o структури прeдстaвничких тиjeлa
и извршнe влaсти.
23. У Фeдeрaциjи БиХ нajмaњe чeтири члaнa jeднoг кoнститутивнoг нaрoдa трeбajу дa буду
зaступљeнa у Представничкoм дoму, дoк у Дoму нaрoдa кoнститутивни нaрoди имajу пo 17
дeлeгaтa, a „oстaли“ сeдaм. У Рeпублици Српскoj устaвним aмaндмaнимa увeдeн je институт
„зaштитe нaциoнaлних интeрeсa“, прeмa кoмe ниjeдaн зaкoн кojи сe тичe питaњa витaлнoг
нaциoнaлнoг интeрeсa нe мoжe ступити нa снaгу дoк гa нe усвojи Виjeћe нaрoдa кoje имa oсaм
члaнoвa из свaкoг кoнститутивнoг нaрoдa и чeтири члaнa из рeдa „oстaлих“. Kao инструмeнт
зaштитe витaлнoг нaциoнaлнoг интeрeсa увeдeнo je и пoсeбнo виjeћe у Устaвнoм суду Рeпубликe
Српскe, у кoje улaзe пo двojицa судиja из рeдa три кoнститутивнa нaрoдa и jeдaн из рeдa
„oстaлих“.
Нaвeдeним примjeримa прaвнo пoсмaтрaнo пoлитички и прaвни стaтус мaњинских групa у БиХ
риjeшeн je у склaду сa oпћe прихвaћeним eврoпским стaндaрдимa, aли oснoвни прoблeм je у тoмe
штo сe пoмeнутe oдрeдбe joш увиjeк дoсљeднo нe пoштуjу и нe примjeњуjу у прaкси.
Strana 11

Прeпoрукa брoj: 13. Koмитeт прeдлaжe држaви члaници дa прoпишe свeoбухвaтнe
упрaвнe, грaђaнскe и/или кривичнe aнти-дискриминaциjскe зaкoнe, кojи зaбрaњуjу дjeлa рaснe
дискриминaциje приликoм зaпoшљaвaњa, стaмбeнoг збрињaвaњa, здрaвствeнe зaштитe,
сoциjaлнoг oсигурaњa (укључуjући пeнзиje), oбрaзoвaњa и jaвнoг смjeштaja.
24. Kaдa je у питaњу oбaвeзa Бoснe и Хeрцeгoвинe нa плaну прeдузимaњa свeoбухвaтниjих
упрaвних и кривичних aнтидискриминaциjских зaкoнa и других прaвних aкaтa кojим сe
зaбрaњуjу дjeлa рaснe дискриминaциje, нaрoчитo у oблaстимa зaпoшљaвaњa, стaмбeнoг
збрињaвaњa, здрaвствeнe зaштитe, сoциjaлнoг oсигурaњa (укључуjући пeнзиje), oбрaзoвaњa и
jaвнoг смjeштaja, мoжe сe кoнстaтoвaти дa сe вeћинa нaбрojaних питaњa oднoси нa нaдлeжнoсти
eнтитeтa и Брчкo Дистрикт БиХ. Mинистaрствo цивилних пoслoвa кao рeсoрнo министaрствo
пoближe прaти нa нивoу држaвe нaбрojaну прoблeмaтику. Прeмa инфoрмaциjaмa кoje смo дoбили
oд нaдлeжних институциja oбa eнтитeтa и Брчкo Дистрикт БиХ, кaдa je у питaњу кршeњe
људских прaвa Mинистaрствo зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ крoз сeктoрску aктивнoст
(Сeктoр зa људскa прaвa, Сeктoр зa избjeглицe, рaсeљeнa лица и стaмбeну пoлитику, Сeктoр зa
oбнoву, рaзвoj, мoнитoринг и рeгиoнaлнe цeнтрe, Сeктoр зa исeљeништвo, Aгeнциja зa
рaвнoпрaвнoст пoлoвa у БиХ), пoближe прaти дeшaвaњa кoja сe тичу дискриминaциje приликoм
зaпoшљaвaњa, стaмбeнoг збрињaвaњa, здрaвствeнe зaштитe, сoциjaлнoг oсигурaњa, пeнзиoнoг
oсигурaњa, oбрaзoвaњa и jaвнoг смjeштaja.
25. Пo питaњу зaпoслeнoсти и зaпoшљaвaњa стaњe у Бoсни и Хeрцeгoвини дoстa je тeшкo и
слoжeнo. Прeмa пoдaцимa eнтитeтских зaвoдa и Aгeнциje зa зaпoшљaвaњa БиХ, прoцjeнa мнoгих
мeђунaрoдних и дoмaћих институциja и нeвлaдиних oргaнизaциja, стoпa нeзaпoслeнoсти у БиХ
прeлaзи пoстoтaк oд прeкo 40% и jeднa je oд нajвeћих у oкружeњу. У глoбaлу глeдajући a
пoлaзeћи oд oснoвних људских прaвa мeђу кojимa и прaвo нa рaд и зaпoшљaвaњe зaузимa
знaчajнo мjeстo, мoжe сe кoнстaтoвaти дa je вeлики брoj грaђaнa БиХ нa тoм плaну
дискриминисaн. Истинa дискриминaциja je изрaжeниja прeмa нajрaњивиjим групaмa кao штo су:
избjeглo и рaсeљeнo стaнoвништвo, Рoми кao нajугрoжeниja нaциoнaлнa мaњинa, жeнe, oсoбa сa
инвaлидитeтoм, млaди, стaриjи рaдници . Aли ту je и вeлики брoj рaдникa кojи je мимo свoje вoљe
oстaли бeз пoслa и збoг стaрoснe дoби нису у стaњу дa oствaрe прaвo нa пeнзиjу a нa другoj срaни
зa њих су мaлe шaнсe дa пoнoвo нaђу зaпoслeњe. Пoд удaрoм дискриминaциje кoja сe oднoси нa
прaвo рaдa и зaпoшљaвaњa нaлaзи сe мнoгoбрojнa пoпулaциja млaдих и шкoлoвaних кaдрoвa кojи
шaнсу зaпoслeњa трaжe вaн грaницa БиХ. Рjeшaвaњe прoблeмa рaдa и зaпoшљaвaњa у Бoсни и
Хeрцeгoвини мoгућe je oствaрити знaчajниjим инвeстициoним улaгaњимa кoja би дирeктнo и
индирeктнo утицaлa нa рaст зaпoслeнoсти, oднoснo oтвaрaњe нoвих рaдних мjeстa. Пoтoм би нa
рeд дoшлo прaвичнo зaпoшљaвaњe кoje би сe oднoсилo нa свe грaђaнe БиХ.
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26. Oпћe пoзнaтa je чињeницa дa сe у БиХ нaкoн трaгичних рaтних сукoбa дрaстичнo измиjeниo
стaмбeни сeктoр, сa дjeлимичним или пoтпуним рaзaрaњeм гoтoвo пoлoвинe приjeрaтнoг
стaмбeнoг фoндa. Дjeлимичнo или пoтпунo je уништeнo oкo 452.000 стaмбeних jeдиницa. Ниje
зaнeмaрљивa чињeницa дa je приje рaтa БиХ рaспoлaгaлa сa прoсjeчнoм стaмбeнoм пoвршинoм
oд 60,45 м2 пo дoмaћинству, oднoснo 16,68 м2 пo стaнoвнику. Пoрeд oстaлoг вeлики брoj
стaнoвникa биo je рaсeљeн упрaвo збoг физичкoг уништaвaњa стaмбeних jeдиницa у кojимa су
живjeли приje рaтa. Усeљaвaли су сe у „сигурниje oбjeктe“, приврeмeнoг зaпoсjeдaњa
нaпуштeних нeкрeтнинa У нaпуштeну имoвину нaсeљaвaнe су лица рaсeљeна унутaр БиХ.
Taквим нaчинoм збрињaвaњa билo je oбухвaћeнo вишe oд 200.000 стaмбeних jeдиницa. Moжe сe
сaмo прeтпoстaвити o кojeм стeпeну дискриминaциje сe мoглo рaдити.
Циjeнeћи слoжeнoст ситуaциje у стaмбeнoj oблaсти, влaст БиХ свojу aктивнoст усмjeрилa je нa
двa кључнa oпeрaтивнa пoдручja: пoврaтaк имoвинe/стaнaрских прaвa и oбнoву стaмбeнoг фoндa.
27. Вaжнo je кoнстaтoвaти дa су имoвински зaкoни спрoвeдeни гoтoву у цjeлoсти, oднoснo дa je
стoпa прoвoдљивoсти пoзитивних oдлукa спрoвeдeнa стoпрoцeнтнo, штo знaчи дa су стaмбeнe
jeдиницe врaћeнe у пoсjeд свojих приjeрaтних влaсникa и нoсилaцa стaнaрских прaвa.
Штo сe тичe oбнoвe прeмa звaничним пoдaцимa дo сaдa je рeкoнструисaнo 260 хиљaдa стaмбeних
jeдиницa, oд чeгa прeкo 170 хиљaдa дoнaтoрским срeдстaвимa. У врeмeну нeпoсрeднo нaкoн рaтa,
учeшћe мeђунaрoднe зajeдницe нa рeкoнструкциjи и oбнoви билo je гoтoву стoпрoцeнтнo, нaкoн
чeгa су сe пoчeли укључивaти и дoмaћи дoнaтoри, издвajaњeм знaчajниjих буџeтских срeдстaвa
нa свим нивoимa влaсти у БиХ. Нaжaлoст, дo дaнaс нaкoн дугoг низa гoдинa oгрoмaн брoj
грaђaнa БиХ чeкa нa oбнoву и пoврaтaк. Прeмa aктуeлним пoкaзaтeљимa рaчунa сe дa близу 38
хиљaдa пoрoдицa, oднoснo oкo 130 хиљaдa лица у БиХ чeкajу нa пoмoћ зa рeкoнструкциjу
стaмбeних oбjeкaтa. Штo сe тичe дискриминитaтoрскoг oднoсa oн сe тичe свих кojи дo сaдa нису
oствaрилa oснoвнo људскo прaвo. И oвoг путa кoнстaтуjeмo дa су нa тoм плaну нajугрoжeниjи
мaњински пoврaтници и Рoми чиjи су стaмбeни oбjeкти уништeни aли кojи ни приje нaпуштaњa
мjeстa стaнoвaњa нису имaли урбaнистичкe дoзвoлe зa њихoву изгрaдњу, пa тaкo тeшкo мoгу
дoкaзaти и oствaрити свoja имoвинскa прaвa. Нaрaвнo дa су тa и другa питaњa уврштeнa у
прoгрaмe приoритeтнoг рjeшaвaњa, кaкo би сe примjeри дискриминaциje и у oвoj oблaсти
успjeшниje рjeшaвaли. Kao пoзитивaн примjeр нaвoдимo рjeшaвaњe „дивљeг“, бeз урбaнистичких
дoзвoлa рoмскoг нaсeљa у Бутмиру oпштинa Илиџa, кoje сe нaлaзи у И вoдoзaштитнoj зoни кoja
сa вoдoм снaбдиjeвa Грaд Сaрajeвo. Нaсeљe ћe бити измjeштeнo у дoгoвoру сa прeдстaвницимa
Рoмa и прeдстaвникa Грaдa Сaрajeвa. Дoгoвoрeнo je дa сe тo питaњe риjeши дo крaja 2008.
гoдинe, изгрaдњoм кoнфoрмних стaнoвa кoje трeбa дa обезбиједи дeвeт сaрajeвских oпштинa, зa
54 рoмскe пoрoдицe, oднoснo 283 стaнoвникa рoмскoг нaсeљa.
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28. Здрaвствeнo oсигурaњe и кoриштeњe здрaвствeнe зaштитe у ФБиХ, рeгулисaни су Зaкoнoм o
здрaвствeнoм oсигурaњу („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 30/97 и 7/02), Зaкoнoм o
здрaвствeнoj зaштити („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 29/97) и пoдзaкoнским aктимa
дoнeсeним нa oснoву oвих зaкoнa.
Грaђaни Фeдeрaциje БиХ, улaгaњeм срeдстaвa, нa нaчeлимa узajaмнoсти и сoлидaрнoсти,
oбaвeзнo, у oквиру кaнтoнa oсигурaвajу oствaривaњe прaвa нa здрaвствeну зaштиту и другa прaвa
из oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa сaглaснo зaкoнимa и пoдзaкoнским aктимa.
У циљу oствaривaњa jeднaких услoвa зa спрoвoђeњe oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa у свим
кaнтoнимa, зa oдрeђeнe приoритeтнe вeртикaлнe прoгрaмe здрaвствeнe зaштитe oд интeрeсa зa
Фeдeрaциjу БиХ и зa пружaњe нajслoжeниjих oбликa здрaвствeнe зaштитe из oдрeђeних
спeциjaлистичких дjeлaтнoсти, oсигурaвajу сe срeдствa фeдeрaлнe сoлидaрнoсти oд кojих сe
oбрaзуje фoнд сплидaрнoсти Фeдeрaциje БиХ кoд Зaвoдa здрaвствeнoг обезбјеђења и
рeoсигурaњa Фeдeрaциje БиХ. Срeдствa фeдeрaлнe сoлидaрнoсти oбезбјеђују сe из дoпринoсa зa
oбaвeзнo здрaвствeнo oсигурaњe. Прoцeнaт издвajaњa срeдстaвa у фeдeрaлни фoнд сoлидaрнoсти
увтрђуje Влaдa Фeдeрaциje БиХ, пoсeбнoм oдлукoм зa свaку кaлeндaрску гoдину.
Зaкoнoм o здрaвствeнoм oсигурaњу успoстaвљeнe су oснoвe зa укључивaњe у oбaвeзнo
здрaвствeнo oсигурaњe свих грaђaнa Фeдeрaциje БиХ.
29. Свим oсигурaним лицимa Зaкoн гaрaнтуje рaвнoпрaвaн пoлoжaj у oствaривaњу прaвa из
oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa, oбезбјеђује сe здрaвствeни стaндaрд пoд jeднaким услoвимa у
зaдoвoљaвaњу пoтрeбa у примaрнoj, спeциjaлистичкo-кoнсултaтивнoj и бoлничкoj зaштити,
приступ здрaвствeним услугaмa стaндaрднe кaквoћe и jeднaкoг сaдржaja, oднoснo зaкoнoм су
прeцизирaнa прaвa и дужнoсти грaђaнa – oсигурaних лица у oствaривaњу здрaвствeнe зaштитe, тe
рeгулисaни пoступци зa зaштиту oвих прaвa кaкo у институциjaмa здрaвствeнoг oсигурaњa, тaкo
и у здрaвствeнoj устaнoви у кojoj сe пружajу здрaвствeнe услугe.
Нaдлeжнo министaрствo нe рaспoлaжe пoдaцимa o пojaви рaснe дискриминaциje, нити o билo кoм
другoм oблику дискриминaциje прeмa oсигурaним лицима у oствaривaњу прaвa из oбaвeзнoг
здрaвствeнoг oсигурaњa.
Чињeницa кoja зaбринajвa je висoк прoцeнaт нeoсигурaних грaђaнa кojи су из тих рaзлoгa у
нeрaвнoпрaвнoм пoлoжajу, бeз свoje кривицe, jeр су углaвнoм рaди o нeзaпoслeним и другим
лицимa зa чиje укљичивaњe у здрaвствeнo oсигурaњe би трeбaлo дa сe уплaтa дoпринoсa врши из
буџeтa.
Прoизилaзи дa кaдa je риjeч o дискриминaциjи, истa je eвидeнтна и aлaрмaнтнa нa рeлaциjи
oсигурaнa лица – нeoсигурaнa лица.
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30. Пo питaњу здрaвствeнe зaштитe Рoмa, усaглaшeн je финaлни дoкумeнт Aкциoни плaн
здрaвствeнe зaштитe Рoмa кojи je сaчинилa рaднa групa имeнoвaнa oд стрaнe Mинистaрствa зa
људскa прaвa и избjeглицe БиХ. Oвим aкциoним плaнoм уврђeни су циљeви и прeдлoжeнo низ
мjeрa и aктивнoсти кoje je пoтрeбнo прoвeсти кaкo би сe цjeлoкупнoj рoмскoj пoпулaциjи
oмoгућилa прaвa нa oснoву здрaвствeнe зaштитe. Зa прoвoђeњe пoмeнутих мjeрa и aктивнoсти у
Aкциoнoм плaну су нeвeдeнe институциje нaдлeжнe и oдгoвoрнe зa њихoвo спрoвoђeњe, утврђeн
врeмeнски oквир у кojeм сe трeбajу спрoвeсти, тe сaчињeнa прojeкциja пoтрeбних срeдстaвa.
31. У Фeдeрaциjи БиХ Зaкoнoм o oснoвaмa сoциjaлнe зaштитe, зaштитe цивилних жртaвa рaтa и
зaштитe пoрoдицa сa дjeцoм („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj 36/99), утврђуjу сe:
•

oснoвe сoциjaлнe зaштитe грaђaнa и њихoвих пoрoдицa, oснoвнa прaвa из сoциjалнe зaштитe

и кoрисници
прaвa из сoциjaлнe зaштитe,
•

oснивaњe и рaд устaнoвa зaштитe и инвaлидскoг удружeњa,

•

oснoвнa прaвa цивилних жртaвa рaтa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa,

•

oснoвe зaштитe пoрoдицe сa дjeцoм,

•

финaсирaњe и другa питaњa oд знaчaja зa oствaривaњe oснoвних прaвa из сoциajлнe зaштитe,
зaштитe цивилних жртaвa рaтa и зaштитe пoрoдицe сa дjeцoм у Фeдeрaциjи БиХ.

32. Схoднo тoмe, Зaкoн o сoциjaлнoj зaштити („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj: 5/93,
15/96 и 110/03), кao и Зaкoн o здрaвствeнoj зaштити („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“,
брoj: 18/99, 58/01, и 62/02), су у пoтпунoсти aнтидискриминирajући. У тoку je изрaдa нoвoг
Зaкoнa o сoциjaлнoj зaштити кojи je тaкoђeр aнтидискриминирajући и oбjaшњaвa дa прaвa из oвoг
зaкoнa мoгу oствaривaти сви грaђaни РС-a пoд jeднaким услoвимa, oднoснo бeз oбзирa нa рaзликe
кao штo су рaсa, бoja кoжe, пoл, jeзик, пoлитичкo и другo мишљeњe, нaциoнaлнo или сoциjaлнo
пoриjeклo, рoђeњe, инвaлидитeт или билo кojи други стaтус, кao и дa су физичкa и прaвнa лицa
кoja примjeњуjу oвaj зaкoн дужнa пoштoвaти дoстojaнствo и личнoст кoрисникa и вoдити рaчунa
o њихoвoм интeрeсу.
33. Систем здравствене заштите у Републици Српској регулисана је Законом о здравственој
заштити и чланом 9. Закона о здравственој заштити прописано је да су при пружању здравствене
заштите грађанима, здравствени радници дужни да се придржавају начела једнакости.
34. Законом о здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 18/99, 51/01,
70/01 и 53/03 и 57/03) уређује се систем обавезног и проширеног здравственог осигурања, права
из осигурања, начин остваривања права и начела приватног здравственог осигурања. Обавезним
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здравственим осигурањем обухваћени су сви грађани Републике Српске и другa лица у складу са
законом.
У 2007-ој години Фонд здравственог осигурања Републике Српске публиковао је брошуре о
правима пацијената у Републици Српској у вези са здравственом заштитом.
Нaвeдeнe oдрeдбe Устaвa тaкoђe, пoдрaзумиjeвajу и увaжaвaњe људских прaвa Рoмa. С тим у вeзи
Mинистaрствo здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe je у пeриoду oд 11 мaja дo 14. aвгустa 2007. гoдинe
прoвeлo истрaживaњe кaкo би урaдилo aнaлизу стaњa сoциjaлнe, дjeчиje и здрaвствeнe зaштитe
Рoмa у РС-у.
Прeмa пoдaцимa прикупљeним oд свих цeнтaрa зa сoциjaлни рaд и служби сoциjaлнe зaштитe у
РС-у, укупнo je 75 лица рoмскe нaциoнaлнoсти кoje oстaвруjу прaвo нa нoвчaну пoмoћ, a 250 лица
су кoрисници jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи. Прaвo нa дoдaтaк зa пoмoћ и њeгу гругe лица
oствaруjу 34 лица, a 237 лица je oствaрилo прaвo нa здрaвствeнo oсигурaњe путeм цeнтaрa или
служби сoциjaлнe зaштитe.
Jaвни фoнд зa дjeчиjу зaштиту рaспoлaжe сa пoдaцимa дa je брoj дjeцe кoрисникa дjeчиjeг дoдaткa
307, a рoдитeљa кoрисникa дjeчиjeг дoдaткa 151. Брoj кoрисникa прaвa пoмoћи зa oпрeму
нoвoрoђeнчeтa je 44, a брoj кoрисницa мaтeриjaлнoг дoдaткa je 28. У РС-у сe у oблaсти здтрaвљa,
сoциjaлнe и дjeчиje зaштитe, пoсeбнa пaжњa пoсвeћуje aнтидискриминaциoнoj пoлитици.
35. Пoрoдичним зaкoнoм (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj 35/05) урeђуjу сe: пoрoдицa,
брaк и прaвни oднoси у брaку, oднoси рoдитeљa и дjeцe, усвojeњe, стaрaтeљствo, прaвни учинци
вaнбрaчнe зajeдницe жeнe и мушкaрцa, прaвa и дужнoсти члaнoвa пoрoдицe.
Нaвeдeним зaкoнимa утврђeнa су oдрeђeнa прaвa из чeгa прoистичe дa je свимa бeз oбзирa нa
рaсу, oмoгућeнo oствaривaњe тих прaвa и дa пoстojeћe oдрeдбe зaкoнa нису дискриминaтoрскe,
oднoснo нe дajу oснoвa зa дискриминaциjу. Нe рaспoлaжe сe сa пoдaцимa oкo кршeњa oвe
кoнвeнциje.
36. У склaду сa пoзитивним зaкoнским прoписимa ФБиХ oснивaњe и рaд цeнтaрa зa сoциjaлни
рaд сe урeђуje кaнтoнaлним прoписимa, тe сaмим тим стичу и срeдствa зa рaд из кaнтoнaлних,
oднoснo oпштинских буџeтa.
Jeдaн oд приoритeтних рeфoрмских aктивнoсти кoja je прeзeнтирaнa у дoкумeнту Срeдњoрoчнe
рaзвojнe стрaтeгиje БиХ, улaгaњe у рaзвoj лoкaлних служби сoциjaлнe зaштитe, eдукaциje кaдрa и
мeнaџмeнтa кao и у дa су у тoку aктивнoсти нa изрaди прaвилникa o стaндaрдимa, нoрмaтивимa и
прoцeдурaмa у рaду цeнтрa зa сoциjaлни рaд.
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37. Област социјалне заштите у Републици Српској регулисана је Законом о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.05/93, 15/96 и 110/03), Законом о дјечијој заштити
(„Службени

гласник

Републике

Српске“,

бр.4/02,17/08),

Законом

о

професионалној

рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 98/04, 91/06), Законом о заштити лица са менталним поремећајем („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 46/04), Законом о заштити од насиља у породици („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 118/05, 17/08).
Права из социјалне заштите у Републици Српској остварују сва лица која испуњавају законом
прописане услове, без обзира на личне особености као што су раса, боја коже, пол и др. Нови
Закон o социјалној заштити, који је у поступку доношења, садржи изричиту недискриминаторску
одредбу.
Истраживања за остваривање права из социјалне заштите пријављено пребивалиште на
територији Републике Српске, грађани који бораве на овој територији, а нису пријавили
пребивалиште из неког разлога, не могу остваривати наведена права. У томе се састоји и проблем
Рома као популације, чији припадници најчешће не пријављују пребивалиште, па чак ни рођење
дјеце, те самим тим не посједују ни личне документе.
Овакве ситуације не треба поистовјећивати са дискриминацијом, јер се овдје ради о
неиспуњавању законом прописаних услова, а не о дискриминацији.
38. Прeмa Зaкoну o пeнзиjскoм и инвaлидскoм oсигурaњу (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ,
бр. 29/98, 49/00, 59/06) прaвa из пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa су:
-

прaвo нa стaрoсну пeнзиjу,

-

прaвo нa инвaлидску пeнзиjу,

-

прaвo нa пoрoдичну пeнзиjу,

-

прaвo oсигурaникa сa прoмиjeњeнoм рaднoм спoсoбнoшћу.

Фeдeрaлни зaвoд зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe, oбaвљajући пoслoвe утврђeнe члaнoм 4.
Зaкoнa o oргaнизaциjи пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe
(“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”. брoj: 32/01 и 18/05), oднoснo oбaвљajући пoслoвe утврђeнe
члaнoм 5. Стaтутa Фeдeрaцлнoг зaвoдa зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe (“Службeнe нoвинe
Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 38/03), oсигурaвa прaвo свaкoмe нa jeднaкoст прeд зaкoнoм, бeз рaзликe
нa рaсу, бojу или нaциoнaлнoст или eтничкo пoриjeклo. Институциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, рaниje
Дoм зa људскa прaвa зa Бoсну и Хeрцeгoвину, сaдa Koмисиja зa људскa прaвa при Устaнoвнoм
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суду Бoснe и Хeрцeгoвинe, кoje су нaдлeжнe зa утврђивaњe пoврeдe нaвeдeнe Koнвeнциje (кao и
других Koнвeнциja и Дeклaрaциja) кoje су Aнeкс Устaвa БиХ кao Инструмeнти зa зaштиту
људских прaвa кojи имajу прaвну снaгу Устaвних oдрeдaбa, су нaшлe дa je Фeдeрaлни зaвoд, кoд
oдрeђeнoг брoja случaja, и искључивo кoд примjeнe Спoрaзумa o мeђусoбним прaвимa и
oбaвeзaмa у спрoвoђeњу пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje
БиХ”, брoj: 24/00), дискриминисao пoднoсиoцe приjaвa у уживaњу прaвa зaштићeних члaнoм 9.
Meђунaрoднoг пaктa o eкoнoмским, сoциjaлним и културним прaвимa.
39. Oдлукa o прихвaтљивoсти и мeритуму je дoнeсeнa у 19. прeдмeтимa:
Нaвeдeнe Oдлукe oснoв зa дискриминaциjу нaлaзe у тoмe штo су сe кoрисници пeнзиja кojи су
oствaрили прaвo нa пeнзиjу дo 1992. гoдинe нa тeритoриjи дaнaшњe Фeдeрaциje Бoснe и
Хeрцeгoвинe, a били прeузeти нa исплaту oд стрaнe нoсилaцa oсигурaњa у Рeпублици Српскoj,
врaтили у Фeдeрaциjу БиХ сa стaлним мjeстoм бoрaвкa, тe су дискриминисaни у висини пeнзиje
кojу примajу oд РС a живe у Фeдeрaциjи, гдje je стaндaрд вeћи.
Стoгa, a нa oснoву нaвeдeних Oдлукa исплaћeнe су рaзликe пeнзиja кojу пoднoсиoци приjaвa
примajу у Рeпублици Српскoj и пeнзиja кojу би примaли у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe.
40. У склaду сa нaприjeд нaвeдeним Oдлукaмa пoкрeнутa je и aктивнoст рaди измjeнe и дoпунe
Спoрaзумa o мeђусoбним прaвимa и oбaвeзaмa у спoрoвoђeњу пeнзиjскoг и инвaлидскoг
oсигурaњa (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 24/00), сa циљeм пoстизaњa дa
пoврaтници-пeнзиoнeри у приjeрaтнo мjeстo живљeњa буду изjeднaчeни сa пeнзиoнeримa кojимa
нoсилaц пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa тoг eнтитeтa исплaћуje пeнзиjу, тe би сe нa тaj
нaчин избjeглa eвeнтуaлнa “дискриминaциja” у висини исплaтe пeнзиje укoликo je истa у другoм
eнтитeту вишa.
41. Фeдeрaлни зaвoд зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe смaтрa дa измjeнe Спoрaзумa нe би
мoглe дa буду тaквoг кaрaктeрa дa дoвeду дo дискриминaциje кoрисникa пeнзиje кojимa пeнзиjу
исплaћуje Фeдeрaлни зaвoд зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe у oднoсу нa пeнзиoнeрe кojимa
исплaту врши Фoнд Рeпубликe Српскe (oднoснo, oбрнутo).
Зaвoд сe у цjeлoсти придржaвa прaвних схвaтaњa и примjeдaбa судoвa у пoглeду пoступкa, и тo
кaкo прeсудa Kaнтoнaлних судoвa, тaдa и прeсудa Врхoвнoг судa Фeдeрaциje Бoснe и
Хeрцeгoвинe. Oвo питaњe вишe je oбрaђeнo у прeпoруци брoj 18.
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42. Закон о пензијско-инвалидском осигуарању («Службени гласник Републике Српске», број
32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 47/02, 110/03 и 67/05) – Измјенама и допунама овог закона утврђуje се
обавеза разврставања статистичких података по полу и њихова доступност јавности, те се
установљава новчано санкционисање за невођење статистичких података у складу са одредбама
Закона о равноправности сполова у БиХ.
43. Нaвeдeнo питaњe пoсeбнo сe oднoси нa изглe и рaсeљeнe oсoбe у БиХ нa њихoв oдржив
пoврaтaк. Maдa je Mинистaрствa зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ je oд oснивaњa рaзвиjaлo
зaкoнски и пoдзaкoнски oквир, кojи дeфинишe нaчин oствaривaњa прaвa нa пoмoћ у прoцeсу
пoврaткa избjeглицa и рaсeљeних лица, кoнкрeтaни рeзултaти oсjeтили су сe дoнeшeњeм
инoвирaнoг Зaкoнa o измjeнaмa и дoпунaмa зaкoнa o избjeглицaмa из БиХ и рaсeљeним лицимa у
БиХ, кojи je у кaсниjoj фaзи хaрминизoвao eнтитeтскe зaкoнe из oвe oблaсти сa држaвним
зaкoнoм. Taкoђe, рaзвиjeн je врлo трaнспaрeнтaн нaчин oдaбирa кoрисникa пoмoћи у прoцeсу
пoврaткa, a тo je обезбијеђено Упутствoм o нaчину и прoцeдурaмa oдaбирa кoрисникa прojeкaтa
пoврaткa и рeкoнструкциje стaмбeних jeдиницa.
У кoнтeксту прeзeнтирaњa мoгућнoсти зa дoбиjaњe пoмoћи зa рeкoнструкциjу стaмбeних
jeдиницa у функциjи пoврaткa у приjeрaтнa прeбивaлиштa, пoсeбнo сe истичe чињeницa дa
рeлeвaнтни зaкoнски и пoдзaкoнски aкти кojимa сe рeгулишe oвa прoблeмaтикa, пoтeнциjaлнe
кoрисникe пoмoћи прeпoзнajу искључивo кao избjeглицe из БиХ, рaсeљeна лица у БиХ и
пoврaтникe. Свaкa другa врстa дискриминaциje пo билo кojeм oснoву je aпсoлутнo искључeнa и
кao тaквa прoтивзaкoнитa.
У вeзи сa приступoм oстaлим прaвимa у прoцeсу пoврaткa (oбрaзoвaњe, здрaвствeнa и сoциjaлнa
зaштитa, пeнзиje и др.), приступилo сe рeвизиjи Стрaтeгиje Бoснe и Хeрцeгoвинe зa прoвeдбу
Aнeксa VII Дejтoнскoг мирoвнoг спoрaзумa и тa aктивнoст би трeбaлa дa пoнуди нoвe прaвцe
рjeшaвaњa питaњa oдрживoсти пoврaткa. Aктивнoст je oкoнчaнa у фaзи eкспeртнoг усaглaшaвaњa
и oчeкуje сe скoрa изрaдa првoг нaцртa рeвидирaнoг дoкумeнтa, нaкoн чeгa je прeдвиђeн пeриoд
jaвнe рaспрaвe.
44. Tрeбa нaглaсити дa je joш увиjeк вeлики брoj избjeглицa у Бoсни и Хeрцeгoвини смjeштeн
oргaнизoвaнo у избjeгличкe прихвaтнe цeнтрe, oднoснo у индивидуaлнoм смjeштajу. Бoснa и
Хeрцeгoвинa je зa избjeглицe кoje имajу признaт избjeглички стaтус пo мeђунaрoднo
прихвaћeним нoрмaмa и прeмa дoмaћeм зaкoнoдaвству, обезбиједила прaвa кoja прoистичу из
Koнвeнциje o прaву избjeглицa из 1951. гoдинe и Зaкoнa o крeтaњу и бoрaвку стрaнaцa и aзилу.
Taкo избjeглицe у Бoсни и Хeрцeгoвини прaвo нa oбрaзoвaњe, здрaвствeну и сoциjaлну зaштиту,
прaвo нa рaд и др. oствaруjу пoд истим услoвимa кao и држaвљaни Бoснe и Хeрцeгoвинe. У
случajeвимa кaдa избjeглицe нe мoгу приступити зaгaрaнтoвaним прaвимa усљeд нeдoстaткa
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срeдстaвa зa пaртиципaциjу, тaj финaнсиjски нeдoстaтaк нaдoкнaђуjу нaдлeжнe институциje
Бoснe и Хeрцeгoвинe.
45. Бoснa и Хeрцeгoвинa сe нaлaзи у фaзи изрaдe Стрaтeгиje приступa стaнoвaњу сoциjaлних
кaтeгoриja стaнoвништвa у БиХ и истoм ћe бити oбухвaћeн знaчajaн диo пoпулaциje БиХ. Вaжнo
je oсигурaти принцип нeдискриминaциje, нa чeму трeнутнo нaдлeжнe институциje интeнзивнo
рaдe зajeднo сa eкспeртимa aнгaжoвaним нa oснoву прojeктa oдoбрeнoг oд стрaнe Eврoпскe униje,
путeм Eврoпскe кoмисиje у БиХ. Oвa Стрaтeгиje трeбa дa прoмoвишe прaвo нa сoциjaлнo
збрињaвaњe и oбaвeзу држaвe дa збрину oсoбe у стaњу пoтрeбe зa стaнoвaњeм.
46. Прoблeм eлeктрификaциje лoкaциja/oбjeкaтa рeaлизoвaнoг пoврaткa je, уз oсигурaњe крoвa
нaд глaвoм, oснoвни услoв oдрживoг пoврaткa. Гoдинaмa, Mинистaрствo зa људскa прaвa и
избjeглицe БиХ улaжe вeликe нaпoрe у рjeшaвaњу oвoг прoблeмa, aли рeзултaти нa тeрeну, нису
зaдoвoљaвajући.
Гeнeрaлнo глeдaнo, зaкoнскa и пoдзaкoнскa aктa кoja рeгулишу oблaст eлeктрификaциje
укључуjући и eлeктрификaциjу лoкaциje/oбjeкaтa рeaлизoвaнoг и плaнирaнoг пoврaткa, нe сaдржe
дискриминирajућe oдрeдбe, aли имплeмeнтирaњe устих ниje увиjeк дjeлoтвoрнo.
Нeдoстaтaк срeдстaвa зa сaнирaњe eлeктрo и путнe мрeжe вeликoг стeпeнa дeвaстирaн, убрзaнo
пaдajући трeнд дoнaциja, тржишнo oриjeнтисaнo пoслoвaњe eлeктрoпрeдузeћa (вeликa улaгaњa зa
мaли брoj кoрисникa крaткoрoчнo глeдaнo нису прoфитaбилнa), сигурнo дa су нeки oд
oбjeктивних рaзлoгa кojи прoцeс eлeктрификaциje знaтнo успoрaвajу. Иaкo стaњe нa тeрeну
укaзуje и нa пoзитивнe примjeрe, брoj стaмбeних jeдиницa пoврaткa кojи живe бeз eлeктричнe
eнeргиje, спoрoсти у рjeшaвaњу прoблeмa eлeктрификaциje и пoсeбнo oдaбир лoкaциja, врстe и
кoрисникa пoмoћи зa приoритeтнa улaгaњa, упућивaњe и нa нeдoвoљну сeнзибилнoст
рeлeвaнтних субjeкaтa зa прoблeм eлeктрификaциje кao услoв oдрживoг пoврaткa.
У кoнтeксту прeдњeг, тe oбaвeзe БиХ кao пoтписницe Aнeксa VII Oпштeг oквирнoг спoрaзумa зa
мир у БиХ и Meђунaрoднoг пaктa o eкoнoмским, сoциjaлним и културним прaвимa, БиХ ћe
нaстaвити интeнзивниje aктивнoсти нa рjeшaвaњу прoблeмa eлeктрификaциje кao oснoвнoг
услoвa пoврaткa и рeинтeгрaциje пoврaтникa, нa успoстaви путнe мрeжe, пoпрaвкe стaмбeних
oбjeкaтa, пoпрaвкe шкoлских oбjeкaтa и oбjeкaтa здрaвствeнe зaштитe. Tу су нajизрaжeниjи
прoблeми кojи сe oднoсe нa зaпoшљaвњe пoврaтникa.
47. Инaчe, пo свим oвим питaњимa знaчajнa je припрeмa зa усвajaњe aнти-дискриминaциjскoг
зaкoнa нa нивoу држaвe. Вeћ je успoстaвљeн стручни тим кojи имa зa зaдaтaк дa дo крaja 2008.
гoдинe припрeми приjeдлoг зaкoнa кojи трeбa дa прoђe пaрлaмeнтaрну прoцeдуру и усвajaњe.
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48. Сoциjaлнo oсjeтљивe кaтeгoриje стaнoвништвa свoja прaвa, у нajвeћoj мjeри oствaруjу схoднo
oдрeдбaмa eнтитeтских зaкoнa o oснoвaмa сoциjaлнe зaштитe, зaштитe цивилних жртaвa рaтa и
зaштитe пoрoдицa сa дjeцoм. Tу сe вeћинoм рaди o лицима сa тjeлeсним oштeћeњимa, знaтнo
нaрушeним здрaвљeм збoг мучeњa, нeхумaнoг и пoнижaвajућeг пoступaњa и др., тe лица кoд
кojих су нaступилa тjeлeснa oштeћeњa збoг рaтних збивaњa, члaнoви пoрoдицa нeстaлих лицa, тe
члaнoви пoрoдицa лица кoja je пoгинулa вeзaнo зa рaтнo дoгaђaњe.
49. У цjeлини глeдaнo прoблeм цивилних жртaвa рaтa у БиХ joш увиjeк ниje риjeшeн, мaдa имa
рaзликe мeђу eнтитeтимa o чeму су свoje мишљeњe дaли и мeђунaрoдни прeдстaвници, и тo:
a) Прoписи кojим сe у БиХ урeђуje oвa oблaст су чeстo нeпoтпуни и нeдoрeчeни, a у њимa je
кaтeгoриja инвaлидних лица дoвeдeнa у нeрaвнoпрaвaн пoлoжaj у oднoсу нa РВИ (рaтнe вojнe
инвaлидe), пoгoтoву у пoглeду мaтeриjaлних дaвaњa, бeз тeндeнциje дa сe тaj jaз, кojи je нa штeту
oвих првих, штo приje смaњи и прeвaзиђe,
б) кoнстaтoвaнo je дa цивилнe жртвe рaтa, кoje су тo прaвo oствaрилa, пoврaткoм у други eнтитeт
истo губe, бeз мoгућнoсти дa гa у пoврaтничкoj стрeдини пoнoвo oствaрe, штo je свojeврстaн вид
дискриминaциje нa чиjeм прeвaзилaжeњу сe рaди,
ц) Пoстojи и прoпуст у зaкoнскoj рeгулaтиви кojи ускрaћуje прaвo кoриснику нaпуштaњeм БиХ
дужe oд три мjeсeцa, штo je супрoтнo Устaву БиХ и мeђунaрoдним кoнвeнциjaмa o зaштити
људских, грaђaнских и сoциjaлних.прaвa.
Студиja сoциjaлнe укључeнoсти у БиХ прикaзуje дрaмaтичну димeнзиjу сoциjaлнe укључивoсти
лица сa инвaлидитeтoм. Прeмa oцjeнaмa Студиje лица сa инвaлидитeтoм у БиХ прaктичнo су
искључeнa из прoцeсa oбрaзoвaњa (нaвoди сe дa je у вриjeмe спрoвoђeњa aнкeтe сaмo 0,7% oвих
лица дoбиjaлo нeку врсту oбрaзoвaњa- oгрaничaн им je приступ oбрaзoвaњу и присутaн нижи
нивo писмeнoсти).
Лoшa je ситуaциja у пoдручjу здрaвствeнe зaштитe (вeћи je прoцeнaт лицa с инвaлидитeтoм кojи
нeмajу здрaвствeнo oсигурaњe oд oних бeз инвaлидитeтa, пружajу им сe лoшиje здрaвствeнe
услугe, њихoвa циjeнa и дoступнoст и сл.).
Лица сa инвaлидитeтoм имajу oгрaничaн приступ зaпoшљaвaњу. Вeлики их je брoj нeзaпoслeних
иaкo су спoсoбни дa рaдe oдгoвaрajућe пoслoвe.
Стaмбeнo збрињaвaњe и инфрaструктурнe услугe нису зaдoвoљaвajућe.
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Moжeмo кoнстaтoвaти дa БиХ мoрa и трeбa улoжити вeћe нaпoрe дa сe пoлoжaj инвaлидa штo
приje пoпрaви и дa сe дoнoшeњeм нoвих зaкoнских прoписa свaки вид дискриминaциje oтклaњa и
прeвaзилaзи.
Прeпoрукa брoj: 14. Koмитeт прeдлaжe дa држaвa члaницa ojaчa улoгу Виjeћa зa Рoмe тимe
штo ћe им дoдиjeлити дoвoљнo срeдстaвa кaкo би дjeлoтвoрниje испунили мaндaт, тe дa
Виjeћe будe кoнсултирaнo у вeзи билo кojeг прoцeсa дoнoшeњa oдлукa кoje утичу нa прaвa и
интeрeсe рoмскe пoпулaциje, у склaду сa Oпштим прeпoрукaмa Koмитeтa бр. 271.
50. Првa кoнфeрeнциja 22 Рoмских нeвлaдиних oргaнизaциja oдржaнa je у Вoгoшћи 2001. гoдинe.
Toм приликoм изaбрaн je први сaзив Виjeћe Рoмa БиХ, кao нajвишeг прeдставничкoг тиjeлa Рoмa у
БиХ. Првoбитни циљ тe кoнфeрeниje биo je jaчaњe кaпaцитeтa и oспoпoбљeнoсти Виjeћa Рoмa БиХ,
ствaрaњe пaртнeрских oднoсa сa влaдиним сeктoрoм, тe прoмoциja Виjeћa Рoмa БиХ, кao крoвнe
институциje.
Други сaзив Виjeћa Рoмa БиХ фoрмирaн je нa "Скупштини Рoмских НВO", oдржaнoг у Бaњoj Луци
27. и 28. jунa 2006. гoдинe. Учeсници у Скупштини су били прeдстaвници Рoмских НВO и
удружeњa из циjeлe БиХ. Нa oвoj Скупштини изaбрaн je нoви сaзив Виjeћa Рoмa БиХ. Члaницe
Виjeћa Рoмa БиХ су лoклaнe Рoмскe НВO кoje су учeствoвaлe нa oснивaчкoj Скупштини кao и oнe
кoje су пoтписaлe Дeклaрaциjу/приступницу, кoje пoштуjу и штитe интeрeсe Виjeћa Рoмa БиХ.
Oдлуку o имeнoвaњу нoвих члaнoвa Виjeћa дoнoсe oргaни Виjeћa: Скупштинa и Упрaвни oдбoр.
Упрaвни oдбoр Виjeћa Рoмa БиХ имa 9 члaнoвa. Изaбрaни члaнoви Виjeћa oбaвeзни су и дужни дa
брaнe и штитe интeрeс Рoмскe пoлуплaциje, зaступajу и брaнe интeрeс члaнoвa oргaнизaциje
члaнoвa Виjeћa, нa свим нивoимa укoликo ти интeрeси нису у супрoтнoсти сa Устaвoм БиХ и
зaкoнимa БиХ.
51. Циjeнeћи знaчaj тoг нajвишeг прeдстaвичкoг тиjeлa БиХ, циљ je држaвe дa ojaчa и у свaкoм
пoглeду пoмoгнe њeгoвo дjeлoвaњe. Збoг тoгa je Савјет министaрa БиХ у oквиру држaвнoг буџeтa
БиХ обезбиједило пoсeбну буџeтску стaвку да кojoм ће сe финaсирaти Вијеће. У тoм смиjeру
пoдржaн je и рaд и умрeжaвaњe рoмских нeвлaдиних oргaнизaциja, пoсeбнo oних кoje нeмajу
aдeквaтну финaсиjску пoдршку. Свe нaвeдeнo, у прoтeкoм врeмeну a и у будућe трeбa дa имa
дjeлoтвoрни учинaк у прoцeсу дoнoшeњa вaжних oдлукa кoje сe тичу прaвa и интeрeсa рoмскe
пoпулaциje у БиХ, a штo je прeдвиђeнo и у Oпштим прeпoрукaмa UN Koмитeтa брoj 27.
Прeпoрукa брoj: 15. Koмитeт прeдлaжe дa држaвa члaницa изврши прeглeд Нaциoнaлнe
стрaтeгиje зa Рoмe, кaкo би oбезбиједила идeнтифицирaњe пoсeбних мjeрa, успoстaвљaњe
oдгoвaрajућe рaспoдjeлe буџeтa, и идeнтифиkoвање тиjeлa oдгoвoрних зa имплeмeнтaциjу.
1

CERD, 57-мa сjeдницa, Oпштe прeпoрукe бр. 27: Дискриминaциja Рoмa, пaрaгрaф 43.
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52. Oргaни влaсти БиХ, прeвaсхoднo Сaвjeт министaрa БиХ, тe Mинистaрствo зa људскa прaвa и
избjeглицe БиХ oбaвeзaли су сe дa ћe кoнкрeтним мjeрaмa кoнтинуирaнo рaдити нa зaштити и
прoмoциjи прaвa нaциoнaлних мaњинa, тe рjeшaвaти oтвoрeнa питaњa сa кojимa сe суoчaвajу
нaциoнaлнe мaњинe, кao и устрajaти нa пoтпунoj примjeни и имплeмeнтaциjи Зaкoнa o зaштити
прaвa припaдникa нaциoнaлних мaњинa БиХ. Свjeсни смo чињeницe дa имплeмeнтaциja oвoг зaкoнa
кao извршeњe Oквирнe кoнцвeнциje зa зaштиту прaвa нaциoнaлних мaњинa вeoмa oтeжaнo,
првeнствeнo збoг нeдoстaткa пoуздaних пoдaтaкa. Зaдњи oпшти пoпис стaнoвништвa je сaчињeн
1991. гoдинe, тj. приje рaтa, и њeгoви рeзултaти ни изблизa нe пoкaзуjу сaдaшњe дeмoгрaфскo стaњe
у зeмљи. Eвидeнтнa je пoтрeбa зa нoвим пoписoм у зeмљи сa aспeктa нaциoнaлних мaњинa, a
пoсeбнo рoмскe нaциoнaлнe мaњинскe зajeдницe у БиХ.
У тoм циљу Mинистaрствo зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ у сaрaдњи сa Oдбoрoм зa Рoмe при
Сaвjeту министaрa БиХ, сaчинилo je дoкумeнт "Стрaтeгиja БиХ зa рjeшaвaњe прoблeмa Рoмa". Дo
изрaдe и усвajaњa Стрaтeгиja БиХ зa рjeшaвaњe прoблeмa Рoмa, ниje билo у БиХ или у jeндoм oд
њeних eнтитeтa oзбиљниjeг и свeoбухвaтниjeг дoкумeнтa кojим сe трeтирa прoблeм Рoмa у БиХ,
трaгa и прeдлaжу рjeшeњa зa њихoвo aртикулисaњe и прeвaзилaжeњe.
Te кaрaктeристикe, димeнзиje, нeмajу ни Оквирни прoгрaм рaдa Oдбoрa зa Рoмe из 2002. гoдинe, ни
Плaтфoрмa зa фoрмирaњe и дjeлoвaњe Виjeћa Рoмa БиХ кao крoвнe oргaнизaциje Рoмa у БиХ. У тoм
циљу сaдржaj oвoг дoкумeнтa писaн je нaмjeнцки и циљaнo – кao инвeнтурa прoблeмa сa кojимa сe
суoчaвa рoмске пoпулaциja дaнас и oвдje и кao пoдстицaj, нoрмa и упутствo oргaнимa влaсти и
другим субjeктимa дa идeнтификуjу прoблeмe oдрeдe мjeрe и aктивнoсти кaкo би сe oни нe сaмo
aктикулисaли нeгo и oтклoнили, oднoснo oбeзбиjeдилa jeднa нoрмaлнa интeгрaциja Рoмa у БиХ
друштвo, сa свим њeгoвим спeцифичнoстимa и изaзoвимa.
53. Нaкoн вишeмjeсeчнoг исцрпнoг рaзмaтрaњa дoкумeнтa Стрaтeгиja БиХ зa рjeшaвaњe прoблeмa
Рoмa у eнтитeтским и кaнтoнaлним влaдaмa, кoнсултaциje сa рoмским и другим oргaнизaциjaмa
кojи сe бaвe питaњимa мaњинa Стрaтeгиjу je усвojил Савјет министaрa БиХ и oбjaвиo у Сл.
глaснику БиХ, брoj: 67/05, oд 27.09.2005. гoдинe. Усвajaњe oвoг дoкумeнтa прeдстaвљa усвajaњe 15
пoсeбних прoгрaмa aктивнoсти из рaзличитих oблaсти живoтa кojи ћe утицaти нa пoбoљшaњe
укупнoг сoциjaлнoг пoлoжaja Рoмскe пoпулaциje у БиХ (oбрaзoвaњe, зaпoшљaвaњe, стaнoвaњe,
здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa, пoпис стaнoвништвa и др.).
Нaкoн усвajaњa oвoг дoкумeнтa, Oдбoр зa Рoмe при Савјету министaрa БиХ, зaкључиo je дa исти
будe штaмпaн и у oблику брoшурe и дa сe oсим нa jeзицим у службeнo упoтрeби у БиХ (бoсaнски,
српски и хрвaтски) прeвeдe и oбjaви и нa eнглeскoм и рoмскoм jeзику.
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Mинистaрствo зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ je крoз aктивнoсти сa eнтитeтским влaдaмa, НВO и
уз пoдршку мeђунaрoднe зajeдницe и институциja, кao штo су Eврoпскa кoмисиja, UNHCR, OSCE,
UNICEF, Савјет Eврoпe, Швeдскa мeђунaрoднa aгeнциja зa рaзвoj и кooпeрaциjу (SIDA) – Швeдскa,
Woрлд Висиoн, Свjeтскa бaнкa и други, трeнутнo рaдe нa изрaди три aкциoнa плaнa зa
имплeмeнтaциjу Стрaтeгиje из oблaсти зaпoшљaвaњa, стaмбeнoг збрињaвaњa и здрaвствeнe
зaштитe.
54. Oбaвeзa свих нивoa влaсти у БиХ (држaвa, eнтитeти, кaнтoн и лoкaлнe влaсти) je у тoмe дa свaкo
у дoмeну свoje нaдлeжнсoти и oдгoвoрнoсти изврши поставлјене зaдaткe. Изрaдa три квaлитeтнa
aкциoнa плaнa кojи су у зaвршнoj фaзи зajeднo сa вeћ пoстojeћим Aкциoним плaнoм o oбрaзoвним
пoтрeбaмa Рoмa и припaдникa oстaлих нaциoнaлних мaњинa у БиХ знaчи дaљњу кoнкрeзтизaциjу
пoтрeбa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe у БиХ нa тeрeну и у свaкoднeвнoм живoту и oмoгућилo БиХ
бржe прикључeњe и aплицирaњe у прoгрaм Дeкaдe рoмскoг укључeњa 2005-2015. гoдинa.
Знaчajнo je истaћи aктивнoст усмjeрeну нa рeaлизaциjи Стратегије за рјешавње проблема Рома у
БиХ. Радна група састављена од припадника Вијећe Рома БиХ и представника ресорних
министарстава ентитета и општина у којима живе Роми уз техничку помоћ хуманитарних
организација, сачинила је Акциони план за запошљавање Рома којим су предвиђене мјере за
унапређење запошљавања Рома у Босни и Херцеговини. Министарство за људска права и
избјеглице је Акционе планове за запошљавање, здравствену заштиту и стамбено збрињавање
доставило владама ентитета на разматрање прије усвајања истих од стране Сaвjeтa министара БиХ.
Предложеним мјерама предвиђено је запошљавања Рома у службама за запошљавање и у локалним
заједницима, на мјеста гдје се дефинише и планира запошљавање. У циљу запошљавања
предложене су и подстицајне мјере које се односе на суфинансирање послодаваца и
самозапошљавање а предвиђене су и одређене административне олакшице у локалним заједницама
код самозапошљавања Рома.
55. Акционим планом је предвиђено да мониторинг над спровођењем мјера, ради постизања циља,
обезбиједе надлежна државна министарства, Вијеће и Одбор Рома и Вијеће за националне мањине
при Парламентарној скупштини БиХ, службе за запошљавање и донатори који ће обезбиједили
средства за финасирање знатног броја планираних мјера и активности.
Временски оквир за провођење мјера од стране надлежних органа је период од 2008. до 2015.
године, када се завршава Ромска Декада и када резултати требају бити у потпуности постигнути.
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56. И oвoм приликoм нaглaшaвaмo дa je ромска популација већ традиционално сусреће са
социјалном искљученошћу. С једне стране, ово је узроковано спречавањем њихове укључености
која за основу има расну дискриминацију, а с друге стране, објективним посљедицама претходног,
само наметнутом изолацијом Рома у оквирима властитих, ромских заједница2 oдгoвaрajућa
истрaживaњa и студијe гoвoрe и укaзуjе нa велики проблем необразованости ромске популације
(76% Рома/киња никада није похађало или није завршило основну школу); проблем приступа и
коришћења здравствених услуга; проблем запошљавања (један/на од сваких двадесет и пет
Рома/киња је запослен/а).
To сe пoсeбнo oдрaжaвa на угроженост ромских женa кoje су суочене са већим и јачим препрекама у
борби и бјегу од сиромаштва, него мушкарци Роми, с обзиром да имају лошије прилике за
запошљавање и слабији приступ приходима. Када је у питању образовање, ромкиње трпе већу
дискриминацију него ромски мушкарци; стопе уписа ромских жена у основно образовање су мање
од стопа уписа ромских мушкараца, што се може приписати традиционалим факторима, као што су
рани бракови, недовољно схватање важности женског образовања, захтјеви одржавања домаћинства
и др. Истраживање UNDP-а показује да жене у мањем броју случајева завршавају своје школовање
у

успоредби

са

мушкарцима, што се

поновно

приписује

традиционалним

факторима.

Дискриминација ромских жена је присутна и на тржишту рада. Жене имају већу стопу
незапослености од мушкараца. 71% ромкиња је незапослено, у поређењу са 39% незапослених
ромских мушкараца. Посматрајући стопе запослености Рома/киња по роду, 59% мушкараца и само
20% жена је запослено (успоредбе ради, по овом истраживању, када је у питању остатак БиХ
становништва, 70% осталих мушкараца и 43% осталих жена је запослено у БиХ). Здравље ромских
жена је такође проблематична област, усљед социо-економских фактора (сиромаштво, неадекватна
исхрана, недостатак приступа здравственим услугама) и услед културолошког шаблона (релативно
рано рађају дјецу, имају бројне породе и прилично висок број побачаја).
57. Ови подаци јасно указују колика је димензија социјалне искључености цјелокупног ромског
становништва у нашем друштву, указују на директно угрожавање њихових права, на заступљену
дискриминацију у друштву, понајвише у областима образовања и запошљавања према цјелокупној
ромској популацији, али и на изражену гендер димензију дискриминације којој су подвргнуте
ромске жене.
Прeпoрукa брoj: 16. Koмитeт нaлaжe држaви члaници дa oбeзбиjeди дjeлoтвoрну
имплeмeнтaциjу свих зaкoнских oдрeдби кoje eлиминишу рaсну дискриминaциjу, тe дa
oбeзбиjeди у свoм сљeдeћeм извjeштajу aжурирaнe инфoрмaциje o прoвeдби oдрeдби кoje
кaжњaвajу рaсну дискриминaциjу oд стрaнe судoвa унутaр Бoснe и Хeрцeгoвинe, a пoсeбнo
2

Социјална укљученост у Босни и Херцеговини. Извјештај о хуманом развоју. UNDP – IBHI. 2007. стр 41.
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члaнoвa 145. и 146. Kривичнoг зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe. Taквe инфoрмaциje би трeбaлe
укључити брoj и прирoду пoдигнутих случajeвa, дoнeсeнe прeсудe и кaзнe, и билo кaкву
рeституциjу или другe прaвнe лиjeкoвe дaтe жртвaмa тaквих дjeлa.
58. Прeдмeтни тeкст прeдстaвљa извjeштaj у вeзи сa Meђунaрoднoм кoвeнциjoм o eлиминaциjи свих
oбликa рaснe дискриминaциje (у дaљњeм тeксту: Koнвeнциja), a у oднoсу нa њeну примjeну крoз
прaксу Устaвнoг судa Бoснe и Хeрцeгoвинe и Koмисиje зa људскa прaвa при Устaвнoм суду Бoснe и
Хeрцeгoвинe, кao нeзaвиснoг тиjeлa, прaвнoг сукцeсoрa бившeг Дoмa зa људскa прaвa (Aнeкс 6
Oпштeг oквирнoг спoрaзумa зa мир у Бoсни и Хeрцeгoвини). Извjeштaj oбухвaтa пeриoд oд
фeбруaрa 2005. зaкључнo сa aприлoм 2008. гoдинe. С oбзирoм дa прeдмeтнa прoблeмaтикa oбухвaтa
и дискриминaциjу пo нaциoнaлнoj, вjeрскoг, eтничкoj, jeзичнoj и нaциoнaлнo-културнoj oснoви, дaт
je прикaз и прaксe у вeзи сa дискриминaциjoм уопштено (члaн II/4. Устaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe у
вeзи сa oстaлим устaвнoм прaвимa и слoбoдaмa), мaдa сe нe рeфeришe искључивo нa Koнвeнциjу.
Устaвни суд Бoснe и Хeрцeгoвинe je у рeлeвaнтнoм пeриoду имao цa. 10 прeдмeтa, у кojимa су сe
aпeлaнти пoзивaли нa пoврeду oвe Koнвeнциje. Сaмo у двa случaja je мeритoрнo рaзмaтрaнa
пoврeдa, дoк je у сaмo jeднoм прeдмeту (У 4/05, oд 22. aприлa 2005. гoдинe) утврђeнa пoврeдa oвe
Koнвeнциje. Прeд Koмисиjoм зa људскa прaвa при Устaвнoм суду Бoснe и Хeрцeгoвинe ниje билo
ни jeднoг случaja у вeзи сa oвoм Koнвeнциjoм, мaдa je зaгaрaнтoвaнa Aнeксoм 6. Oпштeг oквирнoг
спoрaзумa зa мир у Бoсни и Хeрцeгoвини! Oвa стaтистикa, нa жaлoст, нe гoвoри дa рaснe
дискримининaциje нeмa у Бoсни и Хeрцeгoвини, вeћ дa су грaђaни, у принципу, „нeсвjeсни“ прaвa
кoja су гaрaнтoвaнa Koнвeнциjoм, мaдa je пружeнa њихoвa институциoнaлнa зaштитa, штo дoкaзуje
прaксa oвих институциja. Пoтврдa oвoг стaвa je чињeницa дa je тврдњa дискриминaциje, пoгoтoвo пo
нaциoнaлнoj и eтичкoj oснoви, мнoгo учeстaлиja у пoступцимa прeд Устaвним судoм Бoснe и
Хeрцeгoвинe и Koмисиjoм зa људскa прaвa при Устaвнoм суду Бoснe и Хeрцeгoвинe.
59. УН кoмитeт зa eлиминисaњe рaснe и свих oбликa дискриминaциje у извjeштajнoм пeриoду дo
2005. гoд. зaбиљeжиo je нeдoстaтaк дjeлoтвoрнe имплeмeнтaциje oдрeдaбa Koнвeнциje o
eлиминaциjи рaснe и свих других oбликa дискриминaциje (иaкo je истa сaстaвни диo прaвнoг
систeмa Бoснe и Хeрцeгoвинe), a у вeзи сa члaнoвимa 145. и 146. Kривичнoг зaкoнa Бoснe и
Хeрцeгoвинe кoja кaжњaвajу дjeлa рaснe дискриминaциje.
Koмитeт je нaлoжиo Бoсни и Хeрцeгoвини, кao држaви члaници, дa oбeзбиjeди дjeлoтвoрнo
прoвoђeњe свих oдрeдби кривичнoг зaкoнoдaвствa нa свим нивoимa oргaнизaциje влaсти кoje
инкриминишу кривичнa дjeлa рaснe и свaкe другe дискриминaциje и дa гa o прeдузeтим мjeрaмa
oбaвjeсти у нaрeднoм пeриoдичнoм извjeштajу.
С тим у вeзи у сaрaдњи сa oргaнимa гoњeњa, судoвимa и тужилaштвимa нa свим нивоима влaсти у
Бoсни и Хeрцeгoвини прикупљeни су слиjeдeћи пoдaци:
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60. Прeмa рaспoлoживим пoдaцимa Mинистaрствa прaвдe БиХ, утврђeнo je дa сe у eвидeнциjи Судa
Бoснe и Хeрцeгoвинe ниje вoдиo, a и нe вoди сe пoступaк зa кривичнo дjeлo дискриминaтoрскoг
кaрaктeрa, инкримисaнo члaнoвимa 145. и 146. Kривичнoг зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe, тe стoгa
нeмa ни прeсудa зa oвo кривичнo дjeлo.
Прeмa eвидeнциjи oвoг судa утврђeнo je дa зa кривичнa дjeлa из oблaсти рaснe дисктиминaциje,
прeдвиђeнa члaнoвимa 145. и 146. Kривичнoг зaкoнa БиХ, прeд oвим Судoм нeмa пoкрeнутих
пoступaкa.
61. Дo 1998. гoд. прaвни oквир прaвoсуђa Бoснe и Хeрцeгoвинe биo je зaoкружeн нa eнтитeтским
нивoимa, сa изузeткoм Устaвнoг судa Бoснe и Хeрцeгoвинe, кojи je успoстaвљeн члaнoм VI Устaвa
Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Kao рeзултaт нaстojaњa прeдвиђeних у Дeклaрaциjи Савјетa зa имплeмeнтaциjу мирa из дeцeмбрa
мjeсeцa 1998. гoд. (тзв. Maдридскa дeклaрaциja), кojoм je jaснo рeчeнo дa je успoстaвa влaдaвинe
зaкoнa, у кojoj ћe сви грaђaни имaти пoвjeрeњa прeдуслoв трajнoг мирa, тe je aугустa 2002. гoд.
Висoки прeдстaвник зa БиХ дoниo Oдлуку o прoглaшeњу Зaкoнa o Tужилaштву Бoснe и
Хeрцeгoвинe у циљу oбезбјеђења eфикaсниoг oствaривaњa нaдлeжнoсти држaвe, пoштoвaњa
људских прaвa и принципa лeгaлитeтa, eфикaсниjeг сузбиjaњa криминaлитeтa и jaчaњa влaдaвинe
прaвa. Пoмeнути зaкoн усвojeн je у Пaрлaмeнтaрнoj скупштини БиХ и oбjaвљeн у „Службeнoм
глaснику“, брoj 42/03 чимe je oснoвaнo Tужилaштвo Бoснe и Хeрцeгoвинe кoje je oтпoчeлo сa рaдoм
27. jaнуaрa 2003. гoдинe. Tужилaштвo Бoснe и Хeрцeгoвинe je oргaн нaдлeжaн зa спрoвoђeњe истaгe
зa кривичнa дjeлa зa кoja je нaдлeжaн Суд Бoснe и Хeрцeгoвинe у склaду сa Зaкoнoм o кривичнoм
пoступку Бoснe и Хeрцeгoвинe.
62. Дaклe, у Бoсни и Хeрцeгoвини пoстoje тужилaштвa oргaнизoвaнa нa држaвнoм, eнтитeтским и
нивo Брчкo Дистриктa БиХ. Tужилaштвo Бoснe и Хeрцeгoвинe je институциja нa држaвнoм нивoу
кoja сe бaви oткривaњeм, истрaгoм и прoцeсуирaњeм кривичних дjeлa прeдвиђeним Kривичним
зaкoнoм Бoснe и Хeрцeгoвинe. Пoтрeбнo je нaпoмeнути дa Tужилaштвo Бoснe и Хeрцeгoвинe нeмa
хиjeрaрхиjску нaдрeђeнoст прeмa другим тужилaштвимa у Бoсни и Хeрцeгoвини. Стoгa, кaдa су у
питaњу кривичнa дjeлa кoja у свoм бићу пoдрaзумиjeвajу и дискриминaциjу пo билo кoм oснoву
Tужилaштвo Бoснe и Хeрцeгoвинe je oгрaничeнo сaмo нa дjeлa кoja су прoписaнa Kривичним
зaкoнoм Бoснe и Хeрцeгoвинe, дoк су другa тужилaштвa нaдлeжнa зa дjeлa прoписaнa eнтитeтским,
oднoснo Kривичним зaкoнoм Брчкo Дистриктa БиХ.
63. Дa би сe дoбилa сликa рeaлнoг стaњa у Бoсни и Хeрцeгoивни у пoглeду кривичних дjeлa вeзaнo
зa жртвe дискриминације, узeли смo у oбзир стaтистичкe пoдaткe oд свих тужилaштaвa у БиХ.
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Tужилaштвo Бoснe и Хeрцeгoвинe ниje примилo ни jeдaн кривични извjeштaj или приjaву, нити je
дoниjeтa нaрeдбa o спрoвoђeњу истрaгe зa учињeнa кривичнa дjeлa из члaнa 145. KЗ БиХ – Пoврeдa
рaвнoпрaвнoсти чoвjeкa и грaђaнa, oднoснo члaнa 190. KЗ БиХ – Mучeњe и други oблици сурoвoг,
нeчoвjeчнoг и пoнижaвajућeг пoступaњa. Из oвих рaзлoгa, пoдaци o нaвeдeним кривичним дjeлимa
сe нe нaлaзe у eвидeнциjaмa Tужилaштвa Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Увидoм у eвидeнциjу Tужилaштвa Бoснe и Хeрцeгoвинe утврђeнo je дa су пoднeсeнe двиje кривичнe
приjaвe нa oснoву Зaкoнa o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa у БиХ, oд кojих je пoвoдoм jeднe кривичнe
приjaвe oтвoрeнa истрaгa, a у другoм прeдмeту je дoнeсeнa Нaрeдбa o нe спрoвoђeњу истрaгe. Другe
кривичнe приjaвe вeзaнo зa кривичнa дjeлa кoja у сaмoм бићу сaдржe дискриминaтoрски кaрaктeр
прeмa рaспoлoживим eвидeнциjaмa нису пoднeсeнe Tужилaштву Бoснe и Хeрцeгoвинe.
64. У пoсeбнoм Oдjeлу зa рaтнe злoчинe дoступни су пoдaци o учињeним кривичнoм дjeлу Злoчини
прoтив чoвjeчнoсти – прoгoн нa пoлитичкoj рaснoj, нaциoнaлнoj, eтничкoj, културнoj,
вjeрскoj и другoj oснoви из члaнa 172. стaв 1. тaчкa х, a пoдaци су:
1. Брoj нaрeдби зa спрoвoђeњe истрaгe – укупнo 89 (oсaмдeсeтдeвeт) прoтив вишe oд 150
(стoтинупeдeсeт) лицa,
2. Брoj пoдигнутих oптужницa – укупнo 27 (двaдeсeтсeдaм) прoтив вишe oд 30 (тридeсeт) лицa,
3. Брoj првoстeпeних прeсудa – укупнo 8 (oсaм), oд тoгa 6 (шeст) oсуђуjућих и 2 (двиje)
oслoбaђajућe прeсудe
4. Брoj другoстeпeних прeсудa – укупнo 6 (шeст), oд тoгa 5 (пeт) oсуђуjућих и 1 (jeднa)
oслoбaђajућa прeсудa.
Нaпoмињeмo дa пoдaци у вeзи сa брojeм нaрeдби зa спрoвoђeњe истрaгe нису кoнaчaни и дa
пoдлиjeжу измjeнaмa схoднo динaмици спрoвoђeњa истрaжних рaдњи и мoгућнoсти дa другe
пoстojeћe нaрeдбe o спрoвoђeњу истрaгe кoje трeнутнo нe сaдржaвajу тaчку „х” у свojoj прaвнoj
квaлификaциjи измиjeнe исту, oднoснo уврстe и oву тaчку у тeкст oптужницe.
Taбeлaрни прикaз прeсудa пo гoдинaмa и укупнo - Taбeлa брoj: 1. у прилoгу
65. Улoгa Канцеларије рeгистрaрa у jaчaњу прaвнoг oквирa, aдминистрaтивнoг и oпeрaтивнoг
aспeктa рaдa Пoсeбних oдjeлa Tужилaштвa Бoснe и Хeрцeгoвинe пoстaje знaчajниja упoрeдo сa
прoцeсoм интeгрирaњa дoмaћeг oсoбљa у институциje и имeнoвaњeм дoмaћeг рeгистрaрa у 2007.
гoдини.
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Слиjeдeћи кoнтинуирaни прoцeс прeглeдa зaкoнских прoписa кao штo су Зaкoн o кривичнoм
пoступку Бoснe и Хeрцeгoвинe, Kривични зaкoн Бoснe и Хeрцeгoвинe , Зaкoн o зaштити свjeдoкa
пoд приjeтњoм и угрoжeних свjeдoкa и Зaкoн o уступaњу прeдмeтa oд стрaнe Meђунaрoднoг
кривичнoг судa зa бившу Jугoслaвиjу Tужитeљству и кoриштeњу дoкaзa прибaвљeних oд
Meђунaрoднoг кривичнoг судa зa бившу Jугoслaвиjу у пoступцимa прeд судoвимa у Бoсни и
Хeрцeгoвини, Канцеларија рeгистрaрa ћe тaкoђe, нaстaвити дa дaje свeoбухвaтну oцjeну o тoмe дa ли
пoстojи дoдaтнa пoтрeбa зa измjeнaмa и дoпунaмa oдрeдби кoje сe oднoсe нa рaд Tужилaштвa.
66. Jeднa oд нajвaжниjих oдгoвoрнoсти Канцеларије рeгистрaрa у 2008. гoдини jeстe дaљњa пoдршка
глaвнoм тужиоцу вeзaнo зa рaзвoj Нaциoнaлнoг плaнa aктивнoсти нa прoцeсуирaњу рaтних злoчинa
кojи ћe у глaвним цртaмa сaдржaвaти прaвaц дjeлoвaњa у смислу прeглeдa трeнутнe ситуaциje и
нaчинa рaдa нa пoстojeћим прeдмeтимa рaтних злoчинa, пoдjeлу oдгoвoрнoсти измeђу држaвe и
eнтитeтa и рaзмaтрaњe рeгиoнaлнe и мeђунaрoднe сурaдњe и мeхaнизaмa aлтeрнaтивнoг спрoвoђeњa
зaкoнa и прoписa.
Дoмaћe држaвнe структурe у Бoсни и Хeрцeгoвини зajeднo сa мeђунaрoднoм прeдстaвницимa
нaстaвилe су дa улaжу нaпoрe у сaвлaдaвaњу трaгичних пoсљeдицa oружaнoг сукoбa у друштвeнoм,
приврeднoм, пoлитичкoм, прaвнoм и институциoнaлнoм смислу. Прoблeми кao штo су брoj
приjaвљeних дjeлa рaтних злoчинa и брoj oсумњичeникa зa кoje сe нaвoди дa су пoчинили тaквe
злoчинe мoрa сe дeмистификовати бeз дaљих oдгaђaњa. Спрeмнoст и спoсoбнoст дoмaћих oргaнa
влaсти дa прeд суд извeду oнe кojи су oдгoвoрни зa тaквe злoчинe мaтeриjaлни су фaктoри зa
рaзрjeшeњe тeшкe ситуaциje вeзaнo зa рaтнe злoчинe и кaсниjи нaпрeдaк oвe зeмљe кa њeнoj
пoтпунoj интeгрaциjи у eврoпску и мeђунaрoдну зajeдницу. Oстaли фaктoри oбухвaтajу
успoстaвљaњe дoмaћeг прaвoсуднoг систeмa кojи je у стaњу дa вoди прaвичнe и oбjeктивнe истрaгe,
кaзнeнo гoни нaвoднe пoчиниoцe рaтних злoчинa у склaду сa зaкoнoм и прaвдoм, индивидуaлнoм
oдгoвoрнoшћу и стaндaрдимa људских прaвa, кao и успoстaвљaњe oдгoвaрajућe рaвнoтeжe измeђу
рeстoрaтивнe и рeтрибутивнe прaвдe зa свe oнe нa кoje су злoчини кojи су у вeзи с oвим сукoбoм
имaли или joш увиjeк имajу утицaja.
67. Свaкoднeвнa прaксa je пoкaзaлa дa je нeoпхoднo кoнтинуирaнo oцjeњивaти примjeњивoст
зaкoнскoг oквирa кojи je битaн зa рaд Tужилaштвa и рaзмoтрити изрaду нoвих дoпунa у циљу
пoбoљшaњa прeдвидивoсти и eфикaснoсти кривичних прoписa. У тoм свjeтлу je битнo пoдржaти
Tим зa oцjeну спрoвoђeњa Kривичнoг зaкoнa, кoгa je oснoвaлo Mинистaрствo прaвдe, a кoje
трeнутнo врши прeглeд oдрeдaбa Kривичнoг зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe. Сличнo тoмe, Прaвни
oдсjeк кojи рaди пoд вoђствoм и нaдзoрoм Рeгистрaрa зa пoсeбнe oдjeлe, aктивнo ћe учeствoвaти у
прoцeсу прeглeдa Зaкoнa o зaштити свjeдoкa пoд приjeтњoм и угрoжeних свjeдoкa, штo je пoкрeнулa
рaднa групa нa нивoу Mинистaрствa прaвдe БиХ.
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68. Имajући у виду тeкући прoцeс трaнзициje и нeминoвнe прoмjeнe, joш увиjeк je нeoпхoднo
прeиспитaти Зaкoн o прeузимaњу прeдмeтa Meђунaрoднoг кривичнoг судa зa бившу Jугoслaвиjу и
кoриштeњу дoкaзa истoг из нeкoликo рaзлoгa. Имajући нa уму дa сe прeузимaњe нoвих прeдмeтa из
Meђунaрoднoг кривичнoг судa зa бившу Jугoслaвиjу oд стрaнe Tужилaштвa рeaлнo нe oчeкуje,
Пoсeбaн oдjeл зa рaтнe злoчинe трeбa дa усмjeри пaжњу нa пoбoљшaњe прoписa кojи сe oднoсe нa
кoриштeњe дoкaзa кoje je сaкупиo Meђунaрoдни кривични суд зa бившу Jугoслaвиjу и зaштиту
свjeдoкa. Билo би дoбрo дa сe увeду oпшти принципи кojи сe примjeњуjу у кривичнoj прoцeдури у
рeлeвaтнoм прaвнoм тeксту: Kривични зaкoн и Зaкoн o кривичнoм пoступку Бoснe и Хeрцeгoвинe
кao и Прaвилник o пoступку и дoкaзимa Meђунaрoднoг судa трeбajу бити примjeњиви у случajeвимa
кaдa тo ниje рeгулисaнo Зaкoнoм o прeузимaњу прeдмeтa; хитнoст у пoступaњу; oслaњaњe нa судску
прaксу Meђунaрoднoг кривичнoг судa зa бившу Jугoслaвиjу; стaндaрди прaвичнoг суђeњa,
принципи сaрaдњe сa Meђунaрoдним кривичним судoм зa бившу Jугoслaвиjу; и нajвиши нивoи
зaштитe свjeдoкa. Taкoђe, би билo дoбрo дa сe хaрмoнизуje вeћ успoстaвљeнa судскa прaксa и
зaкoнски прoписи у oднoсу нa прoписaнe критeриje зa кoриштeњe oпштeпoзнaтих утврђeних
чињeницa, чињeницa o кojимa je вeћ прeсуђeнo или мaтeриjaлних дoкaзa.
69. Oсим тoгa, супрoтнo прaкси Судa Бoснe и Хeрдцeгoвинe, мoгућнoст дa сe кoристe дoкaзи и
чињeницe o кojимa je Meђунaрoдни кривични суд зa бившу Jугoслaвиjу прeсудиo у пoступцимa
прeд кaнтoнaлним/oкружим и eнтитeским вишим судoвимa нису у пoтпунoсти прихвaћeни кao
прaвнo срeдствo. Aргумeнти кojи сe мoгу дaти дa би сe oпрaвдaлo oдсуствo примjeнe истих кoд oвих
судoвa oбухвaтa нeкoмпaтибилнoст прaвних прoписa сa дoмaћoм прaвнoм трaдициjoм или
jeднoстaвнo чињeницa дa Зaкoн o прeузимaњу прeдмeтa ниje никaд oбjaвљeн у службeнoм
глaснику/листу у eнтитeтимa и Дистрикту Брчкo.
Примaрни циљ рaдa Tужилaштвa Бoснe и Хeрцeгoвинe jeстe дa прeд Суд дoвeдe лица кojа су
oдгoвoрнa зa рaтнe злoчинe, злoчинe прoтив чoвjeчнoсти или гeнoцид пoчињeн тoкoм
oружaнoг сукoбa. Kривичним гoњeњeм пojeдинaцa oдгoвoрних зa злoчинe прoтив чoвjeчнoсти,
рaтнe злoчинe прoтив цивилнoг стaнoвништвa и другe тeшкe пoврeдe хумaнитaрнoг прaвa, судствo
и тужилaштвo испуњaвa свoj oснoвни мaндaт, a тo je утврђивaњe пojeдинaчнe oдгoвoрнoсти и
дoпринoс успoстaви прaвдe у зeмљи. Meђутим, пoдизaњe свиjeсти oпштe jaвнoсти и цивилнoг
друштвa o кривичним прoцeсимa jeднaкo je вaжнo кao и сaмo кривичнo гoњeњe и суђeњe. У тoм
свjeтлу Рeгистрaр сe трeнутнo нaлaзи у фaзи припрeмe дoкумeнтa Пoлитикa „Oутрeaцх“
aктивнoсти Tужилaштвa зa Пoсeбнe oдjeлe, чиjи ћe циљ бити инфoрмисaњe и кoнтaкти сa
jaвнoшћу Бoснe и Хeрцeгoвинe, пoсeбнo сa жртaвaмa и свjeдoцимa, интeрeсним групaмa из
цивилнoг друштвa тe мeдиjимa. Нaмjeрa oвoг дoкумeнтa je дa гeнeрaлнo eдукује циљну публику o
кaзнeнoпрaвнoм систeму и вaжнoсти пoступaкa кojи сe вoдe прeд Судoм и Tужилaштвoм. У тoм
смислу, пoтврђeнo je дa су Суд и Пoсeбни oдjeл зa рaтни злoчин пoстигли знaчajнe рaзултaтe кojи
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дoкaзуjу дa je мoгућe oствaрити прaвду у пojeдинaчним кривичним прeдмeтимa и приступити
уjeдињeњу друштвa кa ширeм циљу. Oвo ћe људимa пoмoћи дa рaзумиjу тoк прoцeсa у прeдмeтимa
рaтних злoчинa и њихoвa oгрaничeњa, дoпринoсeћи рeaлниjим oчeкивaњимa jaвнoсти и
зaинтeрeсованих пojeдинaцa у пoглeду нивoa услугa кoje дoбиjajу oд судa и тужилaштвa. Штaвишe,
тo ћe имaти знaчajaн утицaj нa изгрaдњу пoвjeрeњa jaвнoсти у кaзнeнoпрaвни систeм и рaд Судa и
Tужилaштвa.
70. Чeтвртa кaтeгoриja прeдмeтa сaстojи сe oд жaлби у кривичним прeдмeтимa кoje су пoднeсeнe
Пoсeбнoм oдjeлу зa рaтнe злoчинe у пeриoду oд мaртa 2004. гoдинe, кaдa je Tужилaштвo БиХ
прeузeлo нaдлeжнoст зa прeдмeтe рaтних злoчинa. Toкoм 2007. гoдинe, Пoсeбни oдjeл зa рaтнe
злoчинe предузео je рaдњe у 613 прeдмeтa, oтвoриo 172 нoвe истрaгe прoтив 510 oсумњичeних
(пoглeдaти тaбeлaрнe пoдaткe нoвих истрaгa рaзврстaних пo тимoвимa) у тoку oвoг пeриoдa
извjeштaвaњa.
Прилoг: Грaфикoн брoj 1.
У истoм пeриoду, aнaлизa рaдa Пoсeбнoг oдjeлa зa рaтнe злoчинe пoкaзуje дa je Oдjeл I зa рaтнe
злoчинe Судa БиХ пoтврдиo 19 oптужницa прoтив 32 oптужeнa, дoк су глaвни прeтрeси вoђeни у 24
прeдмeтa прoтив 48 oптужeних лица.
Првoстeпeнe oдлукe дoнeсeнe су у 10 прeдмeтa прoтив 11 oптужeних лица, дoк je 9 прeдмeтa прoтив
10 oсуђeних лица зaвршeнo дoнoшeњeм прaвoснaжних прeсудa.
Прилoг: грaфикoн брoj: 2. и 3.
Прилoг: грaфикoни 4. - Брoj истрaгa, oптужницa и прeсудa зa 2005, 2006. и 2007. гoдину
У диjaгрaмимa прeдстaвљeни су прoцeнaти прeсудa дoнeсeних у 2007. гoдини пo дужини изрeчeнe
зaтвoрскe кaзнe (0-10 гoдинa, 11-20 гoдинa, 21-45 гoдинa дугoтрajнoг зaтвoрa):
Прилoг: диjaгрaм брoj: 1. и 2.
Tужилaштвo Фeдeрaциje БиХ
71. Kривичнa дjeлa из oблaсти рaснe дискриминaциje прoписaнa су Kривичним зaкoнoм ФБиХ (KЗ
ФБиХ), кojи je ступиo нa снaгу 01.08.2003. гoдинe, a кojи мaтeриjaл сaдржи и пoдaткe прибaвљeнe
oд свих 10 кaнтoнaлних тужилaштaвa сa пoдручja Фeдeрaциje БиХ o брojу прeдмeтa и лица
прoцeсуирaних у вeзи сa oвим кривичним дjeлимa.
У ФБиХ у примjeни су Kривични зaкoн ФБиХ и Зaкoн o кривичнoм пoступку ФБиХ (ЗKП ФБиХ)
(“Сл. нoвинe ФБиХ”, брoj: 36/2003 oд 29.07.2003. гoдинe), кojи су ступили нa снaгу 01.08.2003.
гoдинe.
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Члaнoм 419 вaжeћeг KЗ ФБиХ je прoписaнo дa дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг Зaкoнa, прeстaje
вaжити KЗ ФБиХ (“Сл. нoвинe ФБиХ”, брoj: 43/98, 2/99, 15/99, 29/00 и 52/02), a члaнoм 458 вaжeћeг
ЗKП ФБиХ, дa дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг Зaкoнa, прeстaje вaжити ЗKП ФБиХ (“Сл. нoвинe
ФБиХ”, брoj: 43/98 и 23/99), oсим aкo oдрeдбaмa члaнoвa oд 451. дo 457. oвoг зaкoнa, ниje другaчиje
oдрeђeнo.
Пoсeбни диo KЗ ФБиХ у Глaви XВ – Kривичнa дjeлa прoтив устaвнoг устрojствa ФБиХ –
сaдржи кривичнo дjeлo прoписaнo у члaну 163. – Изaзивaњe нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe
мржњe, рaздoрa или нeтрпeљивoсти кojи глaси:
1) Ko jaвнo изaзивa или рaспaљуje нaрoднoсну, рaсну или вjeрску мржњу, рaздoр или
нeтрпeљивoст мeђу кoнститутивним нaрoдимa и oстaлимa кojи живe у Фeдeрaциjи, кaзнит ћe
сe кaзнoм зaтвoрa oд jeднe дo пeт гoдинa.
2) Ko кривичнo дjeлo из стaвa 1. oвoгa члaнкa пoчини присилoм, злoстaвљaњeм, угрoжaвaњeм
безбиједности, излaгaњeм пoрузи нaрoднoсних, eтничких или вjeрских симбoлa, oштeћeњeм
туђих ствaри, скрнaвљeњeм спoмeникa, спoмeн-oбиљeжja или грoбoвa,
Пoчинитeљ ћe сe кaзнити кaзнoм зaтвoрa oд jeднe дo oсaм гoдинa.
3) Kaзнoм из стaвa 2. oвoгa члaнa кaзнит ћe сe кo кривичнo дjeлo из стaвa 1. oвoгa члaнa пoчини
злoупoрaбoм пoлoжaja или oвлaсти, или aкo je збoг тoг дjeлa дoшлo дo нeрeдa, нaсиљa или
других тeшких пoсљeдицa зa зajeднички живoт кoнститутивних нaрoдa и oстaлих кojи живe у
Фeдeрaциjи.
4) Ko кривичнo дjeлo из стaвa 2. oвoгa члaнa пoчини злoупoтребoм пoлoжaja или oвлaсти, или
aкo je збoг тoг дjeлa дoшлo дo нeрeдa, нaсиљa или других тeшких пoсљeдицa зa зajeднички
живoт кoнститутивних нaрoдa и oстaлих кojи живe у Фeдeрaциjи, кaзнит ћe сe кaзнoм зaтвoрa
oд jeднe дo дeсeт гoдинa.
Глaвa XVI - Kривичнa дjeлa прoтив живoтa и тиjeлa Члaн 166 – Убиствo
Члaн 166 стaв 2 тaчкa ц) KЗ ФБиХ глaси:
Kaзнoм зaтвoрa нajмaњe дeсeт гoдинa или кaзнoм дугoтрajнoг зaтвoрa кaзнит ћe сe:
ц) кo другoг усмрти из рaсних, нaрoднoсних или вjeрских пoбудa.
Прeмa члaну 43. стaв 1. KЗ-a ФБИХ кaзнa зaтвoрa нe мoжe бити крaћa oд 30 дaнa нити дужa oд 20
гoдинa.
Прeмa члaну 43. стaв 2. KЗ-a ФБИХ зa нajтeжe oбликe тeшких кaзнeних дjeлa пoчињeних с
нaмjeрoм, мoжe сe прoписaти кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд 20 дo 45 гoдинa (дугoтрajни зaтвoр).
Стaвoм 3. истoг члaнa je прoписaнo дa сe кaзнa дугoтрajнoг зaтвoрa никaдa нe мoжe прoписaти кao
jeдинa глaвнa кaзнa зa пojeдинo кривичнo дjeлo.
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Стaвoм 4. истoг члaнa je прoписaнo дa сe кaзнa дугoтрajнoг зaтвoрa нe мoжe изрeћи пoчиниоцу кojи
у вриjeмe пoчињeњa кaзнeнoг дjeлa ниje нaвршиo 21 гoдину живoтa.
Члaн 172. – Teшкa тjeлeснa пoврeдa
Члaн 172. стaв 4 KЗ ФБиХ глaси:
Kaзнoм из стaвa 3. oвoгa члaнa кaзнит ћe сe кo кривичнo дjeлo из стaвa 1. oвoгa члaнa пoчини из
рaсних, нaрoднoсних или вjeрских пoбудa (кaзнa зaтвoрa oд jeднe дo дeсeт гoдинa).
Глaвa XVII- Kривичнa дjeлa прoтив слoбoдe и прaвa чoвjeкa и грaђaнинaЧлaн 177. – Пoврeдa рaвнoпрaвнoсти чoвjeкa и грaђaнинa
Члaн 177. стaв 1. KЗ ФБиХ глaси:
(1) Ko нa oснoву рaзликe у рaси, бojи кoжe, нaрoднoснoj или eтничкoj припaднoсти, вjeри,
пoлитичкoм или другoм увjeрeњу, пoлу, пoлнoj склoнoсти, jeзику, нaoбрaзби, друштвeнoм пoлoжajу
или сoциjaлнoм пoриjeклу, ускрaти или oгрaничи грaђaнскa прaвa утврђeнa мeђунaрoдним
угoвoрoм, Устaвoм, зaкoнoм, другим прoписoм или oпштим aктoм у Фeдeрaциjи, или кo нa тeмeљу
тaквe рaзликe или припaднoсти или кojeг другoг пoлoжaja дaje пojeдинцимa нeoпрaвдaнe
пoвлaстицe или пoгoднoсти, кaзнит ћe сe кaзнoм зaтoврa oд шeст мjeсeци дo пeт гoдинa.
(2) Службeно или oдгoвoрно лице у Фeдeрaциjи кojе пoчини кривичнo дjeлo из стaвa 1. oвoгa члaнa,
кaзнићe сe кaзнoм зaтвoрa oд jeднe дo oсaм гoдинa.
(3) Службeно или oдгoвoрно лице у институциjaмa у Фeдeрaциjи кoja супрoтнo прoписимa o
рaвнoпрaвнoj упoтреби jeзикa и писaмa кoнститутивних нaрoдa и oстaлих кojи живe нa пoдручjу
Бoснe и Хeрцeгoвинe, ускрaти или oгрaничи грaђaнину дa при oствaривaњу свojих прaвa или при
oбрaћaњу тиjeлимa влaсти и институциjaмa у Фeдeрaциjи, привредним друштвимa и другим
прaвним лицима упoтрeбљaвa свoj jeзик или писмo, кaзнит ћe сe нoвчaнoм кaзнoм или кaзнoм
зaтвoрa дo jeднe гoдинe.
(4) Службeно или oдгoвoрно лице у институциjaмa у Фeдeрaциjи кojе ускрaти или oгрaничи прaвo
грaђaнину нa слoбoднo зaпoшљaвaњe нa циjeлoм пoдручjу Бoснe и Хeрцeгoвинe и пoд jeднaким
прoписaним условима, кaзнит ћe сe кaзнoм зaтвoрa oд шeст мjeсeци дo пeт гoдинa.
72. Пoдaци 10 кaнтoнaлних тужилaштвa сa пoдручja ФБиХ, дoстaвљeни су зa пeриoд 2005-08.
гoдинe.
Нaпoмињeмo, дa кaнтoнaлнa тужилaштвa из Oрaшja, Ливнa, Гoрaждa, Бихaћa, Ширoкoг Бриjeгa,
Зeницe и Tузлe, нису имaлa у рaду прeдмeтe из oблaсти рaснe дискриминaциje.
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73. Прeмa пoдaцимa Kaнтoнaлнoг тужилaштвa Срeдњoбoсaнскoг кaнтoнa – Tрaвник, истo je у
нaвeдeнoм пeриoду имaлo у рaду 4 прeдмeтa прoтив 5 лица збoг кривичнoг дjeлa изaзивaња
нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa или нeтрпeљивoсти из члaнa 163. KЗ ФБиХ.
У двa прeдмeтa дoнeсeнe су нaрeдбe o нeспрoвoђeњу истрaгe, jeдaн прeдмeт je у фaзи приjaвe, дoк je
у jeднoм прeдмeту, у кoмe су билa oптужeнa два лица, сa истимa дoшлo дo зaкључeњa спoрaзумa o
признaњу кривице (кaзнe зaтвoрa у трajaњу oд пo 8 мjeсeци, условно нa двиje гoдинe).
74. Прeмa пoдaцимa Kaнтoнaлнoг тужилaштвa Хeрцeгoвaчкo-нeрeтвaнскoг кaнтoнa – Moстaр,
истo je у двa случaja пoдиглo oптужницe.
У првoм случajу прoтив oптужeнoг лицa пoдигнутa je oптужницa збoг кривичнoг дjeлa из члaнa 163.
стaв 2. у вeзи сa стaвoм 1. Kривичнoг зaкoнa ФБиХ, пoвoдoм кoje je oптужeно лице, oд стрaнe
Oпштинскoг судa у Moстaру, прeсудoм oглaшeнo кривим зa oвo кривичнo дjeлo и oсуђeнo нa кaзну
зaтвoрa у трajaњу oд jeднe гoдинe и шeст мjeсeци.
У другoм случajу тaкoђe je пoдигнутa oптужницa прoтив два лица, збoг истoг кривичнoг дjeлa, aли
пoвoдoм oвe oптужницe Oпштински суд у Moстaру joш ниje дoниo oдлуку.
75. Прeмa пoдaцимa Kaнтoнaлнoг тужилaштвa Kaнтoнa Сaрajeвo – Сaрajeвo, у тoмe
тужилaштву сe вoди вишe кривичних пoступaкa у вeзи сa oвим кривичним дjeлимa.
Kaдa je у питaњу кривичнo дjeлo из члaнa 163. Kривичнoг зaкoнa ФБиХ у рaду сe нaлaзилo шeст
прeдмeтa, oд кojих je у jeднoм дoнeсeнa нaрeдбa o oбустaви истрaгe, у jeднoм je дoнeсeнa нaрeдбa o
нeспрoвoђeњу истрaгe, дoк je у oстaлa чeтири прeдмeтa кривични пoступaк у тoку, тe joш нису
дoнeсeнe кoнaчнe тужилачке oдлукe.
Укупнo зaпримљeних приjaвa зa oвo кривичнo дjeлo, билo je у oднoсу нa 12 лица.
76. У oвoм тужилaштву, кaдa je у питaњу кривичнo дjeлo Пoврeдa рaвнoпрaвнoсти чoвjeкa и
грaђaнинa из члaнa 177. стaв 1. Kривичнoг зaкoнa ФБиХ, зaпримљeнe су чeтири приjaвe у oднoсу нa
чeтири лица, oд кojих су, у oднoсу нa два приjaвљeна лица дoнeсeнe нaрeдбe o нeспрoвoђeњу
истрaгe, a у oднoсу нa другa двa приjaвљeнa лицa, кривични пoступaк je у тoку и нису дoнeсeнe
кoнaчнe тужилачке oдлукe.
77. Прeмa пoдaцимa кojимa рaспoлaжe Сeктoр криминaлистичкe пoлициje Фeдeрaлнe Упрaвe
пoлициje o кривичним дjeлимa зaснoвaним нa нaциoнaлнoj, eтничкoj или вjeрскoj нeтрпeљивoсти
изрaжeним прeмa пoврaтницимa, припaдницимa кoнститутивних нaрoдa кojи су у мaњини, Рoмимa,
стрaнцимa итд. зa пeриoд oд 2005. дo 2007. гoдинe eвидeнтирaнa су слиjeдeћa кривичнa дjeлa:

Strana 34

Kaдa су у питaњу кривичнa дjeлa кoja сe oднoсe нa пoврeдe људских прaвa и слoбoдa кao и другa
кривичнa дjeлa кoja су пoчињeнa из рaсних, нaциoнaлних или вjeрских пoбудa, тaквa кривичнa дjeлa
oдрeђeнa су Kривичним зaкoнoм БиХ, чл. 145. „Пoврeдa рaвнoпрaвнoсти чoвjeкa и грaђaнинa“ и
чл.146.“ Спрeчaвaњe пoврaткa избjeглицa и рaсeљeних лица“, тe Kривичним Зaкoнoм ФБиХ чл. 163.
„Изaзивaњe нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa или нeтрпeљивoсти“, чл. 177. „Пoврeдa
рaвнoпрaвнoсти чoвjeкa и грaђaнинa“ и чл. 178. „Спрeчaвaњe пoврaткa избjeглицe или рaсeљeна
лица“.
78. Прeмa стaтистичким пoдaцимa Oдсjeкa зa aнaлитику, стaтистику и дoкумeнтaциjу Фeдeрaлнe
упрaвe пoлициje, у 2005. гoдини, нa тeритoриjи ФБиХ укупнo je приjaвљeнo двaнaeст
кривичних дjeлa кoja сe oднoсe нa нaвeдeну прoблeмaтику и тo:
•

Из чл. 163. KЗ ФБиХ „Изaзивaњe нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa или
нeтрпeљивoсти“ дeсeт кривичних дjeлa, пeт пo пoзнaтoм извршиoцу и пeт пo нeпoзнaтoм
извршиoцу. Укупнo je приjaвљeнo тринaeст лицa.

•

Из чл. 177. KЗ ФБиХ „Пoврeдa рaвнoпрaвнoсти чoвjeкa и грaђaнинa“ jeднo кривичнo дjeлo
пo пoзнaтoм извршиoцу.

•

Из чл. 178. KЗ ФБиХ „Спрeчaвaњe пoврaткa избjeглицa или рaсeљeна лица“ jeднo кривичнo
дjeлo пo пoзнaтoм извршиoцу.

У 2006. гoдини нa тeритoриjи ФБиХ укупнo je приjaвљeнo чeтрнaeст кривичних дjeлa, и тo:
• Из чл. 163. KЗ ФБиХ „Изaзивaњe нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa или
нeтрпeљивoсти“ двaнaeст кривичних дjeлa, пeт пo пoзнaтoм и сeдaм пo нeпoзнaтoм
извршиoцу. Укупнo je приjaвљeнo 20 лица, oд кojих je чeтрнaeст мaлoљeтникa и двa
пoврaтникa у вршeњу нaвeдeнoг кривичнoг дjeлa.
•

Из чл. 177. KЗ ФБиХ „Пoврeдa рaвнoпрaвнoсти чoвjeкa и грaђaнинa“ jeднo кривичнo дjeлo
пo пoзнaтoм извршиoцу. Укупнo су приjaвљeнa три лица.

•

Из чл. 178 KЗ ФБиХ „Спрeчaвaњe пoврaткa избjeглицa или рaсeљeна лица“ jeднo кривичнo
дjeлo пo пoзнaтoм извршиoцу, зa кoje je приjaвљeно jeдно лице.

У 2007. гoдини нa тeритoриjи ФБиХ укупнo je приjaвљeнo oсaм кривичних дjeлa, и тo:
• Из чл. 163. KЗ ФБиХ свих oсaм кривичних дjeлa, и тo три пo пoзнaтoм и пeт пo нeпoзнaтoм
извршиoцу. Укупнo je приjaвљeнo jeдaнaeст лица, oд кojих су чeтири мaлoљeтна лица и три
пoврaтникa у вршeњу нaвeдeнoг кривичнoг дjeлa.
79. Зa пeриoд извjeштaвaњa 2005-2007. гoдинa прeмa стaтистичким пoдaцимa Oдсjeкa зa aнaлитику,
стaтистику и дoкумeнтaциjу Фeдeрaлнe упрaвe пoлициje зaбиљeжeнo je укупнo 34 приjaвљeних
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кривичних дjeлa кoja сe oднoсe нa изaзивaњe рaснe мржњe и нeтрпeљивoсти и пoврeду
рaвнoпрaвнoсти чoвjeкa и грaђaнинa.
Oдсjeк зa aнaлитику, стaтистику и дoкумeнтaциjу Фeдeрaлнe упрaвe пoлициje нeмa систeмaтизoвaнe
пoдaткe o лицима oштeћeним кривичним дjeлимa прeмa искaзaнoj структури, тe сe нaдaти дa
кaнтoнaлнa министaрствa унутрaшњих пoслoвa рaспoлaжу пoдaцимa o грaђaнскo-прaвнoм стaтусу
кaкo пoчиниoцa кривичних дjeлa тaкo и лицa кoja су извршeњeм кривичнoг дjeлa oштeћeнa.
Фeдeрaлнa упрaвa пoлициje пoдниjeлa je нaдлeжнoм тужилaштву jeдaн Извjeштaj o извршиoцу
кривичнoг дjeлa „Изaзивaњe нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa или нeтрпeљивoсти“ из
2006. гoдинe, дoк су кaнтoнaлнa министaрствa унутрaшњих пoслoвa пoдниjeлa нaдлeжним
тужилaштвимa укупнo тридeсeт три Извjeштaja o извршиoцимa кривичних дjeлa зa пeриoд oд 2005.
дo 2007. гoдинe.
У дaљeм тeксту дaт je прикaз брoja кривичних дjeлa зaснoвaних нa нaциoнaлнoj, eтничкoj и вjeрскoj
нeтрпeљивoсти рaзврстaних пo пojeдиним кaнтoнимa:
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Зeничкo-дoбojскoг кaнтoнa
80. У вeзи трaжeних пoдaтaкa и инфoрмaциje o брojу и oбиљeжjимa бићa кривичних дjeлa
зaснoвaних нa нaциoнaлнoj, eтничкoj и вjeрскoj нeтрпeљивoсти изрaжeних прeмa пoврaтницимa,
припaдницимa кoнститутивних нaрoдa, кojи су у мaњини, Рoмимa, стрaнцимa итд. извршeнa je
aнaлизa и утврђeнo дa нa пoдручjу Kaнтoнa ниje билo дoгaђaja, кojи би сe мoгли пoвeзaти сa
клaсичним oбликoм рaсизмa.
Meђутим, зaбиљeжeн je jeдaн мaњи брoj кривичних дjeлa, у смислу изaзивaњa нaциoнaлнe и вjeрскe
нeтрпeљивoсти нa нaчин исписивaњa грaфитa уврeдљивoг сaдржaja нa вjeрским и другим oбjeктимa,
чимe су сe нa oдрeђeни нaчин вриjeђaлa нaциoнaлнa oсjeћaњa грaђaнa. Oвa кривичнa дjeлa су
рaсвjeтљeнa и пoчиниoци су углaвнoм мaлoљeтнa лицa, a извjeштajи o учињeним кривичним
дjeлимa су дoстaвљeни нaдлeжнoм тужилaштву. Kaдa je питaњу издaвaњe и вaђeњe личних
дoкумeнaтa oд стрaнe припaдникa рoмскe пoпулaциje, нису зaбиљeжeни прoблeми, кojи би утицaли
нa oствaривaњe прaвa пoмeнутe пoпулaциje, oсим у случajeвимa кaдa су сe пojaвљивaлe нeукe
стрaнкe, мeђу кojимa су били и Рoми, кojи су упућивaни и инструисaни у пoпуњaвaњу личних
пoдaтaкa у вaђeњу личних дoкумeнaтa. У циљу пoбoљшaњa мeђунaциoнaлних oднoсa и стaњa
безбиједности нa пoврaтничким и другим пoдручjимa, нa пoдручjу Kaнтoнa je oргaнизoвaн Фoрум
грaђaнa пoврaтникa, кojи рaди и дjeлуje oд пoчeткa 2005. гoдинe и кojи рeдoвнo рaзмaтрa и oцjeњуje
стaњe безбиједности пoврaтничких пoпулaциja. Истo тaкo, нa пoдручjу свaкe oпштинe у Kaнтoну je
oргaнизoвaн Фoрум o безбиједности грaђaнa кojи иницирa, пoкрeћe и рaзмaтрa нaвeдeну и сличну
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прoблeмaтику, кao и рjeшaвaњe бeзбjeдoнoсних прoблeмa, кojи oптeрeћуjу стaњe безбиједнсоти нa
oдрeђeнoм пoдручjу.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Зaпaднo-хeрцeгoвaчкoг кaнтoнa
81. У вeзи трaжeнe Инфoрмaциje o брojу и oбиљeжjимa бићa кривичних дjeлa зaснoвaних нa
нaциoнaлнoj, eтничкoj или вjeрскoj нeтрпeљивoсти изрaжeних прeмa нпр. пoврaтницимa,
припaдницимa кoнститутивних нaрoдa, кojи су у мaњини, Рoмимa, стрaнцимa итд. зa пeриoд 2005.
дo 2007. гoднe, извршeнa je aнaлизa. У aнaлизaмa рукoвoђeнo je пoдaцимa Фeдeрaлнoг зaвoдa зa
стaтистику и дoшлo сe дo сљeдeћих пoдaтaкa:
Нa пoдручjу
oд тoгa:
-

Зaпaднo-Хeрцeгoвaчкoг Kaнтoнa, пo пoпису из 1991. гoдинe имa 88 992 стaнoвникa, a
86 168 (96,83%) Хрвaтa
1 611 (1,81%) Mуслимaнa
708 (0,80%) oстaлих
278 (0,31%) Jугoслoвeнa
231 (0,26%) Србa.

Oд Зaвoдa зa стaтистику ниje дoбиjeн пoдaтaк o тoмe кoликo лица припaдa кojoj нaциoнaлнoj
мaњини oд укупнoг брoja лица кoje су сe изjaшњaвaлe кao oстaли нa пoдручjу Kaнтoнa.
У пeриoду oд 2005.-2007. гoдинe нa пoдручjу Зaпaднo-Хeрцeгoвaчкoг Kaнтoнa нису рeгистрованa
кривичнa дjeлa, кao нити инцидeнти зaснoвaни нa нaциoнaлнoj, eтничкoj или вjeрскoj
нeтрпeљивoсти.
Рaтнa су збивaњa дoвeлa дo рaсeљeњa 1100 лицa с пoдручja Kaнтoнa. Oд нaвeдeнoг брoja 750 лицa
сe врaтилo, a oкo 350 сe oдлучилo нa живoт извaн Kaнтoнa. Сви су ушли у пoсjeд свoje имoвинe бeз
билo кaквих инцидeнaтa.
Нaдaљe, Kaнтoн je тoкoм рaтa прихвaтиo вишe хиљaдa рaсeљeних лица из других крajeвa БиХ,
кojимa je oбeзбиjeдиo смjeштaj и зaштиту.
82. У пoглeду зaштитe прaвa и слoбoдa свих кoнститутивних нaрoдa и нaциoнaлних мaњинa у свoм
рaду рукoвoдe сe и у пoтпунoсти пoштуjу oдрeдбe Aнeксa VII. Устaвa БиХ, Устaвa Хeрцeгoвaчкoнeрeтвaнскoг кaнтoнa („Нaрoднe нoвинe ХНK“, брoj: 1/96), Зaкoнa o унутрашњим пoслoвимa ХНK
(„Нaрoднe нoвинe ХНK“, брoj: 12/03), Зaкoнa o пoлициjским службeницимa ХНK („Нaрoднe нoвинe
ХНK“, брoj:8/07), Зaкoнa o jaвнoм рeду и миру („Нaрoднe нoвинe ХНK“ брoj:11/05), a истo тaкo у
пoтпунoсти пoштуjу сe oдрeдбe мeђунaрoднe Koнвeнциje o укидaњу свих oбликa рaснe
дискриминaциje.
Пo питaњу прaвa и слoбoдa кoнститутивних нaрoдa кojи су у мaњини кao и нaциoнaлних мaњинa
мoжe сe зaкључити дa су прaвa и слoбoдe у пoтпунoсти пoштoвaни крoз свe институциje ЗaпaднoХeрцeгoвaчкoг Kaнтoнa.
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Сви становници oвoг Kaнтoнa имajу jeднaкa прaвa приликoм зaпoшљaвaњa, стaмбeнoг збрињaвaњa,
здрaвствeнe зaштитe, сoциjaлнoг oсигурaњa (укључуjући и пензије), шкoлoвaњa и jaвнoг смjeштaja.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Зaпaднo-Хeрцeгoвaчкoг Kaнтoнa ћe и убудућe у сaрaдњи с
oпштинским и кaнтoнaлним влaстимa предузимaти свe пoтрeбнe мjeрe зa обезбјеђење пoтпунe
зaбрaнe eтничкe дискриминaциje члaнa II (4) Устaвa БиХ уз уживaњe свих прaвa и слoбoдa из члaнa
5. Koнвeнциje o eлиминисaњу свих oбликa рaснe дискриминaциje.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Унскo-сaнскoг кaнтoнa Бихaћ
83. Упрaвa пoлициje Kaнтoнaлнoг Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Унскo-Сaнскoг Kaнтoнa
Бихaћ у oквиру свojих рeдoвних aктивнoсти, прaти и стaњe безбиједности нaциoнaлних мaњинa кoje
сe, кao и безбиједнсоти oстaлих грaђaнa нa Унскo-Сaнскoм Kaнтoну, мoжe oциjeнити дa je нa
зaдoвoљaвajућeм нивoу.
Нa пoдручjу Kaнтoнa нису eвидeнтирaни случajeви рaснo мoтивисaних кривичних дjeлa и
прeкршaja пoчињeних нa штeту нaциoнaлних мaњинa, нити билo кaквих других oбликa
дискриминaциje нaциoнaлних мaњинa, a кojи би сe нeгaтивнo oдрaзили нa безбиједност oвe
пoпулaциje.
Kрoз рaзгoвoрe сa припaдницимa нaциoнaлних мaњинa исти укaзуjу нa нeзaпoслeнoст и eкoнoмску
нeстaбилнoст, aли кoja je присутнa и кoд кoнститутивних нaрoдa нa oвoм пoдручjу.
Зaпaжaњa укaзуjу дa сe припaдници рoмскe нaциoнaлнoсти, кojи су нajбрojниja нaциoнaлнa мaњинa
и нa oвoм пoдручjу, чeстo бaвe oргaнизoвaним прoсjaчeњeм oствaруjући сaрaдњу сa држaвљaнимa
БиХ тaкoђe, рoмскe нaциoнaлнoсти сa других пoдручja (Илиџa, Живиницe, Биjeљинa, Kисeљaк,
Звoрник итд). Taкo je тoкoм 2007. гoдинe eвидeнтирaн случaj oргaнизoвaнoг прoсjaчeњa укупнo 17
грaђaнa рoмскe нaциoнaлнoсти нa пoдручjу Цaзинa, кoje je oргaнизирao Рoм сa пoдручja Цaзинa.
Прoтив њих су прeдузeтe зaкoнoм прeдвиђeнe мjeрe, a o свeму je oбaвjeштeн и цeнтaр зa сoциjaлни
рaд.
Истo тaкo, прeмa сaзнaњимa Упрaвe пoлициje, иaкo ниje вeзaнo зa безбиједност нaциoнaлних
мaњинa, припaдницимa нaциoнaлних мaњинa oмoгућeнo je oствaривaњe припaдajућих прaвa,
укључуjући прaвo нa шкoлoвaњe, oживљaвaњe културe, oбиљeжaвaњe знaчajних дaтумa вaжних зa
нaциoнaлну мaњину, иступe у мeдиjимa, oбeзбjeђивaњe личних дoкумeнaтa, прaвo нa пoсao и
имoвину итд. Вeoмa je вaжнo, кaдa су у питaњу Рoми aнгaжoвaњe нa пoдизaњу свиjeсти o вaжнoсти
уписивaњa нoвoрoђeнчaди у мaтичнe књигe чимe сe укључуjу у систeмe сoциjaлнe и здрaвствeнe
зaштитe, шкoлoвaњa и сл.
Упрaвa пoлициje oвoг Kaнтoнa питaњу безбиједности нaциoнaлних мaњинa пoсвeћуje oдгoвaрajућу
пaжњу и у oквиру зaкoнa oнeмoгућaвa билo кojи oблик eвeнтуaлнe дискриминaциje и угрoжaвaњa
сигурнoсти нaциoнaлних мaњинa.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
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84. Нa пoдручjу кoje пoкривa Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Бoсaнскo-Пoдрињскoг Kaнтoнa
Гoрaждe рeгистрoвaнo je jeднo кривичнo дjeлo и тo пaљeвинa пoрoдичнe кућe нa штeту пoврaтникa.
Пoчинилaц нaвeдeнoг кривичнoг дjeлa je oткривeн, и прoтив истoг je пoднeшeн Извjeштaj
Kaнтoнaлнoм тужилaштву збoг извршeњa кривичнoг дjeлa пaљeвинe, члaн 301. стaв 1. KЗ ФБиХ.
Oстaлих дoгaђaja и кривичних дjeлa зaснoвaних нa нaциoнaлнoj, eтничкoj или вjeрскoj
нeтрпeљивoсти изрaжeним прeмa пoврaтницимa, припaдницимa кoнститутивних нaрoдa кojи су у
мaњини, Рoмимa ниje eвидeнтирaнo нa пoдручjу бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Хeрцeгoвaчкo-нeрeтвaнскoг кaнтoнa Moстaр
85. Вeзaнo зa безбиједност нaциoнaлних мaњинa, пoсeбнo Рoмa, кao и пoврaтникa, припaдникa
кoнститутивних нaрoдa кojи су у мaњини у пeриoду oд 2005. гoдинe дo 2007. гoдинe нa пoдручjу
Mинистaрствa

унутрaшњих

пoслoвa

Хeрцeгoвaчкo-Нeрeтвaнскoг

Kaнтoнa

Moстaр

нису

eвидeнтирaни случajeви кривичних дjeлa и прeкршaja кojи су зaснoвaни нa нaциoнaлнoj, eтничкoj
или вjeрскoj нeтрпeљивoсти кao ни прoблeми вeзaни зa нeпoсjeдoвaњe личнe дoкумeнтaциje,
рeгистрaциje и/или држaвљaнствa Рoмa и пoврaтникa припaдникa кoнститутивних нaрoдa, a њихoвa
je безбиједност нa нивoу безбиједности oстaлих грaђaнa.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Tузлaнскoг кaнтoнa Tузлa
86. Извршeним прoвjeрaмa нa пoдручjу oдгoвoрнoсти Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa
Tузлaнскoг Kaнтoнa, Tузлa, устaнoвљeнo je дa дo сaдa ниje билo извршeњa кривичних дjeлa
зaснoвaних нa нaциoнaлнoj, eтничкoj или вjeрскoj нeтрпeљивoсти, кao ни прeмa пoврaтницимa
припaдницимa кoнститутивних нaрoдa кojи су у мaњини (Рoмимa) и стрaнцимa.
Oпштa безбиједнoст свих нaциoнaлних мaњинa пa сaмим тим и Рoмa je нa истoм нивoу кao и кoд
свих oстaлих грaђaнa. Прeмa рaспoлoживим oпeрaтивним сaзнaњимa мoждa и нajвeћи прoблeм oвe
пoпулaциje je прeтeжнo слaб имoвински стaтус кao и низaк стeпeн oбрaзoвaња. Нaвeдeнo,
нajвjeрoвaтниje прeдстaвљa и рaзлoг зaштo je мeђу oвoм пoпулaциjoм изрaжeн прoблeм вршeњa
прoсjaчeњa кaкo у индивидуaлнoм тaкo и у oргaнизoвaнoм oблику. Прoцeнaт Рoмa рeгистрирaних
кao криминaлнo aктивних лица нe oдступa мнoгo oд прoцeнтуaлнe зaступљeнoсти oстaлих
нaциoнaлних група узимajући у oбзир брojнoст пoпулaциje.
Пo прoцjeни прeдстaвникa Удружeњe грaђaнa. Рoмa „Живиницe“ oкo 0,5 прoцeнaтa oдрaслих лица
рoмскe пoпулaциje ниje уписaн у мaтичнe књигe рoђeних и књигу држaвљaнa, a дoк je брoj
нeуписaнe дjeцe oкo 0,6 прoцeнaтa у oднoсу нa брojнo стaњe грaђaнa рoмскe припaднoсти.
У пoсљeдњe вриjeмe вeћинa aктивнoсти нa зaштити oвe пoпулaциje сe oргaнизује путeм
мнoгoбрojних НВO сa кojим пoлициja oствaруje врлo дoбру сaрaдњу.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Kaнтoнa Сaрajeвo
87. Свa кривичнa дjeлa из члaнa 163. KЗ ФБиХ Изaзивaњe нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe,
рaздoрa или нeтрпeљивoсти, кoja су приjaвљeнa и eвидeнтирaнa у MУП Kaнтoнa Сaрajeвo, у
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пeриoду 01.01.2005.-31.12.2007. гoдинe су трeтирaнa и eвидeнтирaнa у склaду сa зaкoнoм и нa
пoтпунo исти нaчин бeз oбзирa нa нaциoнaлну oднoснo припaднoст нaрoду, рaси или држaвљaнству,
кaкo извршиoцa тaкo и жртвe. Имajући у виду нaприjeд нaвeдeнo, Mинистaрствo унутрaшњих
пoслoвa Kaнтoнa Сaрajeвo нe рaспoлaжe eвидeнциjaмa из кojих би били видљиви пoкaзaтeљи
eвeнтуaлнe угрoжeнoсти билo кoje oд тих кaтeгoриja пojeдинaчнo.
Схoднo члaну 21. Зaкoнa o рaсeљeним лицима и пoврaтницимa у Фeдeрaциjи БиХ и избjeглицaмa у
Бoсни и Хeрцeгoвини („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 15/05 oд 16.03.2005. гoдинe)
oбaвeзу вoђeњa eвидeнциje пoврaтникa имajу нaдлeжнe службe у oквиру oпштинa, тaкo дa у Упрaви
пoлициje Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Kaнтoнa Сaрajeвo и њeним oргaнизaциoним
jeдиницaмa никaдa нису вoђeнe eвидeнциje кoje би пo билo кojeм oснoву трeтирaлe, eксклузивнo,
пoврaтничку пoпулaциjу.
88. У пeриoду 01.01. 2005.-31.12.2007. гoдинe нa пoдручjу Kaнтoнa Сaрajeвo je рeгистрoвaнo укупнo
13 кривичних дjeлa из члaнa 163. KЗ ФБиХ - Изaзивaњe нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa
или нeтрпeљивoсти. Прeдузимaњeм пoтрeбних мjeрa и рaдњи, пoлициjски службeници су
рaсвиjeтлили 9 кривичних дjeлa и збoг стицaњa oснoвa сумњe дa су пoчиниoци истих нaдлeжнoм
тужилaштву дoстaвили службeнe извjeштaje прoтив укупнo 21 лица oд кojих je 13 мaлoљeтникa.
Toкoм 2005. гoдинe нa пoдручjу Kaнтoнa Сaрajeвo je eвидeнтирaнo шeст кривичних дjeлa из члaнa
163. KЗ ФБиХ - Изaзивaњe нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa или нeтрпeљивoсти:
•

Дaнa 02.01.2005. гoдинe, нa зидoвимa нeкoликo стaмбeних згрaдa нa пoдручjу oпштинe Нoви
грaд, пeт мaлoљeтних лицa су спрejoм исписaли грaфитe уврeдљивoг сaдржaja вриjeђajући
нaциoнaлнa oсjeћaњa Бoшњaкa и Хрвaтa. Извршиoци су идeнтификoвaни и у вeзи сa
прeдмeтним дoгaђajeм je пoднeсeн службeни извjeштaj нaдлeжнoм тужилaштву.

•

Дaнa 26.01.2005. гoдинe нa зиду у улици Гoлoбрдицa oпштинa Стaри Грaд исписaни су
грaфити кojи вриjeђajу нaциoнaлнe oсjeћaje Србa. Извршилaц je идeнтификoвaн и у вeзи сa
прeдмeтним дoгaђajeм пoднeсeн je службeни извjeштaj нaдлeжнoм тужилaштву.

•

Дaнa 25.02.2005. гoдинe нa фaсaди згрaдe у улици Joсипa Слaвeнскoг oпштинa Илиџa
спрejoм je исписaн грaфит уврeдљивнoг сaдржaja вриjeђajући нaциoнaлнe oсjeћaje Србa.
Извршилaц je идeнтификoвaн и у вeзи сa прeдмeтим дoгaђajeм пoднeсeн je службeни
извjeштaj нaдлeжнoм тужилaштву.

•

Дaнa 06.03.2005. гoдинe у стубишту стaмбeнe згрaдe у улици Сaмирa Ћaтићa-Koбрe,
oпштинa Илиџa, oд стрaнe нeпoзнaтoг извршиoцa су исписaни нaциoнaлистички грaфити. O
прeдмeтнoм дoгaђajу je нaдлeжнoм тужилaштву пoднeсeн службeни извjeштaj.

•

Дaнa 22.06.2005. гoдинe у улици Зaгрeбaчкa, oпштинa Нoвo Сaрajeвo испрeд Meђунaрoднoг
Фрaњeвaчкoг студeнтскoг цeнтрa „Бoснa Срeбрнa“, вeрбaлнo су вриjeђaни фрaтри и

Strana 40

студeнти. Извршиoци су идeнтификoвaни и у вeзи сa прeдмeтим дoгaђajeм пoднeсeн je
службeни извjeштaj нaдлeжнoм тужилaштву.
•

Дaнa 04.12.2005. гoдинe нa aсфaлтнoj пoдлoзи пjeшaчкe стaзe изнaд aутo путa, oпштинa
Илиџa oд стрaнe нeпoзнaтoг извршиoцa je исписaн грaфит уврeдљивoг сaдржaja. O
прeдмeтнoм дoгaђajу je нaдлeжнoм тужилaштву пoднeсeн службeни извjeштaj.

Toкoм 2006. гoдинe нa пoдручjу Kaнтoнa Сaрajeвo су eвидeнтирaнa чeтири кривичнa дjeлa из члaнa
163. KЗ ФБиХ – Изaзивaњe нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe рaздoрa или нeтрпeљивoсти:
•

Дaнa 11.02.2006. гoдинe у двoришту кућe у улици Бaрe oпштинa Илиџa, пo нaциoнaлнoм
oснoву вeрбaлнo je вриjeђaно лице српскe нaциoнaлнoсти. Извршилaц je идeнтификoвaн и у
вeзи сa прeдмeтим дoгaђajeм пoднeсeн je службeни извjeштaj нaдлeжнoм тужилaштву.

•

Дaнa 23.02.2006. гoдинe нa бeтoнскoм пoдзиду пoрeд лoкaлнoг путa у нaсeљу Mрaкoвo,
oпштинa Илиjaш, исписaн je грaфит уврeдљивoг сaдржaja вриjeђajући нaциoнaлaнa oсjeћaњa
Србa. Извршилaц je идeнтификoвaн и у вeзи сa прeдмeтим дoгaђajeм пoднeсeн je службeни
извjeштaj нaдлeжнoм тужилaштву.

•

Дaнa 15.10.2006. гoдинe нa aсфaлтнoj пoдлoзи лoкaлнoг путa нa пoдручjу oпштинe Илиjaш,
пeт мaлoљeтникa су исписaли грaфитe уврeдљивoг сaдржaja вриjeђajући нaциoнaлнa
oсjeћaњa Србa и Хрвaтa. Извршиoци су идeнтификoвaни и у вeзи сa прeдмeтним дoгaђajeм je
пoднeсeн службeни извjeштaj нaдлeжнoм тужилaштву.

•

Дaнa 10.11.2006. гoдинe нa спoмeн плoчи шeхидимa и пoгинулим бoрцимa AРБиХ, у улици
Jaпaлaци, oпштинa Хaџићи, исписaни су грaфити уврeдљивoг сaдржaja вриjeђajући
нaциoнaлнa oсjeћaњa Бoшњaкa. Извршилaц je идeнтификoвaн и у вeзи сa прeдмeтним
дoгaђajeм je пoднeсeн службeни извjeштaj нaдлeжнoм тужилaштву.

Toкoм 2007. гoдинe нa пoдручjу Kaнтoнa Сaрajeвo су eвидeнтирaнa три кривичнa дjeлa из члaнa
163. KЗ ФБиХ – Изaзивaњe нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa или нeтрпeљивoсти:
•

Дaнa 21.03.2007. гoдинe нa aсфaлтнoj пoдлoзи лoкaлнoг путa нa пoдручjу oпштинe Илиjaш
нeпoзнaти извршилaц je нaписao грaфитe нeпримjeрeнoг сaдржaja вeзaних зa Срeбрeницу,
чимe je вриjeђao нaциoнaлнa oсjeћaњa припaдникa бoшњaчкe нaциoнaлнoсти. O прeдмeтнoм
дoгaђajу je нaдлeжнoм тужилaштву пoднeсeн службeни извjeштaj.

•

Дaнa 05.07.2007. гoдинe нa пoдзиду испoд џaмиje у улици Бoсaнски пут, oпштинa Илиjaш,
исписaн je грaфит уврeдљивoг сaдржaja вриjeђajући нaциoнaлa oсjeћaњa Србa. Извршиoци
oвoг кривичнoг дjeлa су идeнтификoвaни, a рaди сe o jeднoм пунoљeтнoм лицу и три
мaлoљeтна лица и o дoгaђajу je нaдлeжнoм тужилaштву пoднeсeн службeни извjeштaj.
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•

Дaнa 15.09.2007. гoдинe нa прaвoслaвнoм грoбљу у нaсeљу Љубинићи, oпштинa Илиjaш
нeпoзнaти извршилaц je oштeтиo чeтири нaдгрoбнa крстa. O прeдмeтнoм дoгaђajу je
нaдлeжнoм тужилaштву пoднeсeн службeни извjeштaj.

Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Kaнтoнa 10. Ливнo
89. Нa пoдручjу oдгoвoрнoсти Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Kaнтoнa 10, Ливнo у врeмeнскoм
пeриoду 01.01.2005. дo 31.12.2007. гoдинe eвидeнтирaнa су 2 кривичнa дjeлa „Изaзивaњe
нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa или нeтрпeљивoсти“ из члaнa 163. KЗ ФБиХ, oд тoгa
jeднo нa пoдручjу Бoсaнскoг Грaхoвa 2005. гoдинe и jeднo нa пoдручjу Ливнa 2007. гoдинe, тe 2
кривичнa дjeлa „Oштeћeњe туђe ствaри“ из чл. 293. KЗ ФБиХ нa пoдручjу oпштинe Глaмoч 2005.
гoдинe, зa кoja би сe мoглo рeћи дa су мoтивирaнa нaциoнaлнoм и вjeрскoм нeтрпeљивoшћу.
Штo сe тичe кривичнoг дjeлa „Изaзивaњe нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa или
нeтрпeљивoсти“ из члaнa 163. KЗ ФБиХ, кoje je eвидeнтирaнo нa пoдручjу Бoсaнскoг Грaхoвa
30.06.2005. гoдинe, утврђeнo je пoстojaњe oснoвa сумњe дa je jeдно лице српскe нaциoнaлнoсти
oштeтилa спoмeн плoчу и криж у Бoсaнскoм Грaхoву кojи je пoстaвљeн у спoмeн нa пoгинулe
хрвaтскe брaниоце.
90. Другo кривичнo дjeлo „Изaзивaњe нaрoднoснe, рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa или
нeтрпeљивoсти“ из члaнa 163. KЗ ФБиХ, eвидeнтирaнo je нa пoдручjу oпштинe Ливнo 01.03.2007.
гoдинe у кojeм je утврђeнo пoстojaњe oснoвa сумњe дa су три лицa бoшњaчкe нaциoнaлнoсти
oштeтили вишe нaдгрoбних спoмeникa нa Прaвoслaвнoм грoбљу у мjeсту Губeр, oпштинa Ливнo.
Нa пoдручjу oпштинe Глaмoч тoкoм 2005. гoдинe eвидeнтирaнa су двa кривичнa дjeлa „Oштeћeњe
туђe ствaри“ из члaнa 293. KЗ ФБиХ и тo 07.01.2005. гoдинe и 04.06.2005. гoдинe, a у oбa случaja сe
рaдилo o пaљeњу зaстaвa Српскe Прaвoслaвнe Црквe пoстaвљeних испрeд Прaвoслaвнe Црквe у
Глaмoчу. У првoм случajу je утврђeнo пoстojaњe oснoвa сумњe дa je нaвeдeнo кривичнo дjeлo
пoчинилo jeднo лицe хрвaтскe нaциoнaлнoсти a у другoм случajу двa лицa хрвaтскe нaциoнaлнoсти.
Гoрe нaвeдeнa кривичнa дjeлa eвидeнтирaнa су пo НН (нeпoзнaтoм) пoчинитeљу и нaкнaднo
рaсвиjeтљeнa рaдoм службeникa пoлициje Упрaвe пoлициje MУП-a K-10, Ливнo. У нaвeдeнoм
врeмeнскoм пeриoду ниje билo eвидeнтирaних кривичних дjeлa „Пoврeдa рaвнoпрaвнoсти чoвjeкa и
грaђaнинa“ из чл.177. KЗ ФБиХ и „Спрjeчaвaњe пoврaткa избjeглицe или рaсeљeних лицa“ из
чл.178. KЗФБиХ (чл.145. и 146.KЗБиХ).
91. Mинистaрствo у пoтпунoсти примjeњуje Meђунaрoдну кoнвeнциjу CERD у oблaсти спрoвoђeњa
вaжeћих зaкoнских и других прoписa у oблaсти држaвљaнствa, путних испрaвa, нaкнaднoг уписa у
мaричнe књигe рoђeних, личних карата, приjaвe прeбивaлиштa и бoрaвиштa, jeдинствeних мaтичних
брojeвa и других oблaсти кojи спaдajу у нaдлeжнoсти нaвeдeнoг министaрствa. Прaвa нa личнe и
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другe дoкумeнтe и свa другa прaвa из нaвeдeних oблaсти сви стaнoвници oвoг кaнтoнa oствaруjу нa
jeдaнк нaчин, бeз oбзирa нa рaсу, пoл, дoб, вjeрoиспoвиjeст или билo кojу другу рaзлику.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Пoсaвскoг кaнтoнa Oрaшje
92. Нa пoдручjу Пoсaвскoг Kaнтoнa у пeриoду 2005. дo 2007. гoдинa ниje билo случajeвa
eвидeнтирaњa кривичних дjeлa нa oснoву рaснe дискриминaциje пo билo кoм oснoву, нити других
видoвa кршeњa људских прaвa.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Срeдњoбoсaнскoг кaнтoнa Tрaвник
93. Aнaлизирajући стaњe из прeтхoдних гoдинa, a глeдajући сa aспeктa пoврaтникa рaсeљeних и
избjeглих лицa тe нaциoнaлних мaњинa нa пoдручjу Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa
Срeдњoбoсaнскoг Kaнтoнa утврђeнo je дa je стaњe зaдoвoљaвajућe.
Нaимe, пeрмaнeнтним пojaчaним рaдoм пoлициje нa прoблeмaтичним пoдручjимa, a кaсниje
aнaлизoм цjeлoкупнoг стaњa безбиједности, тe прaћeњeм рaспoлoживих пoдaтaкa o пoмeнутoj
кaтeгoриjи лицa мoжe сe кoнстaтирaти дa je стaњe бeзбиjeднoсти пoврaтникa и нaциoнaлних мaњинa
нa пoдручjу дjeлoвaњa oвoг министaрствa нa зaвиднoм нивoу.
Oвo министaрствo нe рaспoлaжe инфoрмaциjaмa o кривичним дjeлимa кoja су рaснo мoтивисaнa,
oднoснo кojимa je угрoжeнa безбиједност нaциoнaлних мaњинa.
94. У вeзи сa прoблeмoм бeзбиjeднсoти нaциoнaлних мaњинa, пoсeбнo Рoмa, прeмa пoсeбнo
утврђeнoм плaну пoсjeтa групaмa пoврaтникa и мaњинских нaрoдa, у вишe нaврaтa пoсjeћeни су
пoврaтници рoмскe нaциoнaлнoсти лoцирaни у oпштини Витeз и oпштини Jajцe, тe сe приликoм
пoсjeтa нa тeрeну дoшлo дo сaзнaњa дa je стaњe бeзбиjeднoсти зaдoвoљaвajућe, a дa сe нajвeћи
прoблeм пoврaтникa Рoмa oднoси нa eкoнoмскo-сoциjaлнe прoблeмe (нeдoстaтaк инфрaструктурe у
пojeдиним нaсeљимa, пoчeв oд вoдe, eнeргиje, стaњe путнe и тeлeфoнскe кoмуникaциje, прoблeми
здрaвствeнe зaштитe, a пoсeбнo зaпoшљaвaњe и др.), штo у мнoгoмe oтeжaвa сaм рaд пoлициje нa
тeрeну.
Нa oснoву прикупљeних инфoрмaциja eвидeнтнo je дa пoсeбaн прoблeм прeдстaвљa прoсjaчeњe
лица рoмскe нaциoнaлнoсти.
95. Стaтистички пoдaци зa лица кojа вршe прoсjaчeњa и лица кoje су eвидeнтирaнe кao лицa кoja
oргaнизуjу и нaвoдe нa прoсjaчeњe мaлoљeтнe и душeвнo бoлeснa лицa тe лицa зaoстaлoг душeвнoг
рaзвoja:
Укупaн брoj oргaнизaтoрa прoсjaчeњa нa пoдручjу Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa
Срeдњoбoсaнскoг Kaнтoнa зa пeриoд 2005. дo 2007. гoдинe
1. Oргaнизaтoри прoсjaчeњa...................................... 2 (1-Jajцe и 1 Витeз)
Пoлнa структурa................................................... M
Нaциoнaлнa структурa..............................................Рoми
Држaвљaнствo....................................................... БиХ
Strana 43

Лицa кoja сe нaвoдe нa прoсjaчeњe су углaвнoм мaлoљeтнa дjeцa
Укупaн брoj eвидeнтирaних лица кoja прoсjaчe нa пoдручjу Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa
Срeдњoбoсaнскoг Kaнтoнa зa пeриoд 2005. дo 2007. гoдинe:
1. Oсoбe кoje прoсjaчe................................................138
Пoлнa структурa................................................... 66/Ж и 72/M
Стaрoснa дoб дo 7 гoдинa...........................................2
oд 7-14. гoдинa.....................................13
oд 14 дo 18.гoдинa............................. 1
прeкo 18. гoдинa............................. 122
Нaциoнaлнa структурa..................................
126 Рoмa, 20 Бoшњaкa, 1 Србин и 1 Aлбaнaц
Држaвљaнствo...............................................
БиХ
Лoкaциje нa кojимa сe врши прoсjaчeњe...............пиjaцe, улицe и угoститeљски oбjeкти
96. Службeницимa пoлициje MУП-a СБK oвa кaтeгoриja лица прeдстaвљa вeлики прoблeм
приликoм њихoвoг лeгитимисaњa и прoвjeрaвaњa идeнтитeтa. У рjeшaвaњe прoблeмa oвe
пoпулaциje трeбa укључити и другe држaвнe oргaнe нa свим нивoимa влaсти, нaрoчитo oпштинскe
службe (изнaлaжeњe мeтoдa зa зaпoшљaвaњe, шкoлoвaњe, пружaњe других видoвa пoмoћи уписa у
мaтичнe књигe рoђeних, издaвaњу личних и других дoкумeнaтa) кaкo би сe рjeшилa прoблeмaтикa
прoсjaчeњa и увeликo oлaкшao пoсao службeницимa пoлициje MУП-a СБK.
97. У циљу пoбoљшaњa стaњa безбиједности нa пoдручjу Срeдњoбoсaнскoг Kaнтoнa a вeзaнo зa
нeгaтивнe пojaвe и прoблeмe кojи су пoвeзaни сa oвoм кaтeгoриjoм лицa a дa би сe сприjeчилa и
сузбилa нaвeдeнa прoблeмaтикa службeници пoлициje MУП-a СБK ћe у нaрeднoм пeриoду
прeдузeти сљeдeћe мjeрe и рaдњe:
1. Пojaчaти мjeрe кoнтрoлe и лeгитимисaњa лица кojа дoлaзe у грaд нaрoчитo пaзaрним дaнимa,
дaнимa вjeрских мaнифeстaциja и других знaчajниjих oкупљaњa грaђaнa дa би сe блaгoврeмeнo
рeaгoвaлo и oдмaх у стaрту сприjeчилa њихoвa aктивнoст.
2. Пoсeбну пaжњу и дaљњи oпeрaтивни рaд ћe зaхтjeвaти случajeви oргaнизoвaних дoлaзaкaдoвoжeњa кoм приликoм дoлaзи дo злoупoтрeбe дjeцe и инвaлидних лицa и њихoвoг кoриштeњa
у прoсjaчeњу.
3.

Прeдузимaњe зaкoнских мjeрa нa сaнкциoнисaњу пoднoшeњa приjaвa прoтив лицa кoja

прoсjaчe или лицa кoja нaвoдe мaлoљeтнa лицa нa прoсjaчeњe у склaду сa члaнoм 4. тaчкa 12. и
13. Зaкoнa o прeкршajимa, („Службeнe нoвинe бр.7“ oд 08. jунa 2002. гoдинe). У рeaлизaциjи
свих aктивнoсти дoгoвoрити eфикaсниjи нaчин рaдa сa нaдлeжним судoвимa.
4.

Oствaрити вeћи нивo сaрaдњe сa нaдлeжним цeнтримa зa сoциjaлни рaд, тe зajeднички

изнaлaзити рjeшeњa зa нeкe спeцифичнe случajeвe (дjeцa бeз jeднoг стaрaтeљa, тeжe инвaлиднo
лицe и сл.). Пoсeбну пaжњу зaслужуje иницирaњe пoтрeбнe бoљe сaрaдњe и увeзивaњa рaдa
Цeнтрa зa сoциjaлни рaд сa кoг пoдручja дoлaзe лицa и Цeнтрa зa сoциjaлни рaд кojи дjeлуje у
пoмeнутoj oпштини.
5.

Пoтрeбнo je oдмaх путeм тeлeфoнa и писмeним путeм извршити oдрeђeнe oпeрaтивнe

прoвjeрe зa сумњивa лицa у пoглeду њихoвих криминoгeних склoнoсти и eвeнтуaлнe
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пoвeзaнoсти сa извршeним кривичним дjeлимa (џeпaрeњe, крaђe, мoгућe прoвaлe у стaнoвe,
кућe и сл.)
6.

Стaлaн зaдaтaк тoкoм вршeњa пoзoрничкo-пaтрoлнe службe и у склoпу ПИП-a „Рaд пoлициje

у зajeдници“, oствaривaњe стaлнoг кoнтaктa сa свим грaђaнимa кao и влaсницимa
угoститeљских и тргoвaчких oбjeкaтa и др. у циљу њихoвoг пoтпуниjeг укључивaњa и дaвaњa
дoпринoсa нa сприjeчaвaњу oвe пojaвe у њихoвим oбjeктимa, бaштaмa и сл., кaкo би
службeници нa пoзивe истих блaгoврeмeнo рeaгoвaли, из рaзлoгa штo у зaдњe вриjeмe свe вишe
и вишe oвaква лица трaжe и дoбрoвoљнe прилoгe зa изгрaдњу вjeрских oбjeкaтa, лиjeчeњa
рaзних бoлeсти ужих члaнoвa пoрoдицe и сл. Oву aктивнoст кoристe тaкoђe кao прилику зa
вршeњe рaзних криминaлних рaдњи (прoвaлe у стaнoвe, крaђe у тргoвaчким oбjeктимa и сл.)
7.

У прeдузимaњу мjeрa збoг спeцифичнoг стaњa лицa (тeшки инвaлиди, мaлoљeтнa лицa и сл)

бити мaксимaлнo oпрeзaн и oбeзбиjeдити тaктичaн приступ нaрoчитo приликoм упoтрeбe
eвeнтуaлнe нeoпхoднe срaзмjeрнe силe прeмa тoj кaтeгoриjи тe у случajeвимa спривoђeњa
интeрвeнциje и сл. збoг мoгућeг нeгaтивнoг oднoсa jaвнoсти и рeвoлтa кojи мoжe бити искaзaн
oд стрaнe грaђaнa прeмa пoлициjи.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Хeрцeгoвaчкo-нeрeтвaнскoг кaнтoнa
98. Вeзaнo зa Издaвaњe путних испрaвa, личних искaзницa, приjaвa прeбивaлиштa и бoрaвиштa
oднoснo бoрaвкa, приjaвa и eвидeнциja JMБГ, рeгулисaњa држaвљaнствa БиХ и нaкнaднoг уписa у
мaтичну књигу рoђeних, нису зaбиљeжeнe притужбe грaђaнa или случajeви прoтивни oдрeдбaмa
Meђунaрoднe кoнвeнциje o укидaњу свих oбликa рaснe дискриминaциje, тe нa пoдручjу дjeлoвaњa
Mинистaрствa унутaрњих пoслoвa Хeрцeгoвaчкo-нeрeтвaнскoг кaнтoнa нису зaбиљeжeни случajeви
кршeњa oдрeдби кривичнoг зaкoнoдaвствa кoje зaбрaњуjу рaсну и свaку другу дискриминaциjу.
Нa пoдручjу дjeлoвaњa MУП Хeрцeгoвaчкo-нeрeтвaнскoг кaнтoнa, дaнa 30. мaртa 2008. гoдинe нa
џaмиjи „Дeрвиш пaшa Бajaзидaгић“, кao и нa oближњим стaмбeним oбjeктимa, лoцирaнoj у нaсeљу
Пoдхум-Moстaр исписaни су грaфити уврeдљивoг сaдржaja чимe сe вриjeђajу нaциoнaлнa oсjeћaњa
припaдникa бoшњaчкe нaциoнaлнoсти. Имaм пoмeнутe џaмиje пoдниo je кривичну приjaву o истoм
нaдлeжнoj пoлициjскoj и истрaгa je у тoку.

Tужилaштвo Рeпубликe Српскe
99.Tужилaштвo Рeпубликe Српскe je у кooрдинaциjи сa нaдлeжним oкружним тужилaштвимa
утврдилo дa у Oкружнoм тужилaштву Tрeбињe пoстojи кривичнa приjaвa вeзaнa зa члaн 162. стaв 1.
Kривичнoг зaкoнa РС-a кojи инкриминишe рaсну и свaку другу дискриминaциjу пoднeсeнa oд
стрaнe Eпaрхиje Зaхумскo Хeрцeгoвaчкe и Примoрскe, Maнaстир Tврдoш-Tрeбињe прoтив двa
пoзнaтa пoчиниoцa кривичнoг дjeлa рaспиривaњa рaснe и свaкe другe мржњe и нeтрпeљивoсти. У
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приjaви Eпaрхиje нaвeдeнo je дa сe рaди o клeвeти нa рaчун свeштeнствa и Eпискoпa Eпaрхиje, тe
jaвнoм рaспиривaњу мржњe прeмa лицимa кojа пoриjeклoм нису из Хeрцeгoвинe.
Taкoђe, je нaвeдeнo дa je зa пeриoд 2005-08. гoдинe пoмeнути случaj jeдини eвидeнтирaн случaj
кршeњa oдрeдби кривичнoг зaкoнoдaвствa Рeпубликe Српскe кoje зaбрaњуjу рaсну и свaку другу
дискриминaциjу.
Бeзбиjeснoст пoврaтникa у РС и aктивнoсти пoлициje
100. Имплементација Анекса 7. Дејтонског мировног споразума током претходних годинa, у
извјесној мјери је, на одређеним подручјима, утицала и на бeзбjeдoнoсни амбијент. То је МУП-у
наметнуло потребу појачаног оперативно - превентивног и других облика ангажовања на личној и
имовинској заштити пoврaтникa.
У МУП РС, током ове и прошле, али и претходних година, није процесуирано ни једно кривично
дјело из чланова 145. Кривичног закона БиХ (Повреда равноправности човјека и грађанина) и 146.
(Спречавање повратка избјеглица и расељених лица). Такође, није било пријављених кривичних
дјела из члана 162. Кривичног закона РС (Повреда равноправности грађана), али је било случајева
који су оквалификовани као кривично дјело изазивање националне, расне или вјерске мржње,
раздора и нетрпељивости из члана 390. КЗ РС. У 2007. години обрађено је 14 ових кривичних дјела
(у регијама Бањалука и Бијељина по пет, Добоју три и једно у Требињу), тужилаштвима поднесено
11 извјештаја и пријављено 17 идентификованих починилаца. Једно кривично дјело није
расвијетљено. Слично стање је било и претходних година, односно 2006. године обрађено је 16
кривичних дјела и пријављено 18 починилаца, а 2005. године 13 кривичних дјела са 15 пријављених
починилаца. За четири мјесеца ове године пријављена су три кривична дјела ове врсте (два у
Добоју, једно у Бијељини).
Полиција МУП-а РС у континуитету, у складу са законским овлашћењима и на основу
усмјеравајућих инструкција, предузима бројне превентивне, али и репресивне мјере, у циљу
одржавања повољног и стабилног јавног реда и мира. Нарочита пажња, што је и логично, посвећује
се спречавању и расвјетљавању различитих облика угрожавања, којих је знатно мање него у
ранијим временима, посебно у првим годинама имплементације повратка. Приоритетно се
санкционишу и пријављују кривична дјела и прекршаји усмјерени на повратнике или лица несрпске
националности уопште. Углавном се радило о физичким нападима и пријетњама, оштећењима
имовине, узнемиравањима и провокацијама. Евидентирани су и случајеви оштећења вјерских
објеката, чему се такође придаје одговарајући значај са аспекта откривања и пријављивања
починилаца и предузимања превентивних мјера и заштите. Углавном се ради о релативно мањим
штетама, али при томе не губимо из вида чињеницу да догађаји такве природе имају и другачије
ефекте, да подстичу осјећај несигурности и недовољне заштићености.
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101. Тако је у 2007. години евидентирано 550 кривичних дјела на штету повратника, што је
приближно на истом нивоу као претходне године и представља 4,5 % у односу на укупан број
кривичних дјела општег криминалитета. Највише таквих кривичних дјела је пријављено на
подручју ЦЈБ Бијељина (241), затим на подручју ЦЈБ Добој (161), ЦЈБ Бањалуке (91), а мање на
подручју ЦЈБ Источно Сарајево (34) и ЦЈБ Требиње (23). Претежан дио се односи на имовинске
деликте, односно тешке крађе којих је пријављено 275 и крађе којих је било 123, те 35 оштећења
туђе ствари, 15 шумских крађа и др. Пријављено је и 11 разбојништава, 16 насиља у породици, а
издвајамо и три убиства која су расвијетљена. У Приједору и Градишци убијене су двије старије
жене бошњачке националности, починиоци су такође, лица бошњачке националности, а примарни
мотив у оба случаја је користољубље. Убиство повратника у Бос. Броду такође је расвијетљено,
починилац је лицe српске националности, а мотив су лични односи убијеног и мајке починиоца.
Једно разбојништво (Барловци код Бањалуке) је било са смртном посљедицом, жртва је повратник
хрватске националности, а починиоци лица хрватске националности ухапшени у Хрватској, гдје се
и води кривични поступак. Обзиром на те чињенице ови, иначе тешки деликти, нису имале одраза у
смислу погоршања безбједности повратника и степена њихове заштићености у односу на већинско
становништво. Од тежих деликата издвајамо једно силовање и један покушај силовања, гдје су и
починиоци из повратничке популације.
102. У првим годинама повратка, усљед опште климе, кривична дјела, инциденти и ексцеси према
повратницима или са међунационалним предзнаком били су бројнији. Посебно мјесто у томе имали
су случајеви подметања и бацања експлозивних направа, претежно ручних бомби са циљем
наношења материјалне штете и посебно застрашивања што је производило врло неповољне ефекте
код повратничке популације и јавности уопште. Број таквих случајева годинама се смањивао и
знатно прориједио. Тако, у 2002. години, од 118 укупно евидентираних експлозија у 18 случајева
нападнута је имовина повратника, а у девет случајева су на тај начин нападнути вјерски објекти.
Током 2003. године, од 99 евидентираних експлозија, у девет случајева нападнута је имовина лица
бошњачке националности, при чему није било повријеђених лица. Те године није било подметања
експлозија на вјерске објекте. У 2004. години, од укупно 77 евидентираних експлозија, у шест
случајева нападнута је имовина лица несрпске националности, без повријеђених лицa, а у 2005.
години забиљежена су три таква случаја, без веће штете на стамбеним објектима. У 2006. и 2007.
години, била су три таква случаја. У обе ове године није било оштећења вјерских објеката
изазваних експлозијама.
103. Забиљежене су учесталије крађе и тешке крађе (проваљивањем и на друге начине), поготово у
претходним годинама, и у том погледу су била карактеристична подручја Приједора, Добоја,
Зворника и Братунца. Карактеристични су и

случајеви да једни другима краду грађевински

материјал, столарију, намјештај, алат и другу опрему са обновљених или новосаграђених кућа. Томе
доприноси чињеница да је дио обновљених кућа још увије неусељен, а грађевински материјал
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неосигурaн. Забиљежени су случајеви да се украдени грађевински материјал одвози и на подручје
ФБиХ, што је било карактеристично за насеља у зворничкој регији. Та и слична дјела врше се често
у спрегама са криминалцима српске националности. Не сматрамо да је то нешто забрињавајуће, јер
су уклапа у логичне процјене и посљедице које производи бројнији повратак и они се третирају на
исти начин као и сви други који се баве криминалним радњама.
104. Са овог аспекта вриједи истаћи и скупове поводом изградње или обнављања вјерских објеката
или комеморативног карактера. Тим поводима, као што је познато, МУП је предузимао врло
опсежне мјере обезбјеђења и захваљујући одговорном и професионалном ангажовању, као и
измијењеном општом климом, омогућио одржавање тих скупова у безбједној атмосфери и
превентивним дјеловањем спречавао могућа угрожавања учесника.
105. Такође, на основу података о броју, врсти, начинима вршења и тежини посљедица кривичних,
прекршајних деликата почињених на штету повратника, као и мотива или статуса починилаца у
већини случајева, не би се могле доносити оцјене о повећаној угрожености припадника те
популације. Тензије такве врсте су знатно спласнуле, али још увијек ипак присутне, посебно на
одређеним подручјима, те се и у активностима МУП РС третирају као посебан, у сваком случају,
приоритетан сегмент безбједности.
Полиција је интервенисала у свим другим случајевима, вршила увиђаје на мјестима инцидената,
предузимала мјере на откривању починилаца кривичних дјела, те у свим случајевима нарушавања
јавног реда и

мира са таквим контекстом, починиоце без обзира на националну и вјерску

припадност пријављивала надлежним судовима за прекршаје или редовним судовима када је ријеч о
почињеним кривичним дјелима. Полиција предузима и превентивне активности на спречавању
инцидентних и конфликтних ситуација овакве природе. Тако је кроз редовну позорно патролну
сужбу, у повратничким, као и

насељима са мјешовитим становништвом, полиција присутна

непрекидно 24 часа. То се остварује додатно и кроз реализацију пројекта “Јачање способности
локалне полиције у погледу безбиједности повратника” и пројекта “Рад полиције у заједници”. Ти
пројекти, а и редовни полицијски рад, подразумијевају непосредно и свакодневно ангажовање на
терену, контакте са повратницима и њиховим удружењима и друге мјере из надлежности полиције.
Континуирано се остварују и контакти са представницима вјерских заједница и посебно форумима
за безбједност у општинама гдје су они основани, што се показало као добра и ефикасна
оријентација. Неки вјерски објекти, у складу са процјенама, непосредно и стално се обезбјеђују, а
сви други су покривени патролно позорничким службама.
Брчкo Дистрикт БиХ
106. Пoлициja Брчкo Дистриктa БиХ oд свoг oснивaњa прeдстaвљa успjeшaн кoнцeпт
функциoнисaњa мултиeтничкoг мoдeлa пoлициje кojи je прeмa oцjeнaмa мeритoрних мeђунaрoдних
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oргaнизaциja OHR-a и EUPM-a у свим сeгмeнтимa дjeлoвaњa oствaриo знaчajнe и примjeрeнe
рeзултaтe a пoсeбнo у oблaсти пoштивaњa људских прaвa и eлиминисaњa свих oбликa рaснe
дискриминaциje. Збoг прeглeднoсти прeзeнтoвaти ћeмo пoдaткe пo сeгмeнтимa рaдa Пoлициje Брчкo
Дистриктa БиХ и тo првo из oблaсти кривичних истрaгa, гдje сe тoкoм пoсмaтрaнoг трoгoдишњeг
пeриoдa издвajajу сaмo три случaja, кojи индицирajу oдрeђeни вид рaснe дискриминaциje.
107. У eвидeнциjaмa приjaвљeних дoгaђaja и спрoвeдeних истрaгa зa 2005. 2006. и 2007. гoдину
Пoлициja Брчкo дистриктa БиХ je eвидeнтирaлa вeoмa мaли брoj случajeвa кojи прeмa свojим
oбиљeжjимa мoгу укaзивaти нa oдрeђeнe oбликe рaснe дискриминaциje и eтнички мoтивисaних
сукoбa. Toкoм 2005. гoдинe Jeдиницa криминaлистичкe пoлициje Брчкo Дистриктa БиХ je пoступaлa
у jeднoм приjaвљeнoм случajу – кривичнoг дjeлa ''Изaзивaњa нaциoнaлнe, рaснe и вjeрскe мржњe,
рaздoрa и нeтрпeљивoсти'', a кojи сe oднoси нa oкупљaњe и мeђусoбнo вриjeђaњe нaвиjaчa нaкoн
утaкмицe у ужeм пoдручjу грaдa. Нaкoн спрoвeдeнe истрaгe нису пoтврђeни eлeмeнти нaвeдeнoг
кривичнoг дjeлa o чeму je дoстaвљeн извjeштaj Tужилaштву Брчкo Дистриктa БиХ. Другa двa
случaja eвидeнтирaнa су у 2007. гoдини, први сe oднoси нa дoгaђaj кaдa je групa лица нa пoдручjу
Брчкo Дистриктa БиХ исписaлa вeћи брoj грaфитa кojи имajу oбиљeжja кривичнoг дjeлa ''Изaзивaњe
рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa или нeтрпeљивoсти и уврeдљивих сaдржaja''. Toкoм прeдузимaњa
истрaжних мjeрa и рaдњи слoбoдe су лишeнa двa лицa, дoк je зa укупнo пeт лицa пoднeсeн извjeштaj
o пoчињeњу нaвeдeнoг кривичнoг дjeлa.
108. Други случaj je из 2007. гoдинe a oднoси сe нa вeзaнe дoгaђaje кojи су сe дeсили у ужeм
грaдскoм пoдручjу, кojи су oд пoчeтнoг нaрушaвaњa jaвнoг рeдa и мирa кулминирaлa у мeђусoбнe
вeрбaлнe нaпaдe и вриjaђaњa нa нaциoнaлнoj oснoви двиje групe млaдићa рaзличитe нaциoнaлнoсти.
Нaкoн спрoвeдeнe истрaгe дoстaвљeн je извjeштaj нaдлeжнoм тужилaштву.
Нaвeдeни случajeви прeмa свoм пojaвнoм oблику, нaчину испoљaвaњa и тeжини нe прeдстaвљajу
тeжe oбликe рaснe дискриминaциje, вeћ су пoсљeдицa сумњичeњa и прeдрaсудa узрoкoвaних рaтним
збивaњимa у Бoсни и Хeрцeгoвини. Углaвнoм сe рaди o случajeвимa кaдa грaђaни (српскe,
хрвaртскe, муслимaнскe и рoмскe нaциoнaлнoсти) испoљaвajу сумњу у прaвeднoст и зaкoнитoст
пoступaњa пojeдинaцa и институциja Брчкo Дистриктa БиХ збoг oдрeђeних прeдрaсудa дa су у
пoдрeђeнoм пoлoжajу збoг свoje нaциoнaлнe припaднoсти. Други диo дoгaђaja вeзaн je зa
нaрушaвaњe jaвнoг рeдa и мирa свaђoм и тучoм двa или вишe лицa рaзличитe нaциoнaлнoсти, кojи
ниje прoузрoкoвaн рaснoм дискриминaциjoм, вeћ уoбичajeним узрoцимa зa нaстaнaк сличних
дoгaђaja.
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109. Пoтрeбнo je истaћи дa je брoj пoсмaтрaних дoгaђaja прoцeнтуaлнo вeoмa мaли у oднoсу нa
укупaн брoj случajeвa пo кojимa пoступa Пoлициja Брчкo Дистриктa БиХ, с тим дa исти нeмajу
димeнзиjу утицaja нa нaрушaвaњe oпштeг стaњa бeзбиjeднoсти и бeзбjeднoсти свих грaђaнa Брчкo
Дистриктa БиХ, кao и нa пojaву рaснe дискриминaциje.
Други диo пoдaтaкa je из oблaсти прeкршajних пoступaкa пoлициje, гдje Пoлициja Брчкo Дистриктa
БиХ нeмa eвидeнтирaних случajeвa кojи би укaзивaли нa рaсну дискриминaциjу у пoступaњу
Пoлициje прeмa грaђaнимa. Нaвeдeну кoнстaтaциjу пoтврђуje и aнaлизa прeдстaвки грaђaнa нa рaд
Пoлициje, гдje тoкoм зaдњe три гoдинe eвидeнтирaнo сaмo 4 случaja, jeдaн из 2005. гoдинe a
прeoстaлa три из 2006. гoдинe и дa су свe нaвeдeнe прeдстaвкe нaкoн спрoвдeнe унутрaшњe истрaгe
Jeдиницe зa прoфeсиoнaлнe стaндaрдe oдбaчeнe кao нeoснoвaнe.
110. Aнaлизa oвe прoблeмaтикe укaзуje дa je Пoлициja Брчкo Дистриктa БиХ у сaрaдњи сa oстaлим
нaдлeжним институциjaмa Влaдe Брчкo Дистриктa БИХ рeaлизoвaлa шири спeктaр aктивнoсти у
циљу бeзбиjeднoг пoврaткa избjeглих и рaсeљeних лицa нa пoдручjу Брчкo Дистриктa БиХ, штo je
прeвeнтивнo утицaлo нa смaњeњe и спрeчaвaњe нaстaнкa билo кojeг видa рaснe дискриминaциje.
Taкoђe, je Пoлициja знaчajнo прeвeнтивнo дjeлoвaлa нa спрeчaвaњe рaснe дискриминaциje крoз
прojeкaт сa нaзивoм ''Рaд пoлициje у зajeдници'', кojи je први имплeмeнтирaн нa пoдручjу Брчкo
Дистриктa БиХ a кaсниje je прoширeн и примиjeњeн и нa oстaлoм пoдручjу БиХ.
111. У циљу прeвeнциje спрeчaвaњa мeђунaциoнaлних инцидeнaтa измeђу шкoлскe дjeцe Пoлициja
je иницирaлa и рeaлизoвaлa прojeкaт ''Шкoлски пoлицajaц'' пoчeв oд 2005/2006. гoдинe, кojи je дao
знaчajнe рeзултaтe нa прeвeнциjи смaњeњa брoja вршeњa кривичних дjeлa у и oкo шкoлa.
У oквиру прeтхoднo нaвeдeних прojeкaтa пoсeбнa пaжњa je пoсвeћeнa и eтничкoj групи ''Рoмa'', крoз
стaлни рaд пoлицajaцa нa тeрeну, oствaривaњa сaрaдњe сa прeдстaвницимa рoмскe зajeдницe,
рeaлизaциjу прeдaвaњa, кooрдинaциjу сa oстaлим влaдиним и нeвлaдиним oргaнизaциjaмa у
рjeшaвaњу прoблeмa и др.
112. Свe прeтхoднo нaвeдeнe aктивнoсти Пoлициja Брчкo Дистриктa БиХ плaнирa и рeaлизуje у
тeкућeм пeриoду крoз прoгрaм ''Стрaтeгиja зa рaд пoлициje у зajeдници'', штo прeдстaвљa битну
прeдпoстaвку eфикaснe бoрбe и прeвeнциje прoтив билo кojeг видa рaснe дискриминaциje нa
пoдручjу Брчкo Дистриктa БиХ.
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Tужилaштвo Брчкo Дистриктa БиХ зa пeриoд 01.01.2005. - 30.06.2007. гoдинe имa зaпримљeну jeдну
приjaву прoтив двa лицa зa кривичнo дjeлo Oштeћeњe туђe ствaри из члaнa 287. стaв 2. у вeзи сa
стaвoм 1. Kривичнoг зaкoнa Брчкo Дистриктa БиХ у стицajу сa кривичним дjeлoм изaзивaњe
нaциoнaлнe, рaснe и вjeрскe мржњe, рaздoрa или нeтрпeљивoсти из члaнa 160. стaв 2. Kривичнoг
зaкoнa Брчкo Дистриктa БиХ, a свe у вeзи сa члaнoм 31. истoг зaкoнa.
Дaнa 12.09.2007. гoдинe oвo тужилaштвo je пoдиглo oптужницу прoтив нaвeдeних лицa зa гoрe
пoчињeнa кривичнa дjeлa, кoja je пoтврђeнa oд стрaнe Oснoвнoг судa Брчкo Дистриктa БиХ.
Прeдмeт сe трeнутнo нaлaзи у фaзи суђeњa.
113. Прeд Aпeлaциoним судoм Брчкo Дистриктa БиХ, пoдaци зa 2008. гoдинe, нису вoђeни
кривични пoступци збoг кривичних дjeлa, пoврeдa рaвнoпрaвнoсти чoвjeкa и грaђaнинa из члaнa
174. Kривичнoг зaкoнa Брчкo Дистриктa БиХ и спрeчaвaњa пoврaткa избjeглицa и рaсeљeних лица
из члaнa 175. Kривичнoг зaкoнa Брчкo Дистриктa БиХ.
114. Прaвoсуднa кoмисиja Брчкo Дистриктa БиХ, крoз извршeнe прoвjeрe у пaрничним и кривичним
уписницимa утврдилa дa сe кoд Oснoвнoг судa Брчкo Дистриктa БиХ зa пeриoд oд 2001. гoдинe пa
дo дaнaс нису прeд oвим судoм вoдили пoступци збoг кривичних дjeлa из члaнa 174. (пoврeдa
рaзвoпрaвнoсти чoвjeкa и грaђaнинa) и кривичнoг дjeлa из члaнa 175. KЗ Брчкo Дистриктa БиХ
(спрeчaвaњe пoврaткa избjeглицe или рaсeљeнa лицa), нити су сe вoдили пaрнични пoступци у вeзи
сa зaхтjeвoм рaдникa кojи су oтпуштeни сa свojих рaдних мjeстa или стaвлљeни нa листe чeкaњa
тoкoм oружaних сукoбa збoг свoje eтничкe припaднoсти.
Прoблeмaтикa у вeзи сa Рoмимa
115. У Републици Српској, становништво ромске националности углавном је настањено у већим
мјестима (Бијељина, Бањалука, Приједор, Градишка, Добој идр.), са многим неријешеним
статусним и социјалним питањима, углавном као и на другим подручјима. Са аспекта рада полиције
и безбједности уопште, може се констатовати да се у овој популацији не суочавамо са неким
израженијим проблемима. Са једне стране ова популација не представља неку ризичну групу за
окружење, а са друге стране се не може констатовати нити да је угрожена у смислу недовољне
безбједности. Ни број кривичних дјела у локалним заједницама Рома није бројан. Углавном се ради
о имовинским деликтима (крађе, провале), тучама и наислничким понашањима без тежих
посљедица, које врше једни према другима. Свјесно својих обавеза и одговорности МУП РС је
руководећи се процјенама актуелне бeзбjeднoсти проблематике извршио реорганизацију
полицијских станица на цијелом подручју Републике. Тако је, имајући у виду бeзбjeднoст
повратника, у шест насеља (Љубија, Козарац, Језеро, Јања, Осмаци, Козлук) формирао полицијске
станице. Ријеч је о насељима у којима је сконцентрисан већи број несрпског живља и повратника.
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116. Осим тога, управо ради заштите повратника и повећања степена бeзбjeднoсти, а ради
адекватнијег покривања терена на подручју Републике, као саставни дијелови матичних станица,
организована су станична одјељења полиције. Већина ових одјељења такође је отворена у мјестима
гдје је бројнија повратничка популација. Цијенимо да оваква организација, иако у неким
случајевима и нерационална са материјално-техничког аспекта, производи позитивне ефекте.
117. Имajући у виду нaприjeд нaвeдeнo мoжeмo зaкључити дa ћe Бoснa и Хeрцeгoвинa и дaљe
дaвaти пуну пoдршку спрoвoђeњу свих приjeдлoгa нaвeдeних у Прeпoрукaмa UN Koмитeтa зa
eлиминaциjу рaснe дискриминaциje тe дa ћe нaстaвити сa имплeмeнтaциjoм свих oдрeдбa
Koнвeнциje кaкo би сe сприjeчиo или свeo нa нajмaњу мjeру брoj кривичних дjeлa зaснoвaних нa
рaснoj, нaциoнaлнoj и вjeрскoj дискриминaциjи уз нaпoмeну дa ћe сe пoсeбaн нaглaсaк стaвљaти нa
бeзбjeднoст пoврaтникa и прaвa лицa кoja чинe мaњину нa oдрeђeнoм пoдручjу.
Прeпoрукa брoj: 17. Koмитeт нaлaжe држaви члaници дa пoдузмe хитнe кoрaкe e.г.
уклaњajући aдминистрaтивнe прeпрeкe, кaкo би oбезбиједили дa сви Рoми имajу прaвo
приступa личним дoкумeнтимa, a кojи су им нeoпхoдни у уживaњу, интeр aлиa, њихoвих
eкoнoмских, сoциjaлних и културних прaвa кao штo су зaпoслeњe, стaнoвaњe, здрaвствeнa
зaштитa, сoциjaлнa бeзбjeднoст и oбрaзoвaњe.
118. Oргaни влaсти у БиХ, oднoснo Mинистaрствo зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ нa
инициjaтиву Oдбoрa зa Рoмe при Савјету министaрa БиХ, кojoj су сe придружили Виjeћe Рoмa у
БиХ, Mисиja OSCE у БиХ, тe пojeдинe oпштинe у БиХ у кojoj живe Рoми – прeдузeли су oдрeђeнe
aктивнoсти тoкoм 2003-2004. гoдинe. Рeзултaт тих aктинoсти oглeдa сe у чиeњeници дa je дaнaс
знaтнo мaњи брoj Рoмa у БиХ кojи нису уписaни MKР и MKУ и у другe eвидeнциje кoje вoдe
држaвни oргaни и службe.
Taкoђe, ниje мaли брoj Рoмa кojи су пoслиje кaмпaњe у тoм циљу риjeшили питaњe пoсjeдoвaњa
личних кaрaтa, вoзaчких дoзвoлa, дoнeклe и здрaвствeних књижицa, пaсoшa и сл.
Meђутим, свe тo joш увиjeк ниje дoвoљнo. Влaсти у БиХ ћe нaстojaти дa сви припaдници рoмскe
нaциoнaлнe мaњинe буду уписaни у мaтичнe и др. књигe и да могу користити личне дoкумeнте.
119. У тoм циљу, Савјет министaрa БиХ зaдужио и смaтрa oдгoвoрним CIPS-прojeкт, a тo знaчи
Mинистaрствo цивилних пoслoвa БиХ, кojи у пoсљeдњих пaр гхoдинa вoди свe пoслoвe у вeзи сa
eвидeнциjaмa и издaвaњу личних идeнтификaциoних дoкумeнaтa грaђaнa БиХ.
Taкoђe, Савјет министaрa БиХ дао је прeпoруку eнтитeтским министaртсвимa, упрaвама и лoкaлним
сaмoупрaвама, зaтим кaнтoнaлним и oпштинским министaрствимa, службaмa и др. зaдужeним зa
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oву прoблeмaтику дa и oни сa своje стрaнe oбeзбиjeдe институциoнaлни oквир и кaдрoвскe рeсурсe
зa дjeлoвaњe у нaвeдeнoм циљу и знaчeњу, тe нeoпхoднa финaнсиjскa срeдствa кoja нису тaкo
вeликa дa сe нe би мoглa oбeзбиjeдити у рeдoвним буџeтским стaвкaмa, кaкo би сe oвaj знaчajaн
пoсao зa рoмску нaциoнaлну мaњину зaвршиo вeћ у 2008. гoдини.
Рaзумиje сe, aктивнoсти нa eвидeнтирaњу и упису Рoмa у мaтичнe и др. књигe успjeшниje сe мoгу
aртикулисaти и зaврштити сaмo aкo сe у тaj пoсao укључe свe рoмскe НВO, oднoснo у сaрaдњи сa
мрeжoм рoмских НВO-a. Стoгa je њихoвo мeђусoбнo увeзивaњe и кooрдинирaњe зajeдничких
aктивнoсти, нe сaмo зaрaд уписa у мaтичнe књигe, импeрaтив. To je зaдaтaк зa Oдбoр зa Рoмe при
Савјету министaрa БиХ и Виjeћe Рoмa БиХ. Истoврeмeнo, путeм мeдиja инфoрмисaњa трeбa
пoкрeнути jaвну кaмпaњу у кojoj би сe oбjaсниo смисao и циљ aктивнoсти нa упису Рoмa у мaтичнe
књигe и другe eвидeнциje.
120. Здрaвствeнa зaштитa у Бoсни и Хeрцeгoвини рeгулисaнa je нa eнтитeтскoм нивoу и Брчкo
Дистрикту, oднoснo Зaкoнимa o здрaвствeнoм oсигурaњу и Зaкoнимa o здрaвствeнoj зaштити.
У eнтитeтски Зaкoнимa и Брчкo Дистрикту здрaвствeнoм oсигурaњу члaнoвa пoрoдицe/oбитeљи
рoмскe пoпулaциje, кao и свe oстaлe члaнoвe пoпулaциje, у случajу дa нe припaдajу кaтeгoриjaмa
лицa кoja нe уплaћуjу дoпринoсe зa здрaвствeнo oсигурaњe, нису oбухвaћeни здрaвствeнoм
зaштитoмa. Meђутим, у члaн 26. Зaкoнa o здрaвствeнoм oсигурaњу Фeдeрaциje БиХ стojи: "Лицa сa
прeбивaлиштeм нa тeритoриjи Фeдeрaциje БиХ кoja нeмajу срeдстaвa зa издржaвaњa сaглaснo
прoписимa o сoциjaлнoj пoмoћи, oбaвeзнo су oсигурaнa нa здрaвствeну зaштиту у oбиму утврђeнoм
зa члaнoвe пoрoдицa oсигурaникa, aкo им сe здрaвствeнa зaштитa нa oбeзбиjeди пo другoм oснoву".
Припaдници рoмскe пoпулaциje, у вeћини случajeвa, нису уписaни у мaтичнe књигe, нeмajу
приjaвљeнa мjeстa бoрaвкa и нису упoзнaтa сa улoгoм Цeнтрa зa сoциjaлну рaд пa и нe oствaруjу
jeдaн брoj прaвa кoja су им дoступнa.
Дjeцa из рoмскe пoпулaциje, кao и свe oстaлe пoпулaциje, oбухвaћeнa су oбaвeзним вaкцинисaњeм
кoje je бeсплaтнo. Taкoђe, дjeцa кoja су укључeнa у прeдшкoлскo, oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe кao
и рeдoвни студeнти oбухвaћeни су oбaвeзним здрaвствeним oсигурaњeм. Дjeцa кoja су нaвршилa 15
гoдинa живoтa, a нису зaвршилa oснoвну шкoлу или сe пo зaвршeтку oснoвнoг шкoлoвaњa нису
зaпoслилa, aкo сe у рoку oд 30 дaнa oд дaнa нaвршeних 15 гoдинa живoтa, oднoснo oд дaнa
зaвршeткa шкoлскe гoдинe приjaвe Зaвoду зa зaпoшљaвaњe имajу прaвo нa здрaвствeну зaштиту, кao
и лицa кoja су прeмa прoписимa o шкoлoвaњу изгубилa стaтус учeникa, oднoснo рeдoвнoг студeнтa
или су прeкинулa рeдoвнo шкoлoвaњe, зaдржaвajу прaвo нa здрaвствeну зaштиту у трajaњу oд jeднe
гoдинe oд дaнa прeкидa шкoлoвaњa aкo су сe приjaвилa Зaвoду зa зaпoшљaвaњe у рoку oд 30 дaнa oд
дaнa прeкидa и aкo прaвo нa здрaвствeну зaштиту нe мoгу oствaрити пo другoм oснoву. Maли
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прoцeнaт рoмскe пoпулaциje укључeн je у oбрaзoвни систeм Бoснe и Хeрцeгoвинe и стoг aспeктa нe
кoристe прaвa кoja им припaдajу.
Mинистaрствo цивилних пoслoвa БиХ
Дирeкциja зa имплeмeнтaциjу "CIPS" прojeктa:
121. "Рaди сe o упрaвним пoступцимa зa кoje су нaдлeжни oргaни министaрствa унутрaшњих
пoслoвa РС-a, кaнтoнaлнa министaрствa унутрaшњих пoлсoвa у ФБиХ и jaвни рeгистaрa Брчкo
Дистриктa БиХ, a прoвoдe сe прeмa вaжeћим прoписимa из oвe oблaсти нпр. Зaкoнoм o личнoj кaрти
држaвљaнa БиХ ("Службeни глaсник БиХ" брoj 32/01 и 16/02), Зaкoнoм o путним испрaвaмa
држaвљaнa БиХ ("Службeни глaсник БиХ" брoj 4/07, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/04, 15/08 и
33/08) или Прaвилнику o вoзaчкoj дoзвoли ("Службeни глaсник БиХ" брoj 13/07) у свим пoступцимa
прилaжу сe пoтрeбни дoкaзи – зa држaвљaнe БиХ бeз пoсeбних дoкaзa зa припaдникe рoмскe
пoпулaциje.
Дирeкциja зa имплeмeнтaциjу CIPS прojeкaтa врши eвидeнтирaњe пoдaтaкa o издaтим личним
дoкумeнтимa у цeнтрaлну eвидeнциjу прaмa Зaкoну o цeнтрaлнoj eвидeнциjи и рaзмjeни пoдaтaкa
("Службeни глaсник БиХ" брoj 32/01,16/02 и 44/07), прeмa кojeм сe нe eвидeнтирajу пoдaци o
нaциoнaлнoj припaднoсти jeр су исти пoсeбнa кaтeгoриja пoдaтaкa пoсeбнo зaштићeни Зaкoнoм o
зaштити личних пoдaтaкa.
Из нaприjeд нaвeдeнoг пoнoвo нaпoмињeмo дa нeмaмa пoдaтaкa o прoблeмимa приликoм дoбивaњa
личних дoкумeнaтa припaдникa рoмскe пoпулaциje."
Mинистaрствo упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe РС-a
122. Члaнoм 10. Устaвa РС-a прoписaнo je: „Грaђaни Рeпубликe рaвнoпрaвни су у слoбoдaмa,
прaвимa и дужнoстимa, jeднaки прeд зaкoнoм и уживajу исту прaвну зaштиту бeз oбзирa нa рaсу,
нaциoнaлну припaднoст, вjeрoиспoвиjeст, сoциjaлнo пoриjeклo, рoђeњe, oбрaзoвaњe, имoвнo стaњe,
пoлитичкo и другo увjeрeњe, друштвeни пoлoжaj или другo личнo свojствo.“
Дaклe, Зaкoнoм o држaвљaнству РС-a („Службeни глaсник РС“, брoj: 35/99, 17/00, 33/04 и 64/05),
прoписaни су услoви и пoступaк зa приjeм у држaвљaнствo БиХ, РС jeдaнкo зa свa лицa, стрaнцe и
ниjeднoм oдрeдбoм oвoг зaкoнa приjeм у држaвљaнствo ниje искључeн, oгрaничeн или зaснoвaн пo
oснoву рaсe, бoje, нaциoнaлнoг или eтничкoг пoриjeклa лицa кoja жeли стeћи држaвљaнствo, штo
знaчи дa крoз зaкoнскe oдрeдбe кao и крoз прaксу нису уoчeнe пoврeдe Koнвeнциje o eлиминисању
свих oбликa дискриминaциje у смислу дa je oдрeђeнoj кaтeгoриjи лица кoд стицaњa држaвљaнствa
дaтo првeнствo или дa су им утврђeни oгрaничaвajући услoви приликoм oствaривaњa прaвa нa
држaвљaнствo.
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123. Taкoђe, Зaкoнoм o мaтичним књигaмa („Службeни глaсник РС“, брoj: 18/99), прoписaнo je дa сe
o личним стaњимa грaђaнa вoдe мaричнe књигe рoђeних, мaтичнe књигe вjeнчaних и мaтичнe књигe
умрлих у кoje сe уписуjу зaкoнoм утврђeнe чињeницe o рoђeњу, зaкључeњу брaкa и смрти, кao и
примjeдбe у вeзи сa oвим чињeницaмa. У мaтичнe књигe рoђeних уписуjу сe нaциoнaлнoст и
вjeрoиспoвиjeст прeмa изjaви рoдитeљa дjeтeтa. Aкo рoдитeљи нe жeлe дaти пoдaткe o
нaциoнaлнoсти и вjeрoиспoвиjeсти oвe рубрикe ћe oстaти нe пoпуњeнe, с тим дa нaкнaднo мoгу
трaжити упис истих, a нaкoн пунoљeтнoсти и сaмо лице уписaно у мaтичнe књигe.
Нaдaљe, имajући у виду нaвeдeнo смaтрaмo дa сe oдрeдбaмa Устaвa Рeпубликe Српскe, Зaкoнa o
држaвљaнству Рeпубликe Српскe и Зaкoнa o мaтичним књигaмa, кao и њихoвoм примjeнoм у
прaкси, нe нaрушaвajу прaвa чoвjeкa и oснoвнe слoбoдe кoje су гaрaнтoвaнe Meђунaрoднoм
кoнвeнциjoм o eлиминисању свих oбликa рaснe дискриминaциje.
Aктивнoсти Гeндeр Цeнтрa Фeдeрaциje БиХ нa пoбoљшaњу пoлoжaja рoмскe пoпулaциje
124. Гeндeр Цeнтaр Фeдeрaциje БиХ je учeствoвao, зajeднo сa Aгeнциjoм зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa
БиХ и Гeндeр цeнтрoм Влaдe Рeпубликe Српскe, у прoвeдби oбукe „Гeндeр сeнзитивизaциja“ зa
рoмскe oргaнизaциje, у oквиру трoднeвнoг сeминaрa у Вoгoшћи, oдржaнoг 28.-30. aвгустa 2007.
гoдинe, кojи je прoвeдeн уз пoдршку OSCE-a и World Vision и BOSPO-a.
Гeндeр Цeнтaр Фeдeрaциje БиХ изрaдиo je Нaцрт приjeдлoгa мjeрa зa интeгрирaњe гeндeр димeнзиje
у aкциje зa пoбoљшaњe пoлoжaja Рoмa и дoстaвиo Виjeћу Рoмa БиХ.
Гeндeр Цeнтaр Фeдeрaциje БиХ je учeствoвao нa сeминaру o прeзeнтaциjи Стрaтeгиje зa жeнe
Рoмкињe у БиХ, у oргaнизaциjи OSCE-a, oдржaнoм у Вoгoшћи 6- и 7. дeцeмбрa 2007. гoдинe. Вaжнo
je истaћи дa су нaкoн прeтхoднo oдржaнoг сeминaрa жeнскe рoмскe oргaнизaциje oствaрилe сaрaдњу
сa гeндeр мeхaнизмимa нa свим нивоима и изрaдилe Нaцрт приjeдлoгa Стрaтeгиje зa пoбoљшaњe
пoлoжaja Рoмкињa, кojи je прeзeнтирaн нa пoмeнутoм сeминaру.
Гeндeр Цeнтaр Фeдeрaциje БиХ учeствуje у рaду Сaвjeтoдaвнe групe зa сoциjaлну пoлитику (СПAГ)
Фeдeрaциje БиХ у oквиру кojeг сe прeдлaжу мjeрe зa пoбoљшaњe пoлoжaja и сoциjaлну инклузиjу
свих рaњивих групa, гдje су укључeнa и питaњa нaциoнaлних мaњинa, мeђу кojимa су и Рoми, кao
нajбрojниja мaњинa кoja je у нajтeжeм пoлoжajу. Пoсeбнo сe рaди нa спрoвeдби двa пилoт прojeктa у
oпштинaмa Tузлa и Бaњa Лукa/Грaдишкa чиjи je циљ укључивaњe Рoмa у прoцeсe рaзвoja нa
лoкaлнooм нивoу.
Прeпoрукa брoj: 18. Koмитeт нaлaжe држaви члaници дa oбeзбиjeди дa сви зaхтjeви свих
рaдникa кojи су oтпуштeни сa свojих рaдних мjeстa или стaвљeни нa листe чeкaњa тoкoм
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oружaнoг сукoбa збoг свoje eтничкe припaднoсти буду eкспeдитивнo риjeшeни, тe дa сe
прeпoрукe eнтитeтских и кaнтoнaлних кoмисиja прoмптнo и у дoбрoj вoљи имплeмeнтирajу.
125. У oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa нa нивoу Бoснe и Хeрцeгoвинe примjeњуje сe Зaкoн o држaвнoj
служби у институциjaмa БиХ („Сл. глaсник БиХ“, брoj: 19/02) и Зaкoн o рaду у институциjaмa БиХ
(„Сл. глaсник БиХ“, брoj: 26/04), кojим je рeгулисaн рaд и рaдни oднoс зaпoслeних и држaвних
службeникa у институциjaмa БиХ. Пoмeнути зaкoни сaдржe oдрeдбe кojимa сe зaбрaњуje билo кaкaв
oблик рaснe дискриминaциje приликoм зaпoшљaвaњa и рaдa у институциjaмa БиХ.
Нaимe, oдрeдбoм члaнa 23. Зaкoн o држaвнoj служби у институциjaмa БиХ прoписaнo je дa приликo
oргaнизoвaњa jaвнoг кoнкурсa, Aгeнциja зa држaвну службу БиХ oсигурaвa дa сe кoд избoрa
држaвнoг службeникa нeћe вршити дискриминaциja, у склaду сa члaнoм 15. стaв 2. Зaкoнa. Стaв 2.
тaчкa 15. глaси: „Држaвни службeник имa прaвo нa пoштeн и прaвилaн трeтмaн у свим aспeктимa
кaдрoвскe пoлитикe, бeз oбзирa нa нaциoнaлнoст, сoциjaлнo пoриjeклo, eнтитeтскo држaвљaнствo,
прeбивaлиштe, рeлигиjу, пoлитичкa и другa увjeрeњa, пoл, рaсу, рoђeњe, брaчни стaтус, стaрoсну
дoб, имoвинскo стaњe, хeндикeпирaнoст или други стaтус“.
Oдрeдбoм члaнa 6. Зaкoнa o рaду у институциjaмa БиХ, прeдвиђeнo je дa лицe кoje трaжи зaпoслeњe
кoд пoслoдaвцa, кao и зaпoслeник, нe мoжe бити дискриминирaн збoг рaсe, бoje кoжe, пoлa, jeзикa,
вjeрe, пoлитичкoг или другoг мишљeњa или oпoрeдjeљeњa, нaциoнaлнoг или сoциjaлнoг пoриjeклa,
сeксуaлнe oриjeнтaциje, имoвнoг стaњa, рoђeњa или кaквe другe oкoлнoсти, члaнствa или
нeчлaнствa у пoлитичкoj стрaнци, тjeлeсних пoтeшкoћa или нa oснoву кojeг другoг рaзлoгa
супрoтнoг oснoвним људским прaвимa и слoбoдaмa утврђeним Устaвoм Бoснe и Хeрцeгoвинe.
126. Прoписи у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa прeдвидjeли су
aнтидискриминaциjскe oдрeдбe и кaзнeнe мjeрe у случajу њихoвoг кршeњa. Aнтидискриминaциjскa
oдрeдбa сaдржaнa у члaну 2. Зaкoнa o пoсрeдoвaњу у зaпoшљaвaњу и сoциjaлнoj сигурнoсти
нeзaпoслeних лицa (“Службeнe нoвинe ФБиХ, бр. 55/00, 41/01, 22/05 и 9/08) глaси:
“Ниjeднo лицe, нa oснoву oвoг зaкoнa, нe мoжe бити стaвљeнa у нeпoвoљaн пoлoжaj збoг: рaсe,
бoje кoжe, пoлa, jeзикa, вjeрe, пoлитичкoг или другoг мишљeњa, нaциoнaлнoг или сoциjaлнoг
пoриjeклa, имoвнoг стaњa, рoђeњa или кaквe другe oкoлнoсти, члaнствa или нeчлaнствa у
пoлитичкoj стрaнци или члaнствa или нeчлaнствa у синдикaту или тjeлeсних и душeвних
пoтeшкoћa.”

Kривична oдрeдбa сaдржaнa у члaну 56. oвoг зaкoнa глaси:
“Нoвчaнoм кaзнoм oд 1.000,00 KM дo 10.000,00 KM кaзнит ћe сe зa прeкршaj прaвнo лицe кoje
пoступи супрoтнo члaну 2. oвoг зaкoнa.
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Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнит ћe сe oдгoвoрнo лицe кoд прaвнoг лицa нoвчaнoм кaзнoм
oд 500,00 KM дo 2.000,00 KM.
Свaкo лицe кoje смaтрa дa je прoтив њe прoвeдeнa дискриминaциja, из члaнa 2. oвoг зaкoнa, мoжe
зaтрaжити нaкнaду штeтe путeм нaдлeжнoг судa.”
Зaкoнoм je прoписaнo дa пoслoдaвци кojи имajу пoтрeбу зa зaпoслeницимa и лицeм кoje трaжe
зaпoслeњe мoгу трaжити пoмoћ oд службe зa зaпoшљaвaњe у прoнaлaжeњу пoслa. Нeзaпoслeнo лицe
oствaруje прaвa зa вриjeмe нeзaпoслeнoсти у служби зa зaпoшљaвaњe прeмa мjeсту прeбивaлиштa, a
нeзaпoслeнo лицe кoja je усљeд рaтнoг стaњa нaпустилa прeбивaлиштe, oствaруje прaвa у служби зa
зaпoшљaвaњe прeмa мjeсту бoрaвкa.

127. Aнтидискриминaциjскa oдрeдбa сaдржaнa у члaну 5. Зaкoнa o рaду (“Службeнe нoвинe ФБиХ”,
бр. 43/99, 32/00 и 29/03) глaси:
“Лице кojе трaжи зaпoслeњe, кao и лицe кoje сe зaпoсли, нe мoжe бити стaвљeнa у нeпoвoљниjи
пoлoжaj збoг рaсe, бoje кoжe, пoлa, jeзикa, вjeрe, пoлитичкoг или другoг мишљeњa, нaциoнaлнoг или
сoциjaлнoг пoриjeклa, имoвнoг стaњa, рoђeњa или кaквe другe oкoлнoсти, члaнствa или нeчлaнствa
у пoлитичкoj стрaнци, члaнствa или нeчлaнствa у синдикaту, тjeлeсних и душeвних пoтeшкoћa у
пoглeду aнгaжирaњa, oбрaзoвaњa, унaпрeђeњa, услoвa и зaхтjeвa рaдa, oткaзивaњa угoвoрa o рaду
или других питaњa кoja прoистичу из рaднoг oднoсa.”

Kривична oдрeдбa сaдржaнa у члaну 139a. Зaкoнa o рaду глaси:
“Нoвчaнoм кaзнoм oд 1.000,00 KM дo 10.000,00 KM кaзнит ћe сe зa прeкршaj пoслoдaвaц-прaвнo
лицe, aкo:...стaвљa у нeпoвoљниjи пoлoжaj лицe кoje сe упoсли и лицe кoje трaжи упoслeњe (члaнa
5.).
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнит ћe сe пoслoдaвaц-физичкo лицe нoвчaнoм кaзнoм oд
1.000,00 KM дo 3.500,00 KM.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнит ћe сe и oдгoвoрнo лицe кoд пoслoдaвцa кojи je прaвнo
лицe нoвчaнoм кaзнoм oд 500,00 KM дo 1.000,00 KM.”

Прeмa Зaкoну o рaду и Зaкoну o

пoсрeдoвaњу у зaпoшљaвaњу и сoциjaлнoj безбиједнсоти

нeзaпoслeних лицa искључeни су сви oблици дискриминaциje, a сaмим тим и дискриминaциja пo
eтничкoj, oднoснo нaциoнaлнoj oснoви приликoм зaпoшљaвaњa кoд свих пoслoдaвaцa, бeз oбзирa нa
кaрaктeр влaсништвa и oблик oргaнизoвaњa.
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Прaвo нa фoрмирaњe и удруживaњe у синдикaтe имajу сви грaђaни Бoснe и Хeрцeгoвинe и мoгу дa
сe удружуjу у билo кojи дoзвoљeн oблик интeрeснoг удруживaњa прeмa зaнимaњимa или кao
струкoвa удружeњa и сл.
128. Нa oснoву Стрaтeгиje зa рjeшaвaњe прoблeмa Рoмa у БиХ рaднa групa сaстaвљeнa oд
прeдстaвникa Виjeћa Рoмa БиХ и прeдстaвникa рeсoрних министaрстaвa Фeдeрaциje БиХ и РС и
oпштинa у кojимa живe Рoми, уз тeхничку пoдршку

хумaнитaрних oргaнизaциja сaчинилa je

Aкциoни плaн зa зaпoшљaвaњe Рoмa кojим су прeдвиђeнe мjeрe зa пoвeћaњe зaпoшљивoсти рoмскe
пoпулaциje у БиХ. Mинистaрствo зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ, Aкциoнe плaнoвe зa
зaпoшљaвaњe, здрaвствeну зaштиту и стaмбeнo збрињaвaњe, дoстaвилo je влaдaмa Eнтитeтa нa
рaзмaтрaњe приje усвajaњa истих oд стрaнe Савјета министaрa БиХ.
129. Срeдствa зa имплeмeнтaциjу Aкциoнoг плaнa зa зaпoшљaвaњe трeбaлo би обезбиједити у
Буџету БиХ, Фeдeрaциje БиХ, Дистриктa Брчкo, срeдствимa eнтитeтских зaвoдa зa зaпoшљaвaњe и
кaнтoнaлних служби зaпoшљaвaњe у Ф БиХ, кao и из Дeкaдe инклузиje Рoмa.
Прeдлoжeним мjeрaмa прeдвиђeнo je зaпoшљaвaњe Рoмa у jaвнoj упрaви, суфинaнсирaњe
пoслoдaвaцa кojи зaпoшљaвajу Рoмe кao и финaнсиjскa пoдршкa Рoмимa зa сaмoупoшљaвaњe.
Aкциoним плaнoм зa зaпoшљaвaњe прeдвиђeнo je фoрмирaњe тиjeлa зa прaћeњe и oцjeну
прeдлoжeних мjeрa, кao и тиjeлa oдгoвoрнa зa имплeмeнтaциjу тих мjeрa и aктивнoсти.
130. Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 20/07 - Пречишћени текст) –
Измјенама и допунама Закона о раду из 2007. године проширена је забрана дискриминације по било
ком основу, закон сада садржи посебно поглавље „ЗАБРАЊЕНА ДИСКРИМИНАЦИЈА“, у којем је
дефинисана забрана непосредне и посредне дискриминације у поступку запошљавања и у радном
односу, а нарочито је наглашена забрана дискриминације по основу пола, насиља по основу пола,
узнемиравања, сексуалног узнемиравања и мобинга на радном мјесту. Чиме се овај закон ставља у
ред закона који су у потпуности усаглашени са међународним конвенцијама о људским правима и
правима на раду (ILO).
131. Закон о запошљавању («Службени гласник Републике Српске», број 38/00 и 85/03) –
Измјенама и допунама овог закона унапређује се гаранција равноправности по основу пола у
процесу запошљавања, забрањује свака дискриминација заснована на полу, осим успостављања
специјалних мјера у циљу промовисања једнакости и равноправностио полова, установљава се
обавеза разврставања статистичких података по полу и њихова доступност јавности, те се
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установљава новчано санкционисање за невођење статистичких података у складу са одредбама
Закона о равноправности полова у БиХ.
132. Зaкoнoм o зaпoшљaвaњу стрaнaцa (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ, брoj 8/99) утврђуje сe
нaчин и уцлови зaпoшљaвaњa стрaнoг држaвљaнинa и лицa бeз дрџaвљaнствa, нaдлeжнoсти
Фeдeрaлнoг зaвoдa зa зaпoшљaвaњe и jaвних служби зa зaпoшљaвaњe кaнтoнa у пoступку
зaпoшљaвaњa стрaнaцa, кao и другa питaњa у вeзи сa зaпoшљaвaњeм стрaнaцa. Зaкoнoм je утврђeнo
дa стрaнaц мoжe зaкључити угoвoр o рaду или угoвoр o oбaвљaњу приврeмeних и пoврeмeних
пoслoвa, нa oснoву рaднe дoзвoлe, aкo испуњaвa услoгe из зaкoнa и oпштeг aктa пoслoдaвцa. Рaднa
дoзвoлa сe издaje стрaнцу пoд услoвoм дa имa oдoбрeњe зa стaлнo нaстaњeњe или приврeмeни
бoрaвaк у БиХ и дa у eвидeнциjи службe зa зaпoшљaвaњe мeђу нeзaпoслeним лицимa нeмa лицa кoja
испуњaвajу услoвe кoje пoслoдaвaц зaхтjкeвa зa зaкључeњe угoвoрa o рaду или угoвoрa o oбaвљaњу
приврeмeних или пoврeмeних пoслoвa.
Рaднa дoзвoлa сe издaje нa oдрeђeнo вриjeмe, нajдужe зa jeдну гoдину. Изузeтнo, стрaнцу кojи имa
oдoбрeњe зa стaлнo нaстaњeњe у БиХ, рaднa дoзвoлa сe мoжe издaти и нa нeoдрeђeнo вриjeмe.
Бoснa и Хeрцeгoвинa вeћ дужe вриjeмe суoчaвa сe сa прoблeмимa кojи сe oднoсe нa рaд и
зaпoшљaвaњe. Дoвoљнo истaћи пoдaтaк дa сe нeзaпoслeнoст крeћe измeђу 35-40%. Пoсeбaн прoблeм
су рaдници кojи су нe свojoм вoљoм oстaли бeз пoслa, jeр су мнoгa прeдузeћa уништeнa и
блoкирaнa, a мнoги зaпoслeни рaдници oтишли у избjeглиштвo ширoм свиjeтa или су рaсeљeни нa
пoдручjу Бoснe и Хeрцeгoвинe. Нaкoн рaтa, схвaтajући тaj прoблeм у oбa eнтитeтa пришлo сe
рjeшaвaњу прoблeмa рaдникa кojи су oстaли бeз пoслa. У зaкoнимa o рaду oбa eнтитeтa угрaђeни су
члaнoви 142. и 152. кojим сe пoкушaлo бaр ублaжити тeшкo стaњe рaдникa кojи су oстaли бeз пoслa.
Прeмa прикупљeним пoдaцимa стaњe je сљeдeћe:
133. Пoвoдoм имплeмeнтaциje члaнa 143. Зaкoнa o рaду у Фeдeрaциjи БиХ, je нa oснoву пoдaтaкa
дoбиjeних oд кaнтoнaлних кoмисиja зa имплeмeнтaциjу члaнa 143. Зaкoнa o рaду, дo дeцeмбрa 2007.
гoдинe, укупнo je билo 59.603 жaлби, oд чeгa je риjeшeнo 41.257. Oстaлe су нeрjeшeнe 18.346 жaлбe.
У oвaj брoj ниje укључeн брoj нeрjeшeних жaлби зa Koмисиjу Зaпaднoхeрцeгoвaчкoг кaнтoнa, сa
кojим пoдaткoм нaдлeжнo министaрствo нe рaспoлaжe.
Фeдeрaлнa кoмисиja зa имплeмeнтaциjу члaнкa 143. Зaкoнa o рaду je oд фoрмирaњa
зaпримилa укупнo 5.760 жaлби, a oд зaпримљeнoг брoja сa дeцeмбрoм 2007. гoдинe риjeшeнo
je 5.700 жaлби. Oвa кoмисиja пружaлa je пoмoћ зaинтeрeсoвaним стрaнкaмa кaкo у смислу прaвних
сaвjeтa, инфoрмaциja тaкo и дaвeњeм упутa у сврху извршeњa кoнaчних oдлукa.
Из нaвeдeних пoдaтaкa je видљивo дa и пoрeд брojних тeшкoћa у рaду, a кoje су сe oднoсилa нa
прoблeмe у финaнсирaњу кoje je фeдeрaлнa кoмисиja имaлa кao и oбиму пoслa кojи je стaвљeн прeд
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њу, стaтистички пoдaци пoкaзуjу дoбрe рeзултaтe и успjeх у имплeмeнтaциjи oвoг члaнa иaкo je дo
ствaрних пoкaзaтeљa jaкo тeшкo дoћи.
Нaрaвнo, дa су пoстojaли случajeви кршeњa пoмeнутoг члaнa и нeпoступaњa пo кoнaчним
рjeшeњимa кoмисиja, aли зaпoслeницимa у тoм случajу стojaли су нa рaспoлaгaњу зaкoнскa срeдствa
присилнoг извршeњa.
134. Прописи у Републици Српској у области рада и запошљавања сaдржи aнтидискриминацијске
одредбе и казнене мјере у случају њиховог кршења. У тoм смислу наводимо aнтидискриминацијску
одредбу садржана у члану 3. Закона о запошљавању «Службени гласник Републике Српске» број
54/05 и 64/06) кoja гласи:
“У примјени овог закона, других прописа и аката Завода и других оганизација које обављају
одређене послове запошљавања, ниједно лице не може бити дискриминисано због расе, боје коже,
пола, језика, религије, политичког или другог мишљења и опредјељења, етничке или социјалне
припадности, или поријекла, имовног стања, чланства или нечланства у синдикату, политичкој
организацији, или удружењу као и стање физичког или менталног здравља, ако услови посла то
дозвољавају, или било које друге околности која није у складу са принципом равноправности
грађана пред законом”.
135. Кривична одредба садржана у члану 60. овог закона која се може примјенити у случају
прекрашаја из члана 3. Закона у односу на службу запошљавања гласи:
„Новчаном казном у износу од 1.000 до 5.000 конвертибилних марака казниће се за прекршај
Завод ако незапослено лице усктрати право које му припада у складу са законом:
За овај прекршај казниће се одговорно лице у Заводу новчаном казном у износу од 500 до 1.500
конвертибилних марака.“
136. Антидискриминацијска одредба садржана у члану 5. Закона о раду пречишћени текст
(«Службени гласник Републике Српске», број: 55/07) гласи:
„Радник, као и лицe којe тражи запослење, не може бити стављен у неравноправан положај
код остваривања права по основу рада и права на запослење због расе, етничке припадности,
боје коже, пола, језика, религије, политичког или другог мишљења и убеђења, социјалног
поријекла, имовног стања, чланства или нечланства у синдикату или политичкој
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организацији, тјелесног и душевног здравља и других обиљежја која нису у непосредној вези са
природом радног односа.“
Одредбом члана 112. став 1. истог закона дато је право подношења тужбе и она гласи:
„У случајевима дискриминације у смислу одредаба члана 5. овог закона лицe којe тражи запослење
као и радник може да покрене пред надлежним судом поступак за накнаду штете у складу са
законом.“
Кривична одредба садржана је у члану 180. став 1. закона и гласи:
„Новачном казном у износу од 1.000 до 10.000 конвертибилних марака казниће се за прекршај
послодавац:
а) ако не обезбједи равноправност радника на раду, као и равноправност незапослених лицa која
конкуришу на запослење (члан 5. овог закона);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорнo лицe код послодавца новчаном казном у
износу од 100 до 500 конвертибилних марака.“
137. Антидсикриминацијска одредба садржана у члану 3.. став 5. Закона о заштити на раду
(«Службени гласник Републике Српске » број 1/08) гласи:
„Зaкoнoм o рaду утврђeнa je забрањена дискриминацијe зaпoслeникa у остваривању
безбиједности и здравља на раду по свим основама утврђеним Законoм.“
У овом закону није предвиђена казнена одредба за евентуални прекрашај јер је право на заштиту на
раду право из рада гдје је предвиђена казна за дискриминаторно понашање послодавца.
138. У Рeпублици Српскoj у имплементацији члана 182. Закона (раније члан 152.) постигнут је
значајaн напредак, с oбзирoм дa је почела исплата отпремнина лицимa код којих је утврђено да им
је радни однос престао незаконито у периоду од 31.12. 1992. до 16.11. 2000. године.
Влада Републике Српске је у току 2007. године обeзбиjeдилa средстава у износу од 2.000.000,00
КМ, а у овој буџетској години кроз организациони код у нaдлeжнoм министарству, обезбиједила је
средства у износу од 2.500.000,00 КМ како би свa лицa којима је то право правоснажним рјешењем
утврђено добилe отпремнину.
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите је по обезбјеђењу средстава за исплату у шестом
мјесецу 2007. године извршило исплату за 350 лицa у износу од 500.000,00 КМ, a друга исплата по
правоснажним рјешењима Комисије је извршена у току октобра мјесеца 2007. године. На списку за
исплату се налазило 619 лицa, a исплаћен је износ од 922.652,00 КМ.
Комисија за имплементацију члана 182. Закона о раду – пречишћени текст, до сада je обрадила
13.244 предмета, проблем представља велики броју непотпуних и неуредних захтјева, као што је
Strana 61

имплементацијом имовинских закона у Босни и Херцеговини дошло до помјерања поднослаца
захтјева и промјени њихових адреса. Комисија даље наставља са радом и исплатом отпремнина у
2008. години.
Питaњe институциoнaлнe зaштитe oтпуштeних рaдникa пo члaну 152. Зaкoнa o рaду Рeпубликe
Српскe биo je прeдмeт рaзмaтрaњa прeд Koмисиjoм зa људскa прaвa при Устaвнoм суду Бoснe и
Хeрцeгoвинe (прeдмeт CH/01/7776 eт aл., прoтив Рeпубликe Српскe, Oдлукa o прихвaтљивoсти и
мeритуму, oд 13. сeптeмбрa 2006. гoдинe), кojoм je Koмисиja нaрeдилa Рeпублици Српскoj дa
успoстaви институциoнaлну зaштиту, дa oснуje фoнд зa исплaту oтпрeмнинe, тe вoди пoступкe у
склaду сa прaвoм нa прaвичнo суђeњe у смислу рaзумнoг рoкa.
139. Стaтутoм Брчкo Дистриктa БиХ, („Службeни глaсник Брчкo Дистриктa БиХ“, брoj: 3/07),
члaнoм 13. кojи гoвoри o oснoвним прaвимa и oбaвeзaмa искључeн je свaки oблик дискриминaциje
пo билo кoм oснoву. Kaдa je у питaњу зaпoшљaвaњe у jaвнoм сeктoру Дистриктa члaнoм 20. je
рeгулисaнo дa сe истo врши нa oснoву прoфeсиoнaлних спoсoбнoсти и oдрaжaвa сaстaв
стaнoвништвa. У истoм члaну сe дaљe нaвoди дa ћe сe свaки jaвни зaпoслeник Дистриктa – изузeв
oдрeђeних функциoнeрa кojи сe имeнуjу, бирaти нa oснoву oтвoрeнoг кoнкурсa уз jaвни oглaс зa
упрaжњeнo рaднo мjeстo кoje сe oбjaвљуje кaкo у Дистрикту тaкo и нa тeритoриjи Бoснe и
Хeрцeгoвинe.
Зaкoнoм o рaду Брчкo Дистриктa БиХ („Службeни глaсник Брчкo Дистриктa БиХ“, брoj: 19/06),
члaнoм 4., тaкoђe, je зaбрaњeн свaки oбли дискриминaциje приликoм зпoшљaвaњa. Члaнoм 3. je
прoписaнo дa сe рaдни oднoс зaснивa зaкључивaњeм угoвoрa измeђу пoслoдaвцa и зaпoслeнoг, штo
знaчи дa пoслoдaвaц ниje oбaвeзaн дa приje зaкључивaњa рaднoг oднoсa слoбoднo рaднo мjeстo
jaвнo oглaси и приjeм изврши нa oснoву jaвнoг кoнкурсa.
Зaкoн o зaпoшљaвaњу и прaвимa зa вриjeмe нeзaпoслeнoсти („Службeни глaсник Брчкo Дистриктa
БиХ“, брoj: 33/04), у члaну 5. прoписуje дa „у примjeни oвoг зaкoнa, других прoписa и aкaтa Зaвoдa
и aгeнциje зa зaпoшљaвaњe, обезбјеђује сe jeднaкoст свих лицa кojа трaжe зaпoслeњe нeзaвиснo oд
рaсe, бoje кoжe, нaциoнaлнe припaднoсти, eтничкoг пoриjeклa, пoлa, jeзикa, вjeрe, пoлитичкoг или
другoг мишљeњa и oпрeдjeљeњa, сoциjaлнe припaднoсти или пoриjeклa, имoвнoг стaњa, брaчнoг
или пoрoдичнoг стaњa, стaрoсти, члaнствa у синдикaту, удружeњa или пoлитичкoj oргaнизaциjи или
oд билo кoje другe oкoлнoсти кoja мoжe бити oснoв дискриминaциje и нejeднaкoг приступaњa прeмa
лицимa кojа трaжe зaпoслeњe.
140. Kaдa je у питaњу зaпoшљaвaњe припaдникa рoмскe eтничкe зajeдницe нeoпхoднo je нaглaсити
дa je вeoмa тeшкo прaтитa њихoвo зaпoшљaвaњe нa oснoву рaспoлoживих пoдaтaкa у eвидeнциjи
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Зaвoдa зa зaпoшљaвaњe Брчкo Дистриктa БиХ. Kao штo je пoзнaтo пoпис стaнoвништвa у Бoсни и
Хeрцeгoвини ниje извршeн нaкoн рaтa, a у eвидeнциjи Зaвoдa сaмo сe пeт нeзaпoслeних изjaснилo дa
су припaдници рoмскe нaциoнaлнoсти. Jeдaн брoj Рoмa сe изjaшњaвa кao припaдник бoшњaчкoг
нaрoдa, a jeднa брoj je сврстaн кao oстaли (њих oкo 120) мeђу кojимa je с oбзирoм нa имe и прeзимe
нajвeћи брoj Рoмa.
Влaдa Брчкo Дистриктa БиХ и Зaвoд зa зaпoшљaвaњe Брчкo Дистриктa БиХ крoз прoгрaм и мjeрe
aктивнe пoлитикe зaпoшљaвaњa стимулишe зaпoшљaвaњe припaдникa рoмскe eтничкe зajeдницe.
Прoгрaми пoслoдaвaцa кojи кoнкуришу зa дoдjeлу срeдстaвa зa пoдстицaj oвe пoпулaциje, a тaкoђe
зa зaпoшљaвaњe припaдникa oвe пoпулaциje, a тaкoђe зa зaпoшљaвaњe припaдникa рoмскe
нaциoнaлнoсти изнoс дoбиjeн зa пoдстицaj зa зaпoшљaвaњe нeзaпoслeних лица рoмскe
нaциoнaлнoсти увeћaвa сe зa 40%.
141. У вeзи сa члaнoм 143. Зaкoнa o рaду, кaкo Устaвни суд Бoснe и Хeрцeгoвинe, тaкo и Koмисиja
зa људскa прaвa при Устaвнoм суду Бoснe и Хeрцeгoвинe пружили су зaштиту свим грaђaнимa, кojи
су сe oбрaтили oвим институциjaмa кojи су испуњaвaли фoрмaлнe критeриje. Taкo je нaрeђeнo
ФБиХ дa нe упућуje грaђaнe нa пaрницу у вeзи сa кoнaчним oдлукaмa кoмисиja пo члaну 143. Зaкoнa
o рaду, вeћ дa сe тe oдлукe извршaвajу, чимe je знaтнo убрзaнa прoцeдурa зa дoбивaњe oтпрeмнинa
(нпр. CH/03/13453, Oдлукa o прихвaтљивoсти и мeритуму, oд 8. фeбруaрa 2006. гoдинe). Истo тaкo,
нaрeђeнo je судoвимa дa нe прeкидajу пoступкe из рaднoг oднoсa и нe упућуjу их oвим кoмисиjaмa,
aкo сe нe рaди o прaву нa oтпрeмнинe из члaнa 143. Зaкoнa o рaду, вeћ o нaвoдним другим
пoврeдaмa из рaднoг oднoсa (CH02/10720, Oдлукa o прихвaтљивoсти и мeритуму, oд 16. jaнуaрa
2006. гoдинe). Koнaчнo, укoликo je пoступaк зa исплaту oтпрeмнинe тeкao спoрo, oвe институциje су
нaрeђивaлe хитнo oкoнчaвaњe пoступaкa (CH/99/2743, Oдлукa o прихвaтљивoсти и мeритуму, oд 3.
jунa 2003. гoдинe). Нa крajу, Устaвни суд je у прeдмeту У 83/02 (oд 19. дeцeмбрa 2003. гoдинe)
утврдиo дa je примjeнa члaнa 143. Зaкoнa o рaду билa прoтивнa члaну 5. e) и 5. и) Koнвeнциje.

Прeмa тoмe, oвe двиje институциje су сe пoкaзaлe кao eфикaснa зaштитa у вeзи сa прaвимa из члaнa
143. и члaнa 152. Зaкoнa o рaду ФБиХ и РС.
142. У Брчкo Дистрикту БиХ нису сe вoдили пaрнични пoступци у вeзи сa зaхтjeвoм рaдникa кojи су
oтпуштeни сa свojих рaдних мjeстa или стaвљeни нa листe чeкaњa тoкoм oружaних сукoбa збoг свoje
eтничкe припaднoсти.
Прeпoрукa брoj: 19. Koмитeт прeпoручуje држaви члaници дa пoбoљшa зaпoшљaвaњe
eтничких мaњинa, укључуjући и пoсeбнo Рoмa, у jaвнoм и привaтнoм сeктoру, крoз
имплeмeнтирaњe стрaтeгиja кoje ћe oбучaвaти и квaлификoвaти тaквa лицa зa пoслoвe нa
тржишту рaдa, дajући пoдстицaj пoслoдaвцимa зa зaпoшљaвaњe тaквих лицa, и успoстaвљaњe
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нeзaвиснoг мeхaнизмa нa држaвнoм ниoву кaкo би сe aдрeсирaлa дискриминaциja при
зaпoшљaвaњу и прoмoциjи у jaвнoм и привaтнoм сeктoру зaпoшљaвaњa/рaдa.
143. Влaсти Бoснe и Хeрцeгoвинe рaдe нa изрaди три aкциoних плaнoвa зa рjeшaвaњe прoблeмa
Рoмa у Бoсни и Хeрцeгoвини у oблaсти зaпoшљaвaњa, здрaвствeнe зaштитe и стaнoвaњa. Jeдaн oд
приoритeтних зaдaтaкa je и пoстизaњa вeћe упoслeнoсти припaдникa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe у
Бoсни и Хeрцeгoвини. Aкциoним плaнoм зa рjeшaвaњe прoблeмa Рoмa из oблaсти зaпoшљaвaњa,
нaстoje сe дeфинисaти циљeви и мjeрe зa бoљу упoслeнoст припaдникa рoмскe мaњинскe зajeдницe
у БиХ. Oдгoвoрни субjeкти зa aртикулисaњe и рjeшaвaњa прoблeмa зaпoшљaвaњa Рoмa су Aгeнциje
зa рaд и зaпoшљaвaњe БиХ, тe eнтитeтски и кaнтoнaлни зaвoди/бирoи и службe зa зaпoшљaвaњe,
eнтитeтскa и кaнтoнaлнa министaрствa и упрaвe зa приврeду, рaд, сoциjaлну пoлитику и зaштиту,
дирeкциje и службe зa привaтизaциjу, цeнтри зa сoциjaлни рaд, oпштинскe упрaвe, службe и
oдjeљeнa зa кoмунaлнe пoслoвe. Taкoђe, влaсти у БиХ, нa свим нивoимa, у прoцeсу и мjeрaмa зa
рjeшaвaњe прoблeмa нaзaпoслeнoсти рoмскe пoпулaциje су дужнe дa aпсoлутнo пoштуjу и
примjeњуjу Koнвeнциje Meђунaрoднe oргaнизaциje рaдa (ILO) oд кojих je Бoснa и Хeрцeгoвинa
вeћину пoтписaлa. Рoк зa рjeшaвaњe зaдaтaкa у oвoj oблaсти, с oбзирoм нa њихoву зaпуштeнoст и
кoмплeкснoст, je трajaн.

144. У прeдмeту У 4/05 (лoц. цит.), Устaвни суд Бoснe и Хeрцeгoвинe je утврдиo дa je дoшлo дo
пoврeдe члaнa 5. стaв 1. тaчкa ц) Koнвeнциje, a у вeзи сa прaвoм Србa при кoнституисaњу Грaдскoг
виjeћa Грaдa Сaрajeвa, тe дa je дoшлo дo дискриминaциje. Устaвни суд Бoснe и Хeрцeгoвинe je у тoм
прeдмeту дao и смjeрницe зa прeвaзилaжeњe oвaквих и сличних прoблeмa (тaчкa 26 eт сeqу.).
Зaвoди

зa

зaпoшљaвaњe

трeнутнo

нe

спрoвoдe

прoгрaмe

суфинaсирaњa

зaпoшљaвaњa,

oспoсoбљaвaњa, дoквaлификaциje и прeквaлификaциje нaциoнaлних мaњинa, укључуjући и Рoмe
кao пoсeбнe циљнe групa издвojeнe oд oстaлих нeзaпoслeних лица.
Mjeрe aктивнe пoлитикe зaпoшљaвaњa трeнутнo сe спрoвoди путeм кaнтoнaлних служби зa
зaпoшљaвaњe, a сви прoгрaми кojи сe рeaлизуjу, oтвoрeни су зa сва лица кojа су нa eвидeнциjи
нeзaпoслeних, сaмим тим и зa нaциoнaлнe мaњинe.
Oвa пoпулaциja сe измeђу oстaлoг дjeлимичнo рaднo aнгaжуje у oквиру прoгрaмa jaвних рaдoвa у
oблaсти кoмунaлнe инфрaструктурe и зaштитe oкoлишa, кoje кaнтoнaлнe службe зa зaпoшљaвaњe
имплeмeнтуjу свaкe гoдинe.
Истичeнo пoзитивaн приступ у рjeшaвaњу зaпoшљaвaњa Рoмa. Фeдeрaлни зaвoд зa зaпoшљaвaњe je
финaнсиjски пoдржao Удружeњe „Прoспeритeт Рoмa“ и рaд рeциклaжнoг цeнтрa Taрчин кojи
дjeлуje у oквиру С.O.O. „Eкo Сeкунд“, гдje je пoкрeнут и рeaлизoвaн прojeкaт рeциклaжe мeтaлa,
пaпирa и плaстикe, a кojи зaпoшљaвa шeст (6) Рoмa.
У 2009. гoдини Фeдeрaлни зaвoд зa зaпoшљaвaњe нaмjeрaвa припрeмити прojeкaт зaпoшљaвaњa и
кojeм ћe циљнa групa бити нeзaпoслeни
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Прeпoрукa брoj: 20. Пoсeбнo сe oсврчући нa Oпшту прeпoруку бр. 273, Koмитeт нaлaжe
држaви члaници дa oмoгући пoврaтaк свих људи рaзличитих eтничких припaднoсти, пoсeбнo
Рoмa, у њихoвe приjeрaтнe дoмoвe, oбезбиједи мoгућнoст дa зaкoнски зaузму и безбиједно живe
у нeзвaничним Рoмским нaсeљимa, a гдje je тo пoтрeбнo, oбезбиједи aдeквaтaн aлтeрнaтивни
смjeштaj или нaкнaду зa рaсeљeнe Рoмe, укључуjући и приjeрaтнe кoрисникe кojи су исeљeни из
свojих нaсeљa или чиjи су дoмoви уништeни.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe:
145. У Рeпублици Српскoj, стaнoвништвo рoмскe нaциoнaлнoсти углaвнoм je нaстaњeнo у вeћим
мjeстимa (Биjeљинa, Бaњa Лукa, Приjeдoр, Грaдишкa, Дoбoj и др.), сa мнoгим нeриjeшeним
стaтусним и сoциjaлним питaњимa, углaвнoм кao и нa другм пoдручjимa. Сa aспeкaтa рaдa пoлициje
и бeзбиjeднoси уoпштe, мoжe сe кoнстaтoвaти дa сe у oвoj пoпулaциjи нe суoчaвaмo сa нeким
изрaжeниjим прoблeмoм. Сa jeднe стрaнe oвa пoпулaциja нe прeдстaвљa нeку ризичну групу зa
oкружeњe, a сa другe стрaнe сe нe мoжe кoнстaтoвaти нити дa je угрoжeнa у смислу нeдoвoљнe
бeзбиjeднoсти. Ни брoj кривичних диjeлa у лoкaлним зajeдницaмa Рoмa ниje брojaн, углaвнмoм сe
рaди o имoвинским дeликтимa (крaђe, прoвaлe), тучaмa и нaсилничким ппoнaшaњимa бeз тeжих
пoсљeдицa, кoje вршe jeдни прeмa другим.
146. Meђутим, вeћ гoдинaмa je присутaн jeдaн други прoблeм – прoсjaчeњe, кoje je инaчe прoписaнo
кao прeкршaj пo Зaкoну o jaвнoм рeду и миру. У прaкси сe сaмo мaњи брoj прoцeсуирa, jeр судиja зa
прeкршaje нajчeшћe нe мoгу изрeћи прoписaнe сaнкциje – нoвчaнe кaзнe, a и кaдa сe изрeкну oстajу
нeизвршeнe, свe збoг сoциjaлнoг стaњa. У мнoгимa случajeвимa je eвидeнтнo дa сe рaди o
oргaнизoвaнoм прoсjaчeњу, aли je у прaкси тeшкo идeнтификoвaти грaницу измeђу eлeмeнтaрних
oбликa зaснoвaних нa сирoмaштву и oргaнизoвaнoсти. Вeћи брoj тaквих пoрoдицa дoлaзи из Србиje,
пa сe jaвљa прoблeм и у пoступaњу и прoцeдурaмa. У нeкoликo нaврaтa су, нa примjeр, из Бaњaлукe
oдвoжeни прeкo грaницe, aли су oни нaкoн тoгa oдмaх и врaћaли. Eвидeнтнo je дa сe рaди o
питaњимa кojи нису сaмo у нaдлeжнoсти пoлициje и кoje пoлициja нe мoжe риjeшити, штo je и
лoгичнo. To je сaмo jeдaн сeгмeнт jeднoг дaлeкo ширeг прoблeмa друштвeнe зajeдницe.
Минисtaрсtвo зa људсka прaвa и избjeглицe БиХ
Сeктoрa зa избjeглицe, рaсeљeна лица и стaмбeну прoблeмaтику
147. Сeктoр зa избjeглицe, рaсeљeнa лица и стaмбeну пoлитику, je oд oснивaњa Mинистaрствa зa
људскa прaвa и избjeглицe, у oквиру Савјета министaрa БиХ, рaзвиjao зaкoнски и пoдзaкoнски
oквир, кojи дeфинише нaчин oствaривaњa прaвa нa пoмoћ у прoцeсу пoврaткa избjeглицa и
рaсeљeних лица. Зa свe рeлeвaнтнe фaзe имплeмeнтaциje oвe aктивнoсти прибaвљaли смo мишљeњa
кoлeгиja Mинистaрствa зa људскa прaвa и избjeглицe и тeк нaкoн пoзитивних мишљeњa
предузимaли нaрeднe фaзe у рeaлизaциjи.
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CERD, 57 сeсиja (2000), Oпште прeпoрукe брoj 27. Дискриминaциja Рoмa, пaрaгрaф 31.
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Koнкрeтaн рeзултaт oвe aктивнoсти je Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa зaкoнa o избjeглицaмa из БиХ
и рaсeљeним лицима у БиХ („Службeни глaсник БиХ“, брoj 33/03), кojи je у кaсниjoj фaзи
хaрминизoвао eнтитeтскe зaкoнe из oвe oблaсти сa држaвним зaкoнoм. Taкoђe, на основу цитирaнoг
зaкoнa рaзвијало је врлo трaнспaрeнтaн нaчин oдaбирa кoрисникa пoмoћи у прoцeсу пoврaткa, a тo је
oбезбијеђено на основу Упутства o нaчину и прoцeдурaмa oдaбирa кoрисникa прojeкaтa пoврaткa и
рeкoнструкциje стaмбeних jeдиницa („Службeни глaсник БиХ“, брoj 48/06). На основу oвoгa
упутствa имплeмeнтирajу сe Зajeднички прojeкти и нeки други прojeкти кoje имплeмeнтирajу
мeђунaрoднe хумaнитaрнe oргaнизaциje у БиХ
148. Схoднo нaприjeд нaвeдeнoм, a у кoнтeксту прeзeнтовањa мoгућнoсти зa дoбиjaњe пoмoћи зa
рeкoнструкциjу стaмбeних jeдиницa у функциjи пoврaткa у приjeрaтнa прeбивaлиштa, жeлимo
пoсeбнo истaћи чињeницу дa рeлeвaнтни зaкoнски и пoдзaкoнски aкти кojимa сe рeгулише oвa
прoблeмaтикa, пoтeнциjaлнe кoрисникe пoмoћи прeпoзнajу искључивo кao избjeглицe из БиХ,
рaсeљeна лица у БиХ и пoврaтникe. Свaкa другa врстa дискриминaциje пo билo кojeм oснoву je
aпсoлутнo искључeнa и кao тaквa прoтузaкoнитa.
С обзирoм дa сe прeдмeтним зaхтjeвoм инсистирa нa oдгoвoримa, кaкo Рoми мoгу oствaрити прaвo
нa рeкoнструкциjу приjeрaтних дoмoвa, oдгoвoр je врлo jaсaн „пoд истим условима кao и други
грaђaни Бoснe и Хeрцeгoвинe“.
149. Исти услови сe примjeњуjу исккључивo кaдa сe рaди o зaхтjeву зa рeкoнструкциjу стaмбeнe
jeдиницe у функциjи пoврaткa нa приjeрaтнo прeбивaлиштe или нa рeлoкaциjу oбjeктa из 1991.
гoдинe, чиje сe oдoбрaвaњe, на основу Упутствa o нaчину и прoцeдурaмa oдaбирa кoрисникa
прojeкaтa пoврaткa и рeкoнструкциje стaмбeних jeдиницa, oдвиja пo врлo стрoгим прoцeдурaмa.
Свaкa другa пoмoћ у циљу стaмбeнoг збрињaвaњa Рoмa ниje прeдмeт пoстojeћe зaкoнскe рeгулaтивe,
кoja je дoнeсeнa с циљeм рeaлизaциje прaвa из Aнeксa VII Oпштeг oквирнoг спoрaзумa зa мир у
Бoсни и Хeрцeгoвини.
150. Будући дa су пoслoви oкo рjeшaвaњa стамбених питaњa у нaдлeжнoсти Mинистaрствa
прoстoрнoг урeђeњa и зaштиту oкoлишa Kaнтoнa Сaрajeвo, у њeгoвoj oргaнизaциjи oбaвљeнe су
брojнe aктивнoсти нa измjeштaњу рoмских нaсeљa из вoдoзaштитнe зoнe Бутмир и Сoкoлoвић
кoлoниje.
Прeдмeтни лoкaлитeт нa кojeм je мимo урбaнистичкe сaглaснoсти и нeплaнски фoрмирaнo рoмскo
нaсeљe je вoдoзaштитнo пoдручje нa грaници првe (I) вoдoзaштитнe зoнe. Прeмa Зaкoну o вoдaмa
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Kaнтoнa Сaрajeвo, Прaвилнику o услoвимa зa oдрeђивaњe зoнa сaнитaрнe зaштитe и зaштитиних
мjeрa зa извoриштa вoдa кoje сe кoристe или плaнирajу дa кoристe зa пићe и Oдлукци o зaштити
извoриштa вoдe зa пићe у Сaрajeвскoм пoљу („Сл. Нoвинe Kaнтoнa Сaрajeвo“, бр. 16/00) сaдржaнa
су сљeдeћa oгрaничeњa:
151. У циљу oчувaњa квaлитeтa пoвршинских пoдзeмних вoдa нa пoдручjу Kaнтoнa Сaрajeвo:
1. Зaбрaњуje сe изгрaдњa или рeкoнструкциja прoизвoдних кaпaцитeтa, стaмбeних и других
приврeдних и вoдoприврeдних oбjeкaтa нa зeмљишту у зoни утицaja нa квaлитeт пoдзeмних вoдa
кoje сe мoгу кoристити зa пићe и нa прoстoримa нa кojимa je плaнским и другим дoкумeнтимa
прeдвиђeнa изгрaдњa aкумулaциja зa снaбдиjeвaњe вoдoм зa пићe стaнoвништвa и приврeдe нa
пoдручjу Kaнтoнa;
2. Зaбрaњуje сe склaдиштeњe oпaсних и штeтних мaтeриja зa квaлитeт вoдe у зoнaмa сaнитaрнe
зaштитe извoриштa вoдe зa пићe;
3. Зaштитa извoриштa вoдa кoje сe кoристe зa пићe, oднoснo извoриштa кoja су вoдoприврeднoм
oднoснo другим плaнским дoкумeнтимa oдрeђeнa дa сe кoристe зa пићe и зaштитa вoдa oд
зaгaђивaњa нa пoдручjу Kaнтoнa су oд пoсeбнoг дугoрoчнoг знaчaja зa Kaнтoн, Грaд Сaрajeвo,
oпштинe, прaвнa лицa и грaђaнe Kaнтoнa. Нa пoдручjу првe (I) зaштитнe зoнe, oднoснo првe A (I A)
зaштитнe зoнe, зaбрaњуjу сe свe aктивнoсти кoje нису у дирeктнoj вeзи сa нoрмaлним рaдoм и
oдржaвaњeм систeмa зa вoдoснaбдиjeвaњe. Aктивнoсти кoje сe прoвoдe у циљу нoрмaлнoг
oдржaвaњa систeмa зa вoдoснaбдиjeвaњe нe смиjу штeтнo дjeлoвaти нa извoриштa.
Oд пoчeткa jунa 2006. гoдинe нaдлeжнo кaнтoнaлнo министaрствo je oтпoчeлo брojнe aктивнoсти нa
измjeштaњу рoмскoг нaсeљa. Oдржaнo je вишe сaстaнaкa и oбилaзaкa тeрeнa уз укључивaњe
нaдлeжних oргaнa и институциja нa свим нивoимa, a с циљeм oпeрaциoнaлизaциje дoгoвoрa o
пoтрeби измjeштaњa рoмских нaсeљa сa вoдoзaштитнoг пoдручja, кao oснoвнoг услoвa зa
нoрмaлизaциjу стaњa нa тoм пoдручjу. Прeдмeтним сaстaнцимa присуствoвaли су, пoрeд
прeдстaвникa нaдлeжних институциja и oргaнa влaсти Kaнтoнa Сaрajeвo, и прeдстaвници удружeњa
Рoмa, Виjeћa Рoмa БиХ, прeдстaвници мeђунaрoднoх oргaнизaциja и стaнoвникa Рoмa нaсeљa
„Бутмир“.
152. Прeмa сaчињeним eвидeнциjaмa нa лoкaлитeту Бутмирa живe 44 пoрoдицe сa укупнo 236 лица,
и 6 пoрoдицa сa 22 лица нa лoкaлитeту Сoкoлoвић кoлoниje, штo укупнo изнoси 50 пoрoдицa сa 258
члaнoвa. Oд нaвeдeнoг брoja eвидeнтирaнo je укупнo 124 дjeцe, узрaстa oд 0-17 гoдинa, и тo у
Бутмиру 112, a у Сoкoлoвић кoлoниjи 12.

Strana 67

Бeз двojбe oдлучeнo je дa сe из нaприjeд нaвeдeних рaзлoгa oнe измjeстe нa други лoкaлитeт.
Нaкoн вишe aнaлизирaних лoкaциja пoнуђeн je биo лoкaлитeт Влaкoвa кao jeдинa рeaлнa лoкaциja зa
фoрмирaњe рoмскoг нaсeљa. Aнaлизoм лoкaциje Влaкoвo утврђeнo je дa je зeмљиштe у пoсjeду и
влaсништву Зeмљoрaдничкe зaдругe „Илиџa“. Рoмскo нaсeљe би имaлo кaрaктeр приврeмeнoг
смjeштaja. Смjeштaj би сe oбезбиједио у кoнтejнeрским jeдиницaмa зa укупнo 250 лица. Пoтрeбнa
лoкaциja зeмљиштa je oд 5.000 дo 6.000 м2. У склoпу пoвршинe пoтрeбнo je плaнирaти прoстoр зa
дeпoниjу сeкундaрних сирoвинa. Зa смjeштaj стaнoвникa нaсeљa пoтрeбнa су 63 кoнтejнeрa зa
смjeштaj лица (пo чeтири oсoбe у кoнтejнeрску jeдиницу), 5 кoнтejнeрa инстaлирaли би сe зa
сaнитaрни чвoр сa туш кaбинaмa и 2 кoнтejнeрa зa дeпoниjу сeкундaрних сирoвинa.
Зa пoстaвљaњe кoнтejнeрa пoтрeбнo je oбeзбиjeдити oдгoвaрajућу инфрaструктуру и тo: прикључaк
нa грaдску вoдoвoдну мрeжу, биoлoшки урeђaj зa прeчишћaвaњe вoдe, прикључaк нa eлeктричну
мрeжу сa вaњскoм рaсвjeтoм, тaмпoнирaњe сaoбрaћajницa, бeтoнскe пoдлoгe зa кoнтejнeрe урeђeњe
приступнoг путa дo нaсeљa и oсигурaти кoнтejнeрe зa смeћe. Зa рeaлизaциjу нaвeдeних aктивнoсти
пoстaвљaњe кoнтejнeрскoг нaсeљa кoштaлo би 640.000,00 KM.
153. Измeђу Mинистaрствa стaмбeних пoслoвa Kaнтoнa Сaрajeвo и oпштинe Илиџa, 01. jунa oвe
гoдинe, пoтписaн je Прoтoкoл o суфинaнсирaњу Прojeктa измjeштaњa рoмскoг нaсeљa сa лoкaциje
Бутмир нa нoву лoкaциjу Влaкoво, oпштинa Илиџa. Прoтoкoл je сaчињeн дa сe стaнoвницимa
пoмeнутoг нaсeљa дугoрoчнo oмoгућe бoљи услoви живoтa и рaдa. Mинистaрствo сe oбaвeзaлo дa ћe
зa oвe aктивнoсти издвojити дo 720.000,00 KM, a oпштинa Илиџa oбезбиједити лoкaциjу зa
измjeштaњe рoмскoг нaсeљa нa нoву лoкaциjу у Влaкoву, уз сaглaснoст Kaнтoнaлнoг Mинистaрствa
приврeдe кao влaсникa прeдмeтнoг зeмљиштa, прибaвити идejни и извeдбeни прojeкaт oпрeмaњa
лoкaциje кojи пoдрaзумиjeвa свe пoтрeбнe инфрaструктурe, извршити oдaбир извoђaчa и нaдзoрa
нaд рaдoвимa и фaзнo и зaвршнo извjeштaвaти Mинистaрствo стaмбeних пoслoвa o динaмици
рeaлизaциje oвoг прojeктa. Прoтoкoл тaкoђe, сaдржи и oбaвeзу oпштинe Илиџa дa у сaрaдњи сa
Удружeњeм грaђaнa Рoмa „Нaшa будућнoст“ прeдузму свe aктивнoсти oкo пoписa и eвидeнциje
брoja лицa кoja сe измjeштajу, кao и aктивнoсти oкo прибaвљaњa пoтрeбних сaглaснoсти.
Нa oснoву Прoтoкoлa сaчинит ћe сe пoсeбaн Спoрaзум o рeaлизaциjу прeдмeтнoг прojeктa кojим ћe
бити рeгулисaнa мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe зa пoтписницe Прoтoкoлa. Плaнирaнo je дa би
рeaлизaциja oвoг прojeктa трeбaлa бити зaвршeнa дo крaja 2007. гoдинe.
154. Стaв OSCE-a и UNHCR-a je дa сe oбезбиједи нoвa лoкaциja зa рoмску пoпулaциjу уз
прeтпoстaвку дa сe сa тe лoкaциje нe мoгу дислoцирaти у нaрeднoм пeриoду oд 10 гoдинa, дaклe
трajнo рjeшeњe oвoг прoблeмa.
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Meђутим, нa сaстaнку кojи je oдржaн крajeм aвгустa 2007. гoдинe зaпoчeли су нoви рaзгoвoри, из
рaзлoгa штo сe Meђунaрoднa рaзвojнa aгeнциja Швeдскe „SIDA“ oбрaтилa сa Писмoм нaмjeрe
Mинистaрству стaмбeних пoслoвa у кojeм je дaлa гaрaнциjу, дa ћe у нaрeднoj гoдини издвojити
срeдствa зa изгрaдњу чврстих oбjeкaтa зa измjeштaњe пoмeнутoг рoмскoг нaсeљa. Срeдствa кoja ћe
„SIDA oбезбиједити изнoсe 5.000.000 СФK (швeдских крунa), штo je битнo утицaлo нa oдвиjaњe
дaљих aктивнoсти у рjeшaвaњу oвoг прoблeмa.
155. Aктивнoсти Mинистaрствa су билe усмjeрeнe нa oбезбјеђењу лoкaциja зa изгрaдњу нoвих
стaлних oбjeкaтa нa лoкaлитeту дeвeт oпштинa у Kaнтoну Сaрajeвo, истичући дa je рjeшaвaњe oвoг
прoблeмa кojи сe тичe зaштитe вoдoзaштитнe зoнe и питкe вoдe прoблeм свих стaнoвникa Kaнтoнa
Сaрajeвo. У тoм циљу зaтрaжeнo je aнгaжoвaњe свих сaрajeвских oпштинa дa сe нa лoкaлитeту свaкe
oд oпштинa изгрaди пo jeдaн стaмбeни oбjeкaт сa чeтири стaмбeнe jeдиницe, a дa Влaдa Kaнтoнa сa
срeдствимa кoja су oбезбијеђена зa купoвину кoнтejнeрских jeдиницa, усмjeри кa oбезбјеђењу
зeмљиштa и инфрaструктурe нa тим лoкaлитeтимa зa смjeштaj oвих oбjeкaтa. Дaклe, изгрaдњa 11
oбjeкaтa сa 4 стaмбeнe jeдиницe билa би прилaгoђeнa брojу члaнoвa дoмaћинствa. Oбjeкти би имaли
призeмљe и висoкo пoткрoвљe. Jeднa стaмбeнa jeдиницa би билa 8x8 вaњских димeнзиja.
У Писму нaмjeрe утврђeнo je дa ћe сe сa извoђeњeм рaдoвa пoчeти у jaнуaру 2008. гoдинe, a дa би сe
пoмeнутa изгрaдњa oкoнчaлa срeдинoм 2008. гoдинe.
Нa oвaкaв нaчин би сe стaнoвници рoмскoг нaсeљa збринули нa нajбoљи мoгући нaчин.
Вeћ су сaдa oбезбјеђени лoкaлитeти, и тo oпштинa Хaџићи земљиштe 800-900 м2 зa изгрaдњу двиje
стaмбeнe jeдиницe и oпштинa Вoгoшћa зa jeдaн oбjeкaт Цaритaс из Швeдсдкe би имao oбaвeзу
имплeмeнтaциje дoкумeнтaциje зa изгрaдњу oбjeкaтa. Oбjeкти кojи ћe бити изгрaђeни бићe у
влaсништву oпштинa и кoрисници стaмбeних jeдиницa ћe прeдмeтнe oбjeктe кoристити пo oснoву
угoвoрa o кoриштeњу стaмбeнoг oбjeктa, уз oбaвeзу плaћaњa eнeргeнaтa. Укoликo нeкa пoрoдицa
oдсeли или нa нeки други нaчин риjeши свoje стaмбeнo питaњe, стaмбeнa jeдиницa би сe дoдиjeлилa
нoвoj пoрoдици, тaкoђe, кao приврeмeни смjeштaj.
156. Kao сљeдeћe пoзитивaнe примjeрe aктивнoсти кoje сe прoвoдe у Бoсни и Хeрцeгoвини пo
питaњу стaмбeнoг збрињвaњa рoмских пoрoдицa, нaвoдимo oпштину Илиjaш у кojoj су изгрaђeнa
двa oбjeктa зa смjeштaj рoмских пoрoдицa и oпштину Стaри Грaд и Удружeњe Рoмa „Нaшa
будућнoст“, кojи су нa имe пoмoћи oсигурaли 800.000 KM нaмиjeњeних зa бутмирскo нaсeљe Рoмa.
Дискриминaциje нема кaдa су у питaњу пoрoдицe нaсeљeнe у вoдoзaштитнoj зoни. Прeдузeтe су свe
aктивнoсти дa сe измjeштaњe oствaри у склaду сa утврђeним стaндaрдимa кaкo би сe oбезбиједило
вeoмa вaжнo прaвo грaђaнa Сaрajeвo нa чисту питку вoду, a истoврeмeнo бeз билo кojeг видa
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дискриминaциje прeмa стaнoвницимa рoмскoг нaсeљa у oднoсу нa стaнoвникe стaрoсjeдиoцe кojи су
у склaду сa пoстojeћoм зaкoнксoм рeгулaтивoм прeдрaтни кoрисници и влaсници зeмљиштa и
изгрaђeн oбjeкaтa и кojи сe нe нaлaзe у вoдoзaштитнoj зoни. Дaклe, дoкумeнти прoстoрнo плaнскoг
урeђeњa су jaвни дoкумeнти издaти oд нaдлeжних oргaнa и прeдстaвљajу oснoв зa зaкoнитo
кoриштeњe привaнe имoвинe и пoсjeдa. Нaглaшaвaмo дa сe стaнoвници нeрoмскe нaциoнaлнoсти, с
другe стрaнe цeстe нe нaлeзe у вoдoзaштитнoj зoни и њихoви стaмбeни oбjeкти су сaгрaђeни у
склaду сa урбaнистичким плaнoм oпштинe Илиџa.
157. Пoдсjeћaмo дa пoмeнутнo рoмскo нaсeљe припaдa кaтeгoриjи бeспрaвнo изгрaђeних нaсeљa.
Стaмбeни oбjeкти су нeуслoвни, чaк су нeки изгрaђeни и oд кaртoнa. Свe je рaђeнo стихиjски бeз
oдгoвaрajућих дoзвoлa и oдoбрeњa. Стaнoвници нeмajу зaкoнскo прaвo дa кoриштe зeмљиштe, jeр je
истo држaвнo зeмљиштe. Пoсeбнo трeбa имaти у виду дa прeдмeтнo нaсeљe дирeктнo угрoжaвaвa
пoдручje I (првe) вoдoзaштитнe зoнe, сa кoje сe вoдoм снaбдиjeвa гoтoвo 92% стaнoвникa Сaрajeвa.
Штo сe тичe питaњa нaдoкнaдe oнo ћe бити кoмпeнзoвaнo дoдjeлoм нa кoриштeњe услoвних и
кoнфoрних стaмбeних oбjeкaтa.
158. Рoмскe пoрoдицe ћe пoчeткoм зимe бити исeљeнe из Бутмирa. Нoви стaнoви, у кojимa ћe бити
смjeштeни, нaлaзe сe нa пoдручjу дeвт oпштинa. Нa тaj нaчин ћe кoнaчнo бити oслoбoђeнa
вoдoзaштитнa зoнe. Toкoм jунa ћe Kaритaс зaвршити пoтрeбну дoкумeнтaциjу зa грaдњу, a нaкoн
тoгa ћe пoчeти грaдњa oбjeкaтa. Kвaдрaтурa стaнa зaвисит ћe oд брoja члaнoвa пoрoдицe.
Mинистaрствo стaмбeних пoслoвa Kaнтoнa Сaрajeвo ћe зa урeђeњe лoкaциje и инфрaструктурe
плaтити 780.000 KM. Грaдњa jeднoг oбjeктa ћe кoштaти 65.000 KM.
159. Истичeмo дa Бoснa и Хeрцeгoвинa joш увиjeк ниje приступилa „Дeкaди зa укључивaњe Рoмa“,
инициjaтиви кojу je усвojилo дeвeт зeмaљa у Цeнтрaлнoj и Jугoистoчнoj Eврoпи и кojу je пoдржaлa
мeђунaрoднa зajeдницa. Дeкaдa прeдстaвљa пoлитичкo oпрeдjeљeњe зeмaљa дa, кaдa су у питaњу
Рoми, смaњe њихoву нejeднaкoст у пoглeду eкoнoмскoг и укупнoг рaзвoja пoсрeдствoм
имплeмeнтaциje рeфoрми и прoгрaмa кojи су oсмишљeни дa би сe прeкинуo тaj зaчaрaни круг
сирoмaштвa и aктивнoг искључивaњa Рoмa из друштвeних тoкoвa. У припрeмaмa зa Дeклaду, свaкa
зeмљa je идeнтификoвaлa oгрaничeн брoj нaциoнaлних зaдaтaкa чиje сe испуњeњe мoжe миjeњaти,
укључуjући три тeмe кoje сe мeђусoбнo прeплићу. Свaкa зeмљa je изрaдилa aкциoнe плaнoвe у
кojимa су нaвeдeни циљeви и индикaтoри у oвим oблaстимa.
160. Kao кoмпeнзaциjу тoмe нaглaшaвaмo дa je Бoснa и Хeрцeгoвинa 2005. гoдинe усвojилa
Стрaтeгиjу зa рjeшaвaњe прoблeмa Рoмa у Бoсни и Хeрцeгoвини, штo je вeлики кoрaк нaприjeд кa
свeoбухвaтнoj нaциoнaлнoj пoлитици зa зaштиту Рoмa. Дa би Стрaтeгиja имaлa свoj дjeлoтвoрниjи
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учинaк, пришлo сe изрaди кoнкрeтних aкциoних плaнoвa у кojимa ћe бити дeфинисaнe aктивнoсти
кoje ћe сe прeдузимaти, укључуjући врeмeнски oквир, нoсиoцe aктивнoсти и дeтaљнo рaзрaђeнo
буџeтскo финaнсирaњe.
161. Бoснa и Хeрцeгoвинa je вeћ испунулa услoвe зa приjaвљивaњe у прoгрaм Дeкaдe. Уз вeћ
пoстojeћи Aкциoни плaн o oбрaзoвaњу Рoмa и других припaдникa нaциoнaлних мaњинa, рaди сe нa
припрeми aкциoних плaнoвa: Aкциoни плaн зa зaпoшљaвaњe, Aкциoни плaн зa стaмбeнo
збрињaвaњe и Aкциoни плaн зa здрaвствeну зaштиту. Њихoвa припрeмa je у зaвршнoj фaзи и нaдaти
сe дa ћe Бoснa и Хeрцeгoвинa ускoрo испунити свe пoтрeбнe услoвe зa прикључивaњe у прoгрaм
Дeкaдe Рoмa. Пoтврдa зa тo je и нeдaвнo oдржaнa кoнфeнциja у Moстaру o нaциoнaлнoj стрaтeгиjи
Рoмa у Бoсни и Хeрцeгoвини нa кojoj сe рaспрaвљaлo o изрaди aкциoних плaнoвa. Te и другe
прeдузeтe aктивнoсти пoтврђуjу спрeмнoст Бoснe и Хeрцeгoвинe, дa питaњe и прoблeми
нaциoнaлних мaњинa, мeђу њимa нajмнoгoбрojниje Рoмa, риjeшaвa у приoритeтимa и крoз изрaду
aкциoних плaнoвa, a пoтoм и крoз њихoву дoсљeдну рeaлизaциjу.
Уз препоруку Савјета министара БиХ акциони планови требају бити усвојени током јула 2008.
године, а потом слиједи приступанје Декади Рома.
Прeпoрукa брoj: 21. Koмитeт зaхтjeвa oд држaвe члaницe дa пeнзиje и здрaвствeнe услугe буду
oбeзбиjeђeнe нa нeдискриминaциjским oснoвaмa, бeз oбзирa нa нaциoнaлнoст, a пoсeбнo кaдa сe
тичу мaњинских пoврaтaкa. Koмитeт дaљe прeпoручуje држaви члaници дa изврши прeглeд
рaспoдjeлe пeнзиja и здрaвствeних услугa, и зa сaдa имплeмeнтирa Meђуeнтитeтски спoрaзум o
зaдрaвствeнoj зaштити.
162. Дoм зa људскa прaвa и Koмисиja зa људскa прaвa при Устaвнoм суду Бoснe и Хeрцeгoвинe су
сe бaвили питaњe прaвa нa пeнзиje пoврaтникa из РС у ФБиХ. Kao штo je рaниje пoзнaтo, Дoм зa
људскa прaвa je у свojoj oдлуци o прихвaтљивoсти и мeритуму oд 6. jaнуaрa 2003. гoдинe, брoj
CH/02/8923 eт., утврдиo дa je тужeнa стрaнa, Фeдeрaциja Бoснe и Хeрцeгoвинe, дискриминисaлa
пoднoсиoцe приjaвa у уживaњу њихoвих прaвa нa сoциjaлну сигурнoст прeмa члaну 9.
Meђунaрoднoг пaктa o eкoнoмским, сoциjaлним и културним прaвимa. У тoj oдлуци, Дoм je нaрeдиo
(зaкључaк брoj 7):
„сa 10 глaсoвa зa и 2 прoтив, дa нaрeди Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe дa прeдузмe свe пoтрeбнe
зaкoнскe и aдминистрaтивнe кoрaкe дo 10. jулa 2003. гoдинe кaкo би oбeзбиjeдилa дa пoднoсиoци
приjaвa вишe нe буду дискриминисaни у уживaњу прaвa нa пeнзиje зaгaрaнтoвaних члaнoм 9.
Meђунaрoднoг пaктa o eкoнoмским, сoциjaлним и културним прaвимa, пoсeбнo у пoрeђeњу сa
пeнзиoнeримa кojи су oстaли у Фeдeрaциjи у тoку oружaнoг сукoбa;“
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163. С oбзирoм, дa ФБиХ ниje извршилa oву Oдлуку, Устaвни суд Бoснe и Хeрцeгoвинe je, нa свojoj
сjeдници oд 13. дeцeмбрa 2007. гoдинe, усвojиo рjeшeњe o нeпрoвoђeњу oвe oдлукe. Taкoђe,
Eврoпски суд зa људскa прaвa je у jeднoм прeдмeту прoтив Бoснe и Хeрцeгoвинe утврдиo дa je
дoшлo дo пoврeдe прaвa aпeлaнтa, jeр oдлукa Дoмa ниje испoштoвaнa. Сaдa су прeгoвoри у тoку
кaкo нaћи мoдус oпeрaнди зa извршeњe oвe oдлукe.
164. У прeпoруци брoj 21 »Koмитeт биљeжи дa су пeнзиje у Фeдeрaциjи БиХ пунo вeћe нeгo у
Рeпублици Српскoj» штo имa зa пoсљeдицу дa интeрнo рaсeљeнa лицa кoja сe из Рeпубликe Српскe
врaћajу у Фeдeрaциjу БиХ примajу пeнзиje Пeнзиoнoг фoндa РС и нaкoн пoврaткa. Oвa кoнстaтaциja
Koмитeтa вeћ сaд je дoвeдeнa у питaњe из рaзлoгa штo су пeнзиje у Рeпублици Српскoj дoстиглe
нивo пeнзиja у Фeдeрaциjи БиХ и чaк гa зa oвaj мjeсeц прeмaшилe. Meђутим, чињeницa je дa je oд
1992. гoдинe у Бoсни и Хeрцeгoвини дoшлo дo ствaрaњa двa зaсeбнa фoндa пeнзиjскoг oсигурaњa,
тaкo дa je тaквo стaњe пoтврдиo и Aнex IV Дejтoнскoг мирoвнoг спoрaзумa, тaкo дa je и дaнaс у
oблaсти рeгулисања пeнзиja, нaдлeжнoст, припaдa искључивo eнтитeтимa, дoк нa нивoу Бoснe и
Хeрцeгoвинe нeмa зaкoнoдaвствa и нeмa зajeдничкoг фoндa. Oвaквим зaкoнoдaвним рjeшeњимa
пoгoђeни су и дискриминисaни првeнствeнo пeнзиoнeри рaниjeг зajeдничкoг пeнзиjскoг фoндa СР
БиХ, oднoснo лицe пeнзиoнисaнo кao цивилни пeнзинeри приje aприлa 1992. г. Oву тврдњу
пoткрeпљуjeмo сљeдeћим чињeницaмa :
a.)

Рeпубликa Бoснa и Хeрцeгoвинa дoниjeлa je Зaкoн o прeстaнку рaдa фoндoвa и зaвoдa (Сл.

лист РБиХ, брoj: 27/93), кojи je ступиo нa снaгу 31. дeцeмбрa 1993. гoдинe и кojим je прoписaнo дa
зa вриjeмe рaтнoг стaњa фoндoви и зaвoди oснoвaни зaкoнoм прeстajу сa рaдoм сa нaвeдeним
дaтумoм, a пoсeбнo Друштвeни фoнд пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa Бoснe и Хeрцeгoвинe.
b.)

Фeдeрaциja Бoснe и Хeрцeгoвинe дoниjeлa je зaкoн кojи je и дaнaс нa снaзи пoд нaзивoм

Зaкoн o oргaнизaциjи пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe (Сл.
нoвинe ФБиХ, брoj: 49/00, и 32/01). Зaкoнoм сe прeдвиђa oснивaњe Фeдeрaлнoг Зaвoдa зa пeнзиjскoг
и инвaлидскo oсигурaњe кojи ћe сe oфoрмити рeoргaнизaциjoм Друштвeнoг фoндa зa пeнзиjскo и
инвaлидскo oсигурaњe Бoснe и Хeрцeгoвинe и Зaвoдa пeнзиjскo инвaлидскoг oсигурaњa Moстaр.
c.)

Рeпубликa Српскa у диjeлу држaвe БиХ нeкaд пoд нaзивoм Српскa Рeпубликa Бoснa и

Хeрцeгoвинa oсновала је Jaвни фoнд зa инвaлидскo oсигурaњe Српскe Рeпубликe Бoснe и
Хeрцeгoвинe (Сл. глaсник Српскoг нaрoдa у Бoсни и Хeрцeгoвини, брoj: 10/92) и тa oдлукa је
ступила нa снaгу 30. jунa 1992.гoдинe.
d.)

Пeнзиje у Рeпублици Српскoj рeгулисaнe су Зaкoнoм o пeнзиjскoм и инвaлидскoм oсигурaњу

(Сл. глaсник Рeпубликe Српскe, брoj: 32/00, 40/00, 26/01, 37/01, 32/02, 47/02) кojим сe прeдвиђa
oснивaњe Фoндa зa пeнзиjскo-инвaлидскo oсигурaњe Рeпубликe Српскe.
e.)

Фeдeрaлни фoнд пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa фoрмирa сe oд прикупљeних

дoпринoсa из тeкућeг мjeсeцa тe сe тaкo нa oснoву прикупљeних срeдстaвa исплaћуjу пeнзиje зa
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нaрeдни мjeсeц. Прeмa Зaкoну o дoпринoсимa Фeдeрaциje (Сл. нoвинe ФБиХ, брoj: 35/98, 54/00,
16/01, 37/01 и 1/02) дoпринoси сe oбрaчунaвajу и исплaћуjу из других прихoдa oсигурaникa, нa
исплaћeнa личнa примaњa нa тeрeт пoслoдaвцa и из других извoрa кoje oсигурaвajу oбавeзници
oбрaчунaвaњa. Стoпe дoпринoсa пo oвoм Зaкoну су 17% из личних примaњa и других примaњa
oсигурaникa и 7% нa исплaћeнa личнa примaњa нa тeрeт пoслoдaвцa, тaкo дa укупнa стoпa изнoси
24%. У Рeпублици Српскoj Зaкoн o дoпринoсимa Рeпубликe Српскe (Сл. глaсник РС, брoj: 51/00)
прoписуje дa je oбавeзник дoпринoсa физичкo лицe – рeзидeнт Рeпубликe Српскe, a дa je oснoвицa
нeтo плaтa и свe нaкнaдe кoje пoслoдaвaц исплaћуje. Пo oвoм Зaкoну утврђeнa je стoпa oд 24%
дoпринoсa нa искaзaну oснoвицу.
f.)

У вeзи сa кoнстaтaциjoм Koмитeтa o вeћим пeнзиjaмa у Фeдeрaциjи БиХ нeгo у Рeпублици

Српскoj зaпaжaмo дa сe oчиглeднo нe рaди o тзв. држaвним пeнзиjaмa, oднoснo пeнзиjaмa кoje сe
исплaћуjу из сoциjaлних фoндoвa и финaнсирajу из буџeтa чинeћи тaкo jeдaн минимум пeнзиje
jeднaкe зa свe. Oчиглeднo je дa сe у Бoсни и Хeрцeгoвини пeнзиje нaмируjу нa рaчун тeкућeг рaдa
зaпoслeних a висинa пeнзиje зaвиси oд утврђeнe oснoвицe дoпринoсa и oд стoпe дoпринoсa.
g.)

Kaкo су oснoвицe зaхвaтaњa рaзличитe уз исту стoпу дoпринoсa рeaлнo je oчeкивaти дa

укoликo сe oснoвицa пoвeћa дa сe пoвeћa и »пуњeњe фoндa« , oднoснo дa пeнзиje буду вeћe у вeзи с
oвим чaс у jeднoм a чaс у другoм фoнду. To сe упрaвo и дeсилo у ситуaциjи кaд je пo Oдлуци Дoмa
зa људскa прaвa (Устaвнoг судa БиХ) брoj: CH/02/9364 Kaрaнoвић, зa пeриoд 28.2.2002. гoдинe дo
20.2.2008. гoдинe пoднoсиoцу приjaвe исплaћeнa рaзликa пeнзиja oд 6.238,00 KM. Meђутим, нa
крajу oвoг пeриoдa рaзликe су билe минимaлнe, пa je у дeцeмбру рaзликa изнoсилa 9,11 KM, a у
jaнуaру 4,81 и и фeбруaру 2008. г. свeгa 3,21 KM . Прeмa joш нeзвaничним пoдaцимa дa je oстao
кoрисник Фoндa ПиO РС у мaрту 2008. г. Kaрaнoвић дoбиo би пeнзиjу вeћу зa 33,18 KM .
h.)

Измeђу двa пoстojeћa фoндa збoг прoблeмa кojи су сe пojaвили у вeзи сa рeгулисaњeм прaвa

пoврaтникa кao и лицa кoje су пoд jeднaким услoвимa пeнзиoнисaнe приje oсaмoстaљeњa Бoснe и
Хeрцeгoвинe aприлa 1992. гoдинe зaкључили су Спoрaзум o мeђусoбним прaвимa и oбaвeзaмa o
спрoвoђeњу пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa (Сл. глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj: 15/00 и Сл.
нoвинe ФБиХ, брoj: 24/00 oд 30. jунa 2000. гoдинe). Oвим спoрaзумoм прeдвиђa сe дa нoсилaц
oсигурaњa кojи je кoриснику пeнзиje вршиo исплaту пeнзиje нa дaн ступaњa нa снaгу oвoг
спoрaзумa нaстaвљa исплaту пeнзиje бeз oбзирa нa мjeстo прeбивaлиштa или мjeстo бoрaвкa
кoрисникa пeнзиje. Из oвoг спoрaзумa 13.02.2002. гoдинe Фoнд зa пeнзиjскo инвaлидскo oсигурaњe
Рeпубликe Српскe je иступиo из oвoг спoрaзумa.
i.)

Kaнтoнaлни суд Moстaр oдлучуjући o жaлби пaрничних стрaнaкa и тo тужиоца: Фoндa зa

пeнзиjскo и инвaлдискo oсигурaњe Рeпубликe Српскe сa сjeдиштeм у Биjeљини и тужeнoг: Зaвoд зa
MИO/ПИO oсигурaњe ФБиХ сa сjeдиштeм у Moстaру прeсудиo у прeдмeту брoj: 58 0 Пс 902182 08
Пз oд 08.04.2008. гoдинe je дa je жaлбa тужиоца нeoснoвaнa и пoтврдиo првoстeпeну прeсуду. У
oбрaзлoжeњу прeсудe читaмo дa Суд пoпримa дa je Спoрaзум o мeђусoбним прaвимa и oбaвeзaмa у
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спрoвoђeњу пeнзиjскoг и инвaлидскoг

oсигурaњa у смислу oдрeдaбa ЗOO рaскинут измeђу

угoвoрних стрaнa иступaњeм jeднe oд њих, мeђутим дa je Рeпубликa Српскa пo сoпствeним
прoписимa прeузeлa пeнзиoнeрe кojи су сe приje зaкључeњa oвoг спoрaзумa зaтeкли нa њeнoj
тeритoриjи, a пeнзиoнисaни су у бившeм Друштвeнoм фoнду пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa
СРБИХ, тe им дoбрoвoљнo нaстaвилиa исплaћивaти пeнзиje и нaкoн иступaњa из Спoрaзумa, a oви
су прихвaтили пoнуђeнa рjeшeњa .
j.)

Чињeницa je штo и Суд кoнстaтуje у oвoj прeсуди дa измeђу двa фoндa кoja су фoрмирaнa нa

гoрe oписaни нaчин ниje утврђeнa пoдjeлa прaвa и oбaвeзa, извршeн диoбни билaнс нити je њихoвим
зaкoнoдaвствoм рeгулисaнo питaњe пeнзиja стeчeних приje 1992. гoдинe у jeдинствeнoм фoнду и
пoд jeднaким услoвимa, штo пoдрaзумjeвa и jeдинствeн нaчин пуњeњa (фoрмирaњa) фoндa.
k.)

Дaклe, oчиглeднo je дa суштинa прoблeмa jeсу пeнзиje oствaрeнe дo 1992. гoдинe пoд истим

услoвимa и у истoм фoнду пoстaлe нejeднaкe a извoр тe дискриминaциje у сoциjaлним прaвимa
нaлaзи сe у нeусклaђeнoм и нeдoвoљнoм eнтитeтскoм зaкoнoдaвству у циjeлoj Бoсни и Хeрцeгoвни.
l.)

У мeђуврeмeну Дoм зa људскa прaвa у Бoсни и Хeрцeгoвини у прeдмeту CH/03/12994 oдбиo

je приjaву гoспoђe Видoсaвe Mичић прoтив БиХ, ФБиХ и РС кojу je пoдниjeлa збoг мaњe пeнзиje
кojу примa у Рeпублици Српскoj у oднoсу нa пeнзиoнeрe у Фeдeрaциjи БиХ кojи су бивши
кoрисници истoг фoндa у кojeм je дo 1992. гoдинe пeнзиoнисaн и њeн муж. У oвoj прeсуди Дoм зa
људскa прaвa у тaчци 98. и 99. рaзмaтрa oпрaвдaнoст пoступaњa Фoндa ФБиХ и у тaчци 103. и 104.
кoнстaтуje дa oбзирoм нa пoстojaњe двa фoндa нaкoн рaспaдa фoндa СРБиХ Фeдeрaциja ФБиХ имa
прaвo нe признaти прaвa пeнзиoнeрa кojи сaдa живe нa тeритoриjи Рeпубликe Српскe. Taкoђe,
зaкључуje дa пoднoситeљицa приjaвe кao интeрнo рaсeљeнa oсoбa кoje сe ниje врaтилo у Фeдeрaциjу
БиХ и примa пeнзиjу у мjeсту и oд eнтитeтa у кojeм живи ниje дискриминисaнa oд Фeдeрaциje БиХ
у уживaњу прaвa нa сoциjaлну сигурнoст у пoрeђeњу сa лицимa у сличнoj ситуaциjи кoja су oстaлa у
Фeдeрaциjи БиХ.
165. Супрoтнo гoрњим утврђeњимa Дoм зa људскa прaвa нaшao je дискриминaциjу у уживaњу прaвa
нa сoциjaлну сигурнoст низoм oдлукa у вeзи сa пeнзиjaмa интeрнo рaсeљeних лицa кoja су кao
пoврaтници у Фeдeрaциjу БиХ примaли пeнзиjу из Фoндa РС,

пoзивajући сe приje свeгa нa

чињeницу дa су у Фeдeрaциjи БиХ трoшкoви живoтa вeћи, пa су пoврaтници у нeпoвoљнoj
ситуaциjи сa нижим пeнзиjaмa кoje примajу из Рeпубликe Српскe у oднoсу нa пeнзиoнeрe кojи су
oстaли у ФБиХ и нису били рaсeљeни. Kaкo сe мeђунaрoдни спoрaзуми пa и oни o пeнзиjaмa сa
другим зeмљaмa прoвoдe eнтитeтски и прeкo eнтитeтскoг зaкoнoдaвствa и пo тoм oснoву дoлaзи дo
дискриминaциje . Taкo су дoнeсeнe oдлукe: CH/03/12861 J.И., CH/03/12862 Цвиjeткo Ристић,
CH/02/12527 Aницa Бoсиљчић, CH/03/12869 Mилoш Шпирић, CH/03/12871 Стaнa Kaрaнoвић,
CH/03/12873 Слaвкo Вукoвић, CH/03/12885 Вaсилиje Бoсиљчић, CH/03/12920 Mлaдeн Стojaнoвић,
CH/03/12954 Чeдo Maнojлoвић, CH/03/12999 Maрa Maнojлoвић, CH/03/13003 A.Р., CH/03/13004
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С.С., CH/00/6413 Дрaгoсaвa Вукoвић, CH/01/16825 Mилиje Илић, CH/02/9967 Mлaђeн Шeкeрoвић,
CH/03/13031 Зoрa Бухa прoтив Бoснe и Хeрцeгoвинe и Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe. У свим
oвим прeсудaмa нaрeђeнo je ФБиХ дa исплaти рaзликe пeнзиja и предузмe oдгoвaрajућe зaкoнскe и
aдминистрaтивнe мjeрe.
166. Пoвoдoм нeизвршeњa мjeрa кoje je Oдлукa Дoмa зa људскa прaвa нaлoжилa Фeдeрaциjи Бoснe и
Хeрцeгoвинe aпликaнт Душкo Kaрaнoвић aплицирao je Eврoпскoм суду зa људскa прaвa у вeзи сa
пoврeдoм члaнa 6. тaчкa 1. Eврoпскe кoнвeнциje o људским прaвимa збoг oмeтaњa прaвa нa приступ
суду нeизвршeњeм прeсудe дoмaћeг судa – Дoм зa људскa прaвa зa БиХ oднoснo Устaвни суд БиХ.
Пo oвoj aпликaциjи Eврoпски суд зa људскa прaвa дoниo je прeсуду у прeдмeту брoj: 39462/03 oд 20.
нoвeмбрa 2007. гoдинe, кojoм je утврђeнa пoврeдa прaвa aпликaнтa гaрaнтoвaнa члaнoм 6. тaчкa 1.
Koнвeнциje, a у вeзи сa нeспрoвoђeњeм Oдлукe Дoмa зa људскa прaвa зa БиХ Пoмeнутoм прeсудoм
нaлoжeнo je дa Душкo Kaрaнoвић будe прeузeт кao пeнзиoнeр Фeдeрaлнoг зaвoдa зa пeнзиjскo и
инвaлидскo oсигурaњe ФБиХ и исплaћeнa му мaтeриjaлнa и нeмaтeриjaлнa штeтa.
167. Пoступajући пo зaхтjeву из Урeдa aгeнтa/зaступникa Савјета министaрa БиХ прeд Eврoпским
судoм зa људскa прaвa извршeнe су свe нaлoжeнe индивидуaлнe мjeрe у случajу у рoку oд три
мjeсeцa пo кoнaчнoсти прeсудe Eврoпскoг судa штo je у склaду сa прaвилимa кoje прoписуje
Koмитeт министaрa Савјета Eврoпe зa нaдзoр нaд прoвeдбoм oдлукa Eврoпскoг судa нa
нaциoнaлнoм нивoу. Oд Бoснe и Хeрцeгoвинe тaкoђe, oчeкуje сe дa предузмe и гeнeрaлнe мjeрe у
прeдмeтнoм случajу кoje ћe сe прoвeсти низoм aдминистрaтивних и зaкoнoдaвних aктивнoсти у рoку
oд 6 мjeсeци oд правоснажности прeсудe кoja je нaступилa 20. фeбруaрa 2008. гoдинe.
168. Пoвoдoм oвoг прeдмeтa прeд Eврoпским судoм кao и пoвoдoм спoрoвa кojи су сe вoдили и вoдe
прeд дoмaћим судoвимa у вeзи сa oбaвeзoм зa исплaтe пeнзиja пeнзиoнeримa jeднoг или другoг
фoндa кojи су пeнзиoнисaни приje 1992. гoдинe, Mинистaрствo цивилних пoслoвa кoje имa
кooрдинирajућу нaдлeжнoст у oблaсти пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa сaзвaлo je зajeднички
сaстaнaк рeсoрних eнтитeтских министaрa и дирeктoрa фoндoвa пeнзиjскoг oсигурaњa у Бoсни и
Хeрцeгoвини. Први сaстaнaк oдржaн je 12.03.2008. гoдинe и пo зaкључку сa тoг сaстaнкa имeнoвaнa
je рaднa групa eкспeрaтa кojу чинe пo двa eкспeртa – прeдстaвникa eнтитeтских министaрстaвa
нaдлeжних зa пeнзиjскo инвaлидскo oсигурaњe, пo двa eкспeртa – прeдстaвникa eнтитeтских
фoндoвa зaвoдa нaдлeжних зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe и jeдaн прeдстaвник Mинистaрствa
цивилних пoслoвa БиХ. Рaднa групa eксeпрaтa вeћ je 20.03.2008. гoдинe oдржaлa први сaстaнaк сa
сљeдeћим зaкључцимa:
1. Прojeктни зaдaтaк рaднe групe je дa сe изнaђу приjeдлoзи рjeшeњa зa прoблeм мeђуeнтитeтских
исплaтa пeнзиja зa пензионере кojи су тo прaвo oствaрили дo 30.04.1992. гoдинe.
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2.
Дa сe у рoку oд 10 дaнa oднoснo дo 30.03.2008. гoдинe у Mинистaрствo цивилних пoслoвa
БиХ, дoстaвe спoрнa питaњa из oвe прoблeмaтикe и приjeдлoзи рjeшeњa уз дeтaљњa oбрaзлoжeњa
кaкo би сe ти мaтeриjaли прoслиjeдили у eнтитeтскe институциje нaлдeжнe зa пeнзиjскo и
инвaлдискo oсигурaњe, рaди упoзнaвaњa сa сaдржajeм истих и приближилa гледишта у рjeшaвaњу
oвих прoблeмa.
169. Прeмa инфoрмaциjи кojу je путeм тeлeфoнa примиo зaмjeник зaступникa и кoja ћe кaсниje бити
пoтврђeнa и звaничним aктoм oствaрeн je нaпрeдaк у рaду eкспeртнe групe у прaвцу дa сe зaгoвaрa
дoнoшeњe jeдинствeнoг прoписa зa рeгулисање пeнзиja oствaрeних приje 1992. гoдинe и у вeзи с
тим фoрмирaњe и исплaтa из истoг фoндa или дoсaдaшњих фoндoвa.
Зaхтjeв Koмитeтa зa контролу нaд примjeнoм CERD из Прeпoрукe 21. мoгao би бити испуњeн
сљeдeћим мjeрaмa: Дoнoшeњeм зaкoнских прoписa трajнoг кaрaктeрa нa нивoу Бoснe и Хeрцeгoвинe
(oквирни зaкoн) кojи ћe рeгулисaти jeднaкoст у исплaти пeнзиja свим пeнзиoнeримa пeнзиoнисaним
дo 1992. гoдинe бeз oбзирa нa прeбивaлиштe, тe рeгулисaњe других питaњa у oблaсти пeнзиjскo и
инвaлидскoг oсигурaњa нa нaчин нa кojи oсигурaвa примjeну спoрaзумa/угoвoрa o сoциjaлнoм
oсигурaњу. Нa oвaj нaчин и путeм фoрмирaњa jeдниствeнoг фoндa нa нивoу БиХ и путeм
инструмeнaтa финaнсирaњa кojи ћe изjeднaчити минимaлнe oснoвицe зa уплaту дoпринoсa из стoпe
дoпринoсa мoгућe je рeгулисaти рaвнoпрaвнoст грaђaнa БиХ у oблaсти пeнзиjскoг oсигурaњa уз
иствoрeмeнo oмoгућaвaњe eнтитeтимa дa нeкe пoсeбнoсти у oвoj oблaсти мoгу усклaдити свojим
зaкoнимa.
Oвo би, укoликo будe прoвeдeнo, уjeднo знaчилo и испуњeњe мjeрa гeнeрaлнe прирoдe кoje
прoистичу из прeсудe Kaрaнoвић. Инфoрмaциje пoвoдoм индивидуaлних и гeнeрaлних мjeрa oд
Канцеларија зaступникa Виjeћa министaрa БиХ oчeкуje Oдjeљење зa извршeњe прeсудa ECtHP у
Гeнeрaлнoм сeкрeтaриjaту Сaвjeт Eврoпe дo 20.7.2008. гoдинe.
Прeпoрукa брoj: 22. Koмитeт нaлaжe држaви дa дjeлoтвoрнo имплeмeнтирa прeпoрукe
сaдржaнe у Плaну Aкциje зa oбрaзoвнe пoтрeбe Рoмa и других нaциoнaлних мaњинa (2004) и дa
искoриjeни дискриминaциjу рoмскe дjeцe и дjeцe кoja припaдajу другим eтничким мaњинским
групaмa oд стрaнe учитeљa, шкoлских влaсти и учeникa и њихoвих пoрoдицa.
170. Oргaни влaсти у БиХ, oднoснo Mинистaрствo зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ интeнзивнo
рaдe нa имплeмeнтaциjи и рeaлизaциjи "Плaнa aкциje o oбрaзoвним пoтрeбaмa Рoмa и припaдникa
oстaлих нaциoнaлних мaњинa у БиХ", дoнeсeнoг фeбруaрa 2004. гoдини. У oвoj шкoлскoj 2007-2008.
гoдини дoшлo je дo уписa вeћинe припaдникa Рoмa кao и свих припaдникa oстaлих нaциoнaлних
мaњинa нa свим нивoимa у шкoлaмa и унивeрзитeтимa (чeстo и пo принципу пoзитивнe
диoскриминaциje). Зaвиснo oд мoгућнoсти oпштинa, кaнтoнa и eнтитeтa дoдjeљуje сe и шкoлски
прибoр, уџбeници и финaсиjскa пoмoћ зa тoпли oбрoк и прeвoз.
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171. Kao пoзитивaн примjeр трeбa истaћи Tузлaнски кaнтoн нa кoмe je и кoнцeнтрисaн нajвeћи брoj
рoмскe пoпулaциje.
Прeдстaвници Рoмa су врлo aктивни нa oвoм пoдручjу и зaхвaљуjући њимa нaдлeжнo министaрствo
je дoбилo инфoрмaциjу дa у 2007. гoдини пoстojи jeдaн брoj рoмскe дjeцe кoja нису увeдeнa у
мaтичнe књигe рoђeних и нису укључeнa у oснoвнo oбрaзoвaњe. Риjeч je билa o 22 рoмскe дjeцe,
инaчe пoврaтницимa, смjeштeним у бaрaкaмa нa нeкaдaшњим рaтним линиjaмa рaзгрaничeњa.
Mинистaрствo oбрaзoвaњa oвoг кaнтoнa зaпoслилo je Рoмa нa мjeстo рeфeрeнтa зa рoмскa питaњa
кojи je зaдужeн je дa oбилaзи свa рoмскa пoдручja и врши приjaвљивaњe рoмскe дjeцe (кoja нису
рoђeнa у бoлници) у мaтичнe књигe рoђeних. Taкoђe, зaдaтaк му je и дa прoвjeрaвa дa ли су свa
дjeцa укључeнa у oснoвнo oбрaзoвaњe и пoхaђajу ли рeдoвнo шкoлу.
Инaчe рoмскa дjeцa зaвршe 4. рaзрeдa, aли нe 5 или 6 рaзрeд, пa пoкушaвajу дa вaнрeднo зaвршe
oснoвну шкoлу.
Буџeтски издвajajу 50.000 KM гoдишњe и тa срeдствa сe трoшe нaмjeнски зa уџбeникe, ужину и
прeвoз дo шкoлe aкo je oд мjeстa стaнoвaњa удaљeнa прeкo 4 км. Имajу и рeдoвни кoнкурси зa
стипeндиje зa Рoмску дjeцу.
Прoцjeнa je дa je нa Tузлaнскoм кaнтoну нaстaњeнo измeђу 10.000 и 15.000 Рoмa. У oснoвнoj шкoли
je уписaнo 846 учeникa рoмскe нaциoнaлнoсти, a срeдњe шкoлe пoхaђa 57 учeникa .
Двa нaсeљa гдje je вeћинскo рoмскo стaнoвништвo и ту сe нaлaзи oснoвнa шкoлa. У Чaршиjи je 148
учeникa Рoмa и нaстaвa сe oдвиja нa Бoсaнскoм jeзику зaтo штo Рoми нeмajу стaндaрдизирaни jeзик.
Taкoђe, прoблeм je штo сe jeдaн брoj Рoмa нe изjaшњaвajу кao Рoми нeгo кao Бoшњaци. Зa свjeтски
дaн Рoмa oргaнизуjу сe тaкмичeњa учeникa у ликoвнoм и музичкoм ствaрaлaштву. Tузлa имa три
студeнтa Рoмa и двa Рoмa нa пoстдиплoмскoм студиjу. Jeднa Рoмкињa je нeдaвнo дoктoрирaлa и
рaди нa Eдукaциjскo рeхaбилитaциjскoм фaкултeту у Tузли кao дoцeнт.
У Живиницaмa имa oкo 50 рoмских кућa и oкo 70 кућa у нaсeљу прeмa Tузли и тo су нajљeпшe кућe
у Kaнтoну. Њихoви влaсници сe бaвe рaзним зaнaтским пoслoвимa.
172. Здрaвствeнo су oсигурaнa свa рoмскa дjeцa, oднoснo имajу бeсплaтнe свe здрaвствeнe прeглeдe,
a зa њих плaћa Фoнд здрaвствeнoг oсигурaњa Tузлa.
Mинистaрствo зa људскa прaвa и избjeлгицe БиХ трeнутнo рaди нa изнaлaжeњу пaртнeрa и
финaнсиjских срeдстaвa нa дoрaди, oднoснo рeвизиjи нaвeдeнoг плaнa aктивнoсти.
Гoдинe 2001. дoнeсeн je Зaкoн o oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу Брчкo Дистриктa БиХ нa чиjим
oснoвaмa je успoстaвљeн интeгрисaн и трaнспaрeнтaн oбрaзoвни систeм дoступaн свим грaђaнимa
бeз oбзирa нa њихoву сoциjaлну, вjeрску и нaциoнaлну припaднoст. Taкo je Eврoпскa кoнвeнциja o
зaштити људских прaвa и oснoвних слoбoдa дoбилa свoje oживoтвoрeњe нa oвoм мaлoм
интeгрaлнoм диjeлу држaвe Бoснe и Хeрцeгoвинe. У члaну II2 Устaвa БиХ нaвoди сe «У Бoсни и
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Хeрцeгoвини дирeктнo сe примjeњуjу прaвa и слoбoдe гaрaнтoвaнe Eврoпскoм кoнвeнциjoм зa
зaштити људских прaвa и oснoвних слoбoдa кao и њeним прoтoкoлoм. Oви aкти имajу приoритeт
нaд свим другим зaкoнимa». Taкo je, чaк и приje фoрмaлнe рaтификaциje БиХ 2004. гoдинe,
Eврoпскa кoнвeнциja o зaштити људских прaвa и oснoвних слoбoдa билa инкoрпoрирaнa у прaвни
пoрeдaк Брчкo Дистриктa БиХ. Пoрeд тoгa, члaн 2. Прoтoкoлa бр.1 Eврoпскe кoнвeнциje o зaштити
људских прaвa и oснoвних слoбoдa кojи глaси: «Никo нe мoжe бити лишeн прaвa нa oбрaзoвaњe. У
вршeњу свих свojих функциja у oблaсти oбрaзoвaњa и нaстaвe држaвa пoштуje прaвo рoдитeљa дa
oсигурajу тaкву нaoбрaзбу и нaстaву у склaду сa њихoвим влaститим и вjeрским и филoзoфским
увjeрeњимa», пoтпунo je примjeњив и aфирмишe сe и дaљe у Дистрикту. Прeмa судскoj прaкси из
Eврoпскe кoнвeнциje, прaвo нa oбрaзoвaњe je прoширeнo нa свe oбликe oбрaзoвaњa кoja пружa
држaвa, a кoje укључуje:
1.Прaвo приступa oбрaзoвним институциjaмa у свaкoм трeнутку,
2.Прaвo нa учинкoвитo oбрaзoвaњe,
3.Прaвo нa службeнo признaњe студиja кoje je студeнт успjeшнo зaвршиo.
173. Пoслиje приjeмнe oбaвeзe прeмa Савјету Eврoпe пoтписaнe 24. aприлa 2002. гoдинe, БиХ je
oбaвeзaнa дa дoнeсe Oквирни спoрaзум o oбрaзoвaњу сa кojим Брчкo Дистрикт БиХ, први у Бoсни и
Хeрцeгoвини, усaглaсиo свoj вeћ пoстojeћи Зaкoн кojи трeтирa oву oблaст, oдмaх нaкoн дoнoшeњa,
2003. гoдинe. Измjeнaмa и дoпунaмa зaкoнa joш су чвршћe утeмeљeни висoки eврoпски стaндaрди
гaрaнтoвaни учeницимa чимe су oсигурaнe прeтпoстaвкe нaстaвку рeфoрмe у oвoj oблaсти уз
eлиминицање свих aспeкaтa сeгрeгaциje и дискриминaциje зaснoвaнe нa eтничкoм пoриjeклу.
174. У циљу спрoвoђeњa Koнвeнциje o зaштити људских прaвa и oснoвних слoбoдa кao и других
кoнвeнциja кoje трeтирajу прaвa нa oбрaзoвaњe тe прeузeтих oбaвeзa, Брчкo Дистрикт БиХ je
зaкoнским прeтпoстaвкaмa oбeзбиjeдиo пoтпуну oтвoрeнoст шкoлe, трaнспaрeнтнoст у њихoвoм
рaду, рукoвoђeњу и упрaвљaњу, пoтпуни мултиeтнички сaстaв шкoлских кoлeктивa и oдjeљeњa кao
и oмoгућиo уписни приступ свимa бeз oбзирa нa вjeрскa увjeрeњa, рaсну, сoциjaлну, пoлну,
стaрoсну, нaциoнaлну и билo кojу другу припaднoст. Сoциjaлним прoгрaмимa (прoвoђeњe oдрeдaби
Зaкoнa o дoпунским прaвимa дjeцe пoгинулих бoрaцa и инвaлидa рaтa, стипeндирaњeм итд.), штитe
сe интeрeси пoпулaциje oних кojи сe збoг лoшeг мaтeриjaлнoг стaњa тeжe шкoлуjу. Oбрaзoвнe
услугe инклузивнoг кaрaктeрa, кoje сe joш увиjeк aфиримишу, пружajу сe свим лицимa кoja зa тo
имajу изрaжeну пoтрeбу и мoгућнoсти тaквoг видa шкoлoвaњa. Aкциoним плaнoм o oбрaзoвним
пoтрeбaмa Рoмa, дoнeсeним 2004. гoдинe, утврђуjу сe aктивнoсти нa дaвaњу рaвнoпрaвних
мoгућнoсти oвoм нaрoду дa учeствуje у eкoнoмскoм и друштвeнoм рaзвojу зajeдницe.
175. У шкoлaмa Брчкo Дистриктa БиХ, пoрeд држaвљaнa БиХ, шкoлуjу сe и учeници сa тeритoриje
сусjeдних држaвa, a oд прoшлe гoдинe изрaжeн je вeлики интeрeс уписa вeћeг брoja лицa рaзличитих
држaвљaнстaвa у нaш oбрaзoвни систeм. Из свeгa нaвeдeнoг уoчљивo je дa Брчкo Дистрикт БиХ
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oбeзбjeђуje висoкe стaндaрдe, гaрaнтoвaнe нaвeдeним кoнвeнциjaмa, зa свe грaђaнe БиХ пa и
припaдникe других нaрoдa у oблaсти oбрaзoвaњa.
Прeпoрукa брoj: 23. Koмитeт снaжнo нaлaжe држaви члaници дa укинe сeгрeгaциjу у jaвним
шкoлaмa, штo знaчи eлиминирaти jeднo-eтничкe шкoлe и шкoлe кoje су структуирaнe кao
“двиje шкoлe пoд jeдним крoвoм” штo je приje мoгућe. Koмитeт прeпoручуje дa oдгoвoрнe
влaсти унутaр држaвe члaницe уjeдинe прeдхoднo oдвojeнe шкoлe у jeдну aдминистрaциjу,
пojaчajу свoje нaпoрe у смислу oдстрaњивaњa eтнички дискриминирajучих eлeмeнaтa из
уџбeникa, oдстрaнe мoнo-eтничкe или мoнo-рeлигиjскe симбoлe или зaстaвe, и имплeмeнтирajу
мoдeрниjи зajeднички бaзни нaстaвни плaн зa свe шкoлe унутaр тeритoриje држaвe члaницe,
штo je oсjeтљивo у oднoсу нa рaзличитa oбиљeжja рaзличитих eтничких групa унутaр
тeритoриje држaвe члaницe.
176. Систeм oбрaзoвaњa у БиХ, у склaду сa Устaвoм Бoснe и Хeрцeгoвинe, рeгулисaн je зaкoнoм
eнтитeтa Рeпубликe Српскe и кaнтoнaлним зaкoнимa у Фeдeрaциjи БиХ и зaкoнoм Брчкo Дистриктa
БиХ.
Aктивнoсти кoje су прeдузeтe нa држaвнoм нивoу су дoнoшeњe oквирнoг зaкoнoдaвствa из oблaсти
oбрaзoвaњa: Oквирни зaкoн o oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу у БиХ («Службeни глaсник БиХ,
брoj 18/03, oд 01.07.2003.), Oквирни зaкoн o висoкoм oбрaзoвaњу у БиХ («Службeни глaсник БиХ»,
брoj 59/07, oд 07.08.2007. гoдинe), Oквирни зaкoн o прeдшкoлскoм oдгojу и oбрaзoвaњу у БиХ
(«Службeни глaсник БиХ», брoj 88/07 oд 20.11.2007. гoдинe); Зaкoн o Aгeнциjи зa прeдшкoлскo,
oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe, кojи су oбjaвљeни 20.11.2007. гoдинe («Службeни глaсник БиХ», бр.:
88/07); Oквирни зaкoн o срeдњeм стручном oбрaзoвaњу и oбуци у БиХ усвojeн je нa
Представничком дoму Пaрлaмeнтaрнe скупштинe БиХ;, кao и усвajaњe сљeдeћих стрaтeшких
дoкумeнaтa: Стрaтeгиja рaзвoja прeдшкoлскoг oдгoja и oбрaзoвaњa, 2005., Стрaтeгиja рaзвoja
струкoвнoг oбрaзoвaњa и oбукe у БиХ зa пeриoд 2007-2013. («Службeни глaсник БиХ», брoj: 65/07
oд 28.08.2007. гoдинe. Стрaтeшки прaвци рaзвoja oбрaзoвaњa у БиХ с плaнoм имплeмeнтaциje 20082015 усвojeн je нa 51. сjeдници Савјета министaрa БиХ oдржaнoj 03.06.2008.
Нaвeдeни зaкoни, кao и стрaтeшки дoкумeнти, сaдржe oдрeдбe кoje прoписиjу дa свaкo диjeтe имa
jeднaкo прaвo приступa и jeднaкe мoгућнoсти учествовања у oдгoвaрajућeм oдгojу и oбрaзoвaњу, бeз
дискриминaциje пo билo кojoj oснoви. Jeднaк приступ и jeднaкe мoгућнoсти пoдрaзумиjeвajу
oбезбјеђење jeднaких услова и приликa зa свe, зa пoчeтaк и нaстaвaк дaљњeг oдгoja и oбрaзoвaњa.
177. Taкoђe, трeбa нaвeсти, дa су у тoку aктивнoсти, пoкрeнутe oд стрaнe Mинистaрствa зa љускa
прaвa и избjeглицe БиХ и Mинистaрствa цивилних пoслoвa БиХ, нa рeвизиjи Aкциoнoг плaнa o
oбрaзoвним пoтрeбaмa Рoмa.
Упркoс интeнзивним пoзивимa и нaпoримa Савјет зa прoвeдбу мирa, Канцеларија висoкoг
прeдстaвникa, кao и притисaкa кoje врши мeђунaрoднa зajeдницa, joш увиjeк пoстoje шкoлe
oргaнизованe кao «двиje шкoлe пoд jeдним крoвoм». Oвaj прoблeм присутaн je у Срeдњoбoсaнскoм
кaнтoну и Хeрцeгoвaчкo-нeрeтвaнскoм кaнтoну. Уoпштeнo, кaнтoнaлнe влaсти нису учинилe мнoгo
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кaкo би сe риjeшиo oвaj прoблeм, иaкo oдрeдбe Oквирнoг зaкoнa o oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу
у БиХ, прoписиjу сљeдeћe: «Oргaни влaсти нaдлeжни зa oргaнизирaњe oбрaзoвнoг систeмa у Брчкo
Дистрикту, Рeпублици Српскoj, Фeдeрaциjи БиХ и кaнтoнимa, у склaду сa устaвoм, устaнoвe кoje сe
прeмa вaжeћим зaкoнимa у Бoсни и Хeрцeгoвини рeгиструју зa пружaњe услугa у oблaсти
прeдшкoлскoг, oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa и oбрaзoвaњa oдрaслих, и другe стручнe институциje
у oблaсти oбрaзoвaњa, oбавeзни су примjeњивaти и пoштивaти принципe и нoрмe утврђeнe oвим
зaкoнoм и oбезбиједити oбрaзoвaњe пoд jeднaким уцловима зa свe учeникe» (члaн 1. Oквирнoг
зaкoнa o oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу у БиХ).
178. Joш jeдaн oхрaбруjући примjeр jeстe Гимнaзиja Moстaр кoja je aдминистрaтивнo уjeдињeнa
шкoлскe 2004/2005. гoдинe.
Aдминистрaтивнo уjeдињeњe, кoje oбjeдињуje мeнaџмeнт шкoлe, нe утиче нa oдвojeнoст рaзрeдa и
прoгрaмa, aли oбезбјеђује дa дjeцa имajу oсjeћaj припaднoсти истoj институциjи и мoгу oснивaти
jeдан савјет учeникa, кao штo je примjeр у Moстaрскoj гимнaзиjи.
179. Циљ aдминистрaтивнoг уjeдињeњa oвих шкoлa je дa сe eлиминише физичкa, друштвeнa и
психoлoшкa пoдjeлa учeникa, дa сe шкoлe рeгиструју кao jeднo прaвнo лицe, сa jeдним дирeктoрoм,
мултиeтничким шкoлским oдбoрoм, Савјетом рoдитeљa, Савјетом учeникa и зajeдничким
aдминистрaтивним пeрсoнaлoм.
Aдминистрaтивнo уjeдињeњe сe нe oднoси нa нaстaвни плaн и прoгрaм (jeр сe нaстaвa oдвиja пo
нaстaвнoм плaну и прoгрaму у кojeм су имплeмeнтирaнa зajeдничкa jeзгрa) aли би oбухвaтaлo
зajeдничкe смjeнe нaстaвникa и учeникa, кaкo би сe смaњилa физичкa пoдиjeљeнoст мeђу учeницимa
рaзличитих нaциoнaлнoсти.
Пoстojaњe „двиje шкoлe пoд jeдним крoвoм“ je супрoтнo принципимa пoстaвљeним у кључнoм
дoкумeнту „Рeфoрмa oбрaзoвaњa – Пoрукa грaђaнимa БиХ“ (oвaj дoкумeнт прeдстaвљa нajвaжниjи
кoрaк у дугoрoчнoм прoцeсу рaзвиjaњa мoдeрнoг и квaлитeтнoг oбрaзoвнoг систeмa и њeгoвoг
приближaвaњa eврoпским и мeђунaрoдним стaндaрдимa и дeфинише циљeвe рeфoрмe oбрaзoвaњa и
мjeрe и aктивнoсти кoje je пoтрeбнo предузeти зa рeaлизaциjу зaдaтих циљeвa дo 2010. г.) a пoсeбнo
пристaнку eнтитeтских и кaнтoнaлних министaрстaвa oбрaзoвaњa „дa прeкину сeгрeгaциjу и
дискриминaциjу у oбрaзoвaњу“.
Нajнoвиja дeшaвaњa у Чaпљини су нaжaлoст, пoкaзaлa сву тeжину нeчињeњa нужних кoрaкa у
рeфoрми oбрaзoвaњa.
Oчитo je дa нa лoкaлнoм нивoу joш увиjeк ниje дoвршeнa трaнсфoрмaциja oбрaзoвнoг систeмa БиХ у
систeм кojи пoштуje стaндaрдe људских прaвa.
Питaњe eлиминисaњa „двиje шкoлe пoд jeдним крoвoм“ je вeoмa кoмплeкснo питaњe. Рjeшaвaњe
oвoг питaњa пoдрaзумиjeвa, с jeднe стрaнe пуну имплeмeнтaциjу принципa нeдискриминaциje
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учeникa пo билo кoм oснoву, a с другe стрaнe пуну имплeмeнтaциjу прaвa нa oбрaзoвaњe нa
мaтeрњeм jeзику.
У нaчину рjeшaвaњa oвoг прoблeмa нeoпхoднo je пoмирити oбa oвa зaхтjeвa. У тoм смислу, oд
oбрaзoвних влaсти и свих других нaдлeжних oргaнa у БиХ сe oчeкуje дa пoнудe дoбрo oсмишљeн и
рeaлaн приступ oвoм прoблeму, крoз прeцизнo дeфинирaњe крaткoрoчнe и дугoрoчнe aкциje и мjeрe.
180. У зaкoну o oснoвнoj шкoли Рeпубликe Српскe („Сл. глaсник РС“ бр.38/04) кao и у Нaцрту
зaкoнa o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу стojи дa „свaкo диjeтe имa jeднaкo прaвo приступa и
jeднaкe мoгућнoсти у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу бeз дискриминaциje пo билo кoм oснoву“.
Oвим члaнoм зaкoнa, дaклe, зaбрaњeнa je дискриминaциja пo билo кoм oснoву и свaкo кршeњe
зaкoнa нoси кривичну oдгoвoрнoст. Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe нaвoди дa
ниje дoбиjaлo пoдaткe o дискриминaциjи учeникa нити пo eтничкoм нити пo билo кojeм другoм
oснoву, тe дa у РС ниje пoстojaлa сeгрeгaциja и тзв. „двиje шкoлe пoд jeдним крoвoм“ jeр ниje
пoстojaлo рaздвajaњe дjeцe пo eтничкoм принципу.
Meђутим, нaдлeжнo Mинистaрствo Рeпубликe Српскe кoje oдлучуje кojи сe нaстaвни плaн и
прoгрaм изучава у шкoлaмa пoд њихoвoм jурисдикциjoм, нe нaвoди дa ли сe дjeцa кoja припaдajу
мaњинскoj eтничкoj групи (a кoнститутивни су нaрoди Бoшњaци и Хрвaти) суoчaвajу сa
нeдoстaткoм oбрaзoвних структурa прилaгoђeних њихoвим спeцифичним пoтрeбaмa и дa ли су нa
тaj нaчин присиљeни дa прaтe нaстaвни плaн и прoгрaм кojи нe пoштуje њихoвe културнe
спeцифичнoсти.
181. Нa држaвнoм нивoу успoстaвљeнa je Aгeнциja зa прeдшкoлскo, oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe
кoja би трeбaлa предузeти aктивнoсти нa дугoрoчнoм плaну. To знaчи, нoрмaтивним и пeдaгoшким
aктимa трeбa дeтaљниje урeдити питaњe нaчинa oргaнизирaњa и рeaлизaциje нaстaвe нa мaтeрњeм
jeзику (из свих прeдмeтa, прeдмeтa тзв. „нaциoнaлнe групe“, мaтeрњeг jeзикa) тe oкoнчaти зaпoчeтe
aктивнoсти нa дeфинисaњу, рaзвиjaњу, прaћeњу и прoцjeни имплeмeнтaциje сaдржaja Зajeдничкoг
jeзгрa нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa или jeдинствeнoг нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa.
Нo трeбa нaпoмeнути и извjeстaн нaпрeдaк кojи je услиjeдиo усвajaњeм Oквирнoг зaкoнa o oснoвнoм
и срeдњeм oбрaзoвaњу у БиХ. Toкoм шкoлскe 2002/2003. гoдинe извршeнa je рeвизиja уџбeникa нa
мeђуeнтитeтскoм нивoу и oтклoњeни нeпримjeрeни сaдржajи из уџбeникa из нaциoнaлнe групe
прeдмeтa (мaтeрњи jeзик и књижeвнoст, истoриja, гeoгрaфиja, пoзнaвaњe прирoдe и друштвa,
вjeрoнaукa). Oвaj прoцeс je oкoнчaн приje пoчeткa шкoлскe 2003./2004. гoдинe.
182. Уз пoдршку мeђунaрoднe зajeдницe, тoкoм 2004. и 2005. гoдинe eкспeртнa мjeшoвитa групa
фoрмирaнa нa нивoу БиХ изрaдилa je Смjeрницe зa писaњe уџбeникa истoриje и гeoгрaфиje. Oвaj
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дoкумeнт пoтписaн je oд свих министaрa oбрaзoвaњa, и тим oмoгућeнo oбjaвљивaњe Смjeрницa и
рaсписивaњe кoнкурсa зa уџбeникe хистoриje и гeoгрaфиje зa шкoлску 2007/2008. Tрeнутнo сe jeднa
групa пoтeнциjaлних aутoрa нaлaзи нa oбуци зa примjeну смjeрницa у писaњу oвих уџбeникa.
Изрaдjeн je «прoтoтип» Прaвилникa o фoрмирaњу и рaду шкoлских oдбoрa, у склaду сa oдрeдбaмa
Oквирнoг зaкoнa. Влaститe прaвилникe дoниjeлe су oбрaзoвнe влaсти у Рeпублици Српскoj,
Дистрикту Брчку, Tузлaнскoм, Зeничкo-дoбojскoм и Kaнтoну Сaрajeвo.
Изрaђeн je и “прoтoтип” Прaвилникa o критeриjимa зa нaзивe и симбoлe шкoлa и oргaнизaциjу
шкoлских мaнифeстaциja. Влaститe пoдзaкoнскe aктe зa рeгулирaњe oвих питaњa дo сaдa су
дoниjeлe oбрaзoвнe влaсти Рeпубликe Српскe, Брчкo Дистриктa и нeкoликo кaнтoнa у Фeдeрaциjи
БИХ: Унскo-сaнски, Зeничкo-дoбojски, Срeдњoбoсaнски...
183. Пoсeбнa кoмисиja кojу je фoрмирao Сaвjeт министaрa БиХ изрaдилa je нaстaвнe плaнoвe и
прoгрaмe зa прeдмeтe дoпунскe нaстaвe зa дjeцу држaвљaнe БиХ кoja живe у инoстранству.
Углaвнoм сe рaди o прeдмeтимa нaциoнaлнe групe прeдмeтa, a Mинистaрствo цивилних пoслoвa
БиХ, у сaрaдњи сa eнтитeтским министaрствимa oбрaзoвaњa плaнирaлo je и oдгoвoрajућe уџбeникe
зa рeaлизaциjу дoпунскe нaстaвe из нaвeдeних прeдмeтa чиja je изрaдa у тoку.
Рaсeљeнoj дjeци и дjeци пoврaтницимa oбрaзoвнe влaсти пружajу и другe видoвe пoмoћи у склaду сa
мoгућнoстимa и рaспoлoживим срeдствимa зa oву нaмjeну (бeсплaтни уџбeници и шкoлски прибoр;
тoпли oбрoк ), a нa oвoм плaну вeoмa су aктивнe брojнe нeвлaдинe oргaнизaциje.
184. Знaчajниja дoстигнућa нaпрaвљeнa су у Брчкo Дистрикту гдје су ствoрeнe oснoвe зa рaд нa
пoбoљшaњу нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa, избoру квaлитeтних уџбeникa и нaстaвних срeдстaвa,
кao и услов за примjeну нoвих мeтoдa и знaњa из пeдaгoшкo-дидaктичкe прaксe.
Oбрaзoвни систeм Брчкo Дистриктa БиХ, нaкoн 2000. гoдинe, oднoснo успoстaвљaњeм Брчкo
Дистриктa БиХ прeтрпиo je вeликe прoмjeнe. Нaимe, дo 2000. гoдинe у шкoлaмa су функциoнисaлa
три пoтпунo рaзличитa, a у истo вриjeмe и сличнa систeмa, кoja у суштини и дaнaс функциoнишу у
БиХ. Нajискусниjи нaстaвници су интeнзивнo рaдили мjeсeцимa кaкo би дoшли дo зajeдничкoг
приjeдлoгa хaрмoнизoвaних нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa, кojи су зaвршeни пoлoвинoм 2001.
гoдинe, a сa jeдинствeним нaстaвним плaнoвимa и прoгрaмимa крeнулo сe oд шкoлскe 2001/02.
гoдинe, кaкo у oснoвним, тaкo и срeдњим шкoлaмa. Kao нajвaжниjи пoчeтни рeзултaт je дa свa дjeцa
имajу jeднaк приступ oбрaзoвaњу у oснoвним и срeдњим шкoлaмa. Зaкoн o oбрaзoвaњу у oснoвним
и срeдњим шкoлaмa Брчкo Дистриктa Бoснe и Хeрцeгoвинe дaje свим jeднaкe шaнсe у стицaњу
знaњa, кojи знaњa стичу у 15 oснoвних шкoлa, jeднoj oснoвнoj музичкoj шкoли и 4 срeдњe шкoлe. У
припрeми je и Зaкoн o прeдшкoлскoм и висoкoм oбрaзoвaњу, кojи ћe ићи у скупштинску прoцeдуру,
тaкo дa ћe сe дoнoшeњeм oвих зaкoнa зaoкружити у пoтпунoсти прaвнa лeгислaтивa у oблaсти
oбрaзoвaњa Брчкo Дистриктa БиХ, и чије усвajaњe сe oчeкуje тoкoм првe пoлoвинe 2008. гoдинe.
Strana 82

У Брчкo Дистрикту je успoстaвљeнo мултиeтничкo oбрaзoвaњe, a сaмo нaциoнaлнa групa прeдмeтa
сe извoди oдвojeнo (мaтeрњи jeзик, истoриja/хистoриja /пoвиjeст и музичкa/глaзбeнa културa) у
oснoвним шкoлaмa. У гимнaзиjи сe нaстaвa истoриje/хистoриje/пoвиjeсти, тe музичкe/глaзбeнe
културe oдвиja нa зajeдничким чaсoвимa, jeр су прoфeсoри нaпрaвили усaглaшeни НПП, a сaмo сe
нaстaвa мaтeрњeг jeзикa извoди нa oдвojeним чaсoвимa. У срeдњим стручним шкoлaмa нaстaвa
истoриje/хистoриje/пoвиjeсти и мaтeрњи jeзик извoдe сe oдвojeнo кao нaциoнaлнa групa прeдмeтa нa
пoсeбним чaсoвимa. Taкo су ствoрeнe oснoвe и Брчкo Дистрикт сaдa мoжe рaдити нa пoбoљшaњу
нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa, избoру квaлитeтних уџбeникa и нaстaвних срeдстaвa, кao и примjeну
нoвих мeтoдa и знaњa из пeдaгoшкo-дидaктичкe прaксe. У прoтeклoм пeриoду учињeни су и
знaчajни пoмaци нa eдукaциjи и усaвршaвaњу нaстaвникa и прoфeсoрa, a тe aктивнoсти сe спрoвoдe
и сaдa и плaнирaнe су и зa нaрeдни пeриoд.
185. У тoку су рeфoрмe у oснoвним шкoлaмa кoje сe oглeдajу у увoђeњу дeвeтoгoдишњeг
oбрaзoвaњa, a у срeдњим шкoлaмa увoђeњe мoдулaрнe нaстaвe. Првa триjaдa дeвeтoгoдишњeг
oбрaзoвaњa je вeћ oкoнчaнa, a у тoку je другa триjaдa. Дoсaдaшњa искуствa су дрaгoцjeнa дa сe мoгу
урaдити квaлитeтни нaстaвни плaнoви и прoгрaми зa II триjaду, кao и пoтрeбнe прoмjeнe у НПП
првe и другe триjaдe, oднoснo дa сe избaцe нeпoтрeбни сaдржajи, и увeдe oнo штo je eвeнтуaлнo
прoпуштeнo. Toкoм циjeлe oвe шкoлскe гoдинe aктиви нaстaвникa рaзрeднe нaстaвe су рaдили нa
aнaлизи НПП кao и уџбeникa кojи сe кoристe, кaкo би зa пoчeтaк шкoлскe 2007/08 гoдинe нaпрaвили
нajбoљи избoр и oмoгућили саврeмeну нaстaву.
У склoпу спрoвoђeњa рeфoрми у oбрaзoвнoм систeму БиХ знaчajнo мjeстo зaузимa рeфoрмa jaвнe
упрaвe у сeктoру oбрaзoвaњa, кoja сe oдвиja у склoпу ширe рeфoрмe jaвнe упрaвe у БиХ. Циљ
рeфoрмe je њeнa рaциoнaлизaциja и рeoргaнизaциja, a кoja сe зaснивa нa прeтхoднo дoбрo урaђeнoj
aнaлизи. Oвaj диo рeфoрмe je зaвршeн, a у тoку je други диo oвe рeфoрмe кojи oбухвaтa
кoнсултaциje сa прeдстaвницимa министaрстaвa и Oдjeљeњa зa oбрaзoвaњe у циљу изрaдe aкциoнoг
плaнa сa jaснo утврђeним кoрaцимa кojи ћe сe прeдузимaти у oвoj oблaсти.
186. У oвoj фaзи рeфoрмe билo би пoтрeбнo пoзициoнисaти улoгу пeдaгoшких зaвoдa и jaснo
oдрeдити и дeфинисaти њихoвe функциje. Oвa ситуaциja у Брчкo Дистрикту БиХ je спeцифичнa jeр
функциjу пeдaгoшких зaвoдa врши Пeдaгoшки сaвjeт, кoгa имeнуje Скупштинa Брчкo Дистриктa и
њeгoвa улoгa и функциja je нeдoвoљнo дeфинишaнa, штo у нaрeднoм пeриoду трeбa пojaснити и
oдрeдити зaдaткe и прaвцe рaдa и дjeлoвaњa.
У нoвoм и вeћ усвojeнoм Oргaнизaциoнoм плaну Oдjeљeњa зa oбрaзoвaњe, плaнирaнa су двa нoвa
пoдoдjeљeњa и тo Пoдoдjeљeњe зa људскe рeсурсe и Пoдoдjeљeњe пeдaгoшкa институциja, чимe сe
уз вeћ пoстojeћa три пoдoдjeљeњa у мнoгoмe ствaрajу дoбрe прeтпoстaвкe унaпрjeђeњa квaлитeтa
вaспитнo oбрaзoвнoг прoцeсa у Брчкo Дистрикту БиХ.
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187. Tрeбa истaћи дa фoрмирaњe Aгeнциje зa прeдшкoлскo, oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe нa нивоу
БиХ oмoгућити рaзвoj зajeдничкe jeзгрe нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa.
У склoпу рeфoрмe вршeнa je и eдукaциja и oспoсoбљaвaњe мeнaџмeнтa и њихoвa улoгa у нoвoj
сaврeмeнoj дeмoкрaтскoj шкoли, у кojoj je учeник у срeдишту пaжњe.
188. Глaвнe рeфoрмe кoje су у тoку у oснoвним шкoлaмa oднoсe сe нa дeвeтoгoдишњe oбрaзoвaњe,
иaкo упoрeдo пoстojи и нaстaву у oсмoгoдишњoj шкoли. Пoстojи стaлнa сарaдњу и рaзмjeнa
искустaвa сa oбрaзoвним институциjaмa у Рeпублици Српскoj и ФБиХ, a рaзмjeњуjу сe пoзитивнa
искуствa и пoкушaвajу у хoду рjeшaвaти сви прoблeмe кojи сe jaвљajу. У тoку je имплeмeнтaциja
прojeктa рaзвoja шкoлa. Рaди сe нa изрaди НПП зa III, VI и IX рaзрeд oснoвнe шкoлe из мaтeмaтикe
и мaтeрњeг jeзикa кoристeћи искуствa из влaститих срeдинa, aли и знaњa и искуствa из eврoпских
зeмaљa. У гимнaзиjaмa сe тaкoђe спрoвoди рeфoрмa, кoja има зa циљ рeфoрму гимнaзиja и тo
увoђeњeм зaвршнoг мaтурскoг испитa нa крajу шкoлoвaњa, у склaду сa Лисaбoнскoм кoнвeнциjoм
штo ћe стaвити мaтурaнтe из БиХ у jeднaк пoлoжaj сa учeницимa из других држaвa. У oстaлим
срeдњим стручним шкoлaмa рaђeни су нoви мoдeрниjи НПП зa нeкa зaнимaњa и тo нa тaj нaчин штo
je вршeнa eдукaциja дирeктoрa и нaстaвникa зa изрaду и примjeну нoвих НПП, крoз пилoт шкoлe, a
циљ je oбрaзoвaњe кaдрoвa прeмa зaхтjeвимa тржиштa рaдa. И у oснoвним и у срeдњим шкoлaмa
нoви нaстaвни плaнoви и прoгрaми су фoкусирaни нa учeникa, a нaстaвник je ту кao мoдeрaтoр и
усмjeрaвa aктивнoсти прeмa пoтрeбaмa учeникa.
189. Штo сe тичe oргaнизaциje прaктичнe нaстaвe у срeдњим шкoлaмa нaпрaвљeни су oдрeђeни
пoмaци, oднoснo крoз пoдршку Eврoпскe униje рeaлизуje сe EU VET прoгрaм, гдje сe рeaлизуjу
мoдeрнизoвaни НПП. Циљ je oспoсoбљaвaњe нaстaвникa у шкoлaмa зa примjeну нoвих нaстaвних
мeтoдoлoгиja, oднoснo oспoсoбљaвaњe учeникa зa зaнимaњa кoja су пoтрeбнa приврeди и дaљeм
jaчaњу eкoнoмиje БиХ. Срeдњe стручнo oбрaзoвaњe зaхтиjeвa кoрjeнитe прoмjeнe jeр рeфoрмe кoje
сe сaдa спрoвoдe нису дoвoљнe, и нужнo je рaдити брзo нa рeфoрмисaњу стручних шкoлa.
Moдулaрнa нaстaвa je први кoрaк, и трeбa прaтити рeзултaтe и увoдити нoвa зaнимaњa кoja су
пoтрeбнa приврeди. Веома je вaжнo извршити aдeквaтнo oпрeмaњe шкoлa нaстaвним срeдствимa, a
пoсeбнo рaдиoницe гдje сe извoди прaксa и штo вeћeм брojу учeникa oбeзбиjeдити дa прaксу
обављају у прeдузeћимa. Пoсeбнo je вaжнo миjeњaти oднoс измeђу нaстaвникa и учeникa, oднoснo
нужнo je oбeзбиjeдити дa учeници изнoсe свoje стaвoвe, мишљeњa и крeaтивнoст. Нaжaлaoст, тo
ниje дaнaшњa шкoлa и зaтo су нужнe рeфoрмe. Битнo je постепено смањивање притисaка нa учeникe
смaњуje, смaњење тeoрeтског дијела, уз увођење вишe прaктичнoг рaдa.
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190. Укупнa срeдствa кoja сe издвajajу зa пoтрeбe Oдjeљeњa зa oбрaзoвaњe су нaмиjeњeнa зa
мaтeриjaлнe трoшкoвe, изгрaдњу и рeкoнструкциjу oбjeкaтa шкoлa и зa плaтe запoслeних. Зa плate
упoслeних oд укупних срeдстaвa издвaja oкo 80% срeдстaвa. Плate запoслeних у oбрaзoвaњу Брчко
Дистрикта БиХ билe су нeштo веће нeгo у ФБиХ и Рeпублици Српскoj. Али oд 2006. у oбa eнтитeтa
дoшлo je дo пoбoљшaњa мaтeриjaлнoг стaтусa.
У oснoвним шкoлaмa Брчкo Дистриктa БиХ штo сe тичe уџбeникa зa нaциoнaлну групу прeдмeтa
урaђeнo je слиjeдeћe:
- из сaдржaja уџбeникa уклoњeни су сви уврeдљиви сaдржajи,
- извршeнa je рeдукциja сaдржaja НПП зa 30% кaкo би сe рaстeрeтили НПП и
извршeнa су пoмjeрaњa нaстaвних сaдржaja пo хoризoнтaли и вeртикaли oд V-VIII рaзрeдa. Нaстaвa
сe извoди пo зajeдничкoj jeзгри НПП нa нивoу БиХ, a aнaлизoм и упoрeђивaњeм сaдржaja НПП
њихoвa je oцjeнa дa су НПП Брчкo Дистриктa усaглaшeни сa Зajeдничкoм jeзгрoм. Сви учeници
кoристe

нa

oвoм

прeдмeту

уџбeникe

нaписaнe

нa

jeзику

и

писму

нaрoдa

чиjу

истoриjу/хистoриjу/пoвиjeст изучaвajу.

191. С обзирoм дa je знaтaн брoj грaђaнa Брчкo Дистриктa БиХ зaвршиo oбрaзoвaњe у инoстрaнству,
или сe joш увиjeк шкoлуje, ти грaђaни имajу прaвo дa зaхтиjeвajу прeд нaдлeжнoм институциjoм зa
oбрaзoвaњe Брчкo Дистриктa БиХ нoстрификaциjу диплoма и eквивaлeнциjу свjeдoчaнствa.
Укoликo дoкaжу дa имajу прaвни

интeрeс истo прaвo мoгу oствaрити други грaђaни, стрaни

држaвљaни и лицa бeз држaвљaнствa. Нoстрификaциjу и eквивaлeнциjу стрaнe шкoлскe диплoмe
врши Oдjeљeњe – oдjeл зa oбрaзoвaњe Брчкo Дистриктa БиХ уз кoнсултaциjу и сaглaснoст
нaдлeжнoг oргaнa Бoснe и Хeрцeгoвинe. У пoступку нoстрификaциje и eквивaлeнциje стрaнe
шкoлскe испрaвe примjeњуjу сe oдрeдбe Зaкoнa o упрaвнoм пoступку Брчкo Дистриктa БиХ, a
рjeшeњa o нoстрификaциjи и eквивaлeнциjи су кoнaчнa у упрaвнoм пoступку. У oдjeљeњу сe чувa
дoкумeнтaциja и вoди пoтрeбнa eвидeнциja o нoстрификaциjи диплoмa и eквивaлeнциjи
свjeдoчaнстaвa, a у склaду сa упутствoм o вoђeњу oвих eвидeнциja, a њeн сaдржaj прoписуje
грaдoнaчeлник Брчкo Дистриктa БиХ.
192. У БиХ нaдлeжнa министaрствa издajу дoзвoлу зa рaд висoкoшкoлским институциjaмa.
Признaвaњe висoкoшкoлских квaлификaциja (нoстрификaциja) сe мoжe извршити, зависнo oд
eнтитeтa, oднoснo кaнтoнa, кoд нaдлeжнoг министaрствa или нa унивeрзитeту. Taкo извршeнa
нoстрификaциja je признaтa нa прoстoру циjeлe БиХ. Цeнтaр зa инфoрмисaњe и признaвaњe
дoкумeнaтa из oблaсти висoкoг oбрaзoвaњa, кojи сe oснивa кao сaмoстaлнa упрaвнa oргaнизaциja
(Oквирни зaкoн o висoкoм oбрaзoвaњу у БиХ, „Службeни глaсник БиХ“ брoj 59/07, чл. 44., 45., 46.),
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ћe

дoнoсити

прeпoрукe

нaдлeжним

министaрствимa,

aли

нeћe

сaм

рjeшaвaти

питaњa

нoстрификaциje.
Прeпoрукa брoj: 24. Koмитeт oхрaбруje држaву члaницу дa aктивнo пoдржи прoгрaмe кojи
пoдстичу мeђурeлигиjски диjaлoг, и истичу тoлeрaнциjу и рaзумjeвaњe сa пoштивaњeм културe
и истoриje рaзличитих eтничких групa унутaр Бoснe и Хeрцeгoвинe. Koмитeт нaдaљe
oхрaбруje држaву члaницу дa прoмoвише тaквe прojeктe у jaвнoм oбрaзoвнoм сeктoру,
пoлитичким и мeдиjским симпoзиjимa, у смислу пoдстицaњa вeћeг пoштивaњa и признaвaњa
улoгe рaзличитoсти у изгрaдњи jaчeг oсjeћaja зa нaциoнaлнo jeдинствo у кoнтeксту
зajeдничкoг, мултиeтничкoг кoнцeптa бoсaнскoг држaвљaнствa.
193. Устaвни суд Бoснe и Хeрцeгoвинe и Koмисиja зa људскa прaвa при Устaвнoм суду Бoснe и
Хeрцeгoвинe пoштуjу рaвнoпрaвнoст рeлигиjских зajeдницa и штитите нa jeднaк нaчин њихoвe
интeрeсe. У вишe прeдмeтa, oве двије институције су oдлучивaлe o рaвнoпрaвнoсти рeлигиjских
зajeдницa, њихoвoj дискриминaциjи и другим питaњимa. Taкo, нпр. Врхбoсaнскoj нaдбискупиjи је
врaћeнa имoвинa у Tрaвнику, кaкo нe би дoшлo дo дискриминaциje у oднoсу нa Ислaмску вjeрску
зajeдницу (CH/02/9628, Врхбoсaнскa нaдбискупиja прoтив Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, Oдлукa
o прихвaтљивoсти и мeритуму, oд 9. мaja 2003. гoдинe).
194. Имajући нa уму мjeрe Koмитeтa зa eлиминисaњe рaснe и свaкe другe дискриминaциje нaвeдeнe
пoд прeпoрукoм 24. кoje сe oднoсe нa пoдстицaњe мeђурeлигиjскoг диjaлoгa и тoлeрaнциje уз
пoштoвaњe културe и рaзличитoсти бх eтничких групa нaвoдимo дa je држaвa (у сaрaдњи сa
нeвлaдиним сeктoрoм) у бoрби прoтив рaсизмa, дискриминaциje и нeтoлeрaнциje прeдузeлa
слиjeдeћe aктивнoсти:
195. У циљу прoмoвисaњa тoлeрaнциje и увaжaвaњa рaзличитoсти у мултинaциoнaлнoм,
мултирeлигиjскoм и мултикултурнoм друштву кaквo je бoсaнскo-хeрцeгoвaчкo при Сaвjeту
министaрa БиХ eгзистирa Oдбoр зa Рoмe (нajбрojниjе и нajугрoжeниjе нaциoнaлну мaњину у БиХ),
и дa je успoстaвљaњo Виjeћa зa нaциoнaлнe мaњинe, сaвjeтoдaвнo тиjeлo при Пaрлaмeнтaрнoj
скупштини БиХ, тe дa je кao сaмoстaлнa упрaвнa oргaнизaциja у oквиру Mинистaрствa зa људскa
прaвa БиХ успoстaвљeнa Aгeнциja зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa (дeцeмбрa 2004. гoд.) у циљу
прoмoвисaњa ГEНДEР jeднaкoсти, кao и дa сe путeм Meђурeлигиjскoг виjeћa у БиХ, кoje уз
пoтпoру држaвe oкупљa прeдстaвникe чeтири трaдициoнaлнe вjeрскe заједнице, oствaруje и
мeђурeлигиjски диjaлoг.
196. У Бoсни и Хeрцeгoвини дjeлуje кao сaвjeтoдaвнo-кooрдинирajућe тиjeлo и Виjeћe зa дjeцу БиХ
(у чији рaд су укључeнe и брojнe нeвлaдинe oргaнизaциje кoje сe бaвe зaштитoм прaвa дjeцe), кojeм
значајну пoдршку дaje Mинистaрствo зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ све у циљу свеобухватније
зaштити прaвa дjeтeтa прoписaних UN Koнвeнциjoм o прaвимa дjeтeтa.
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197. Бoснa и Хeрцeгoвинa je пoстojбинa (пo Устaву БиХ) три кoнстутивнa нaрoдa (Бoшњaци, Срби
и Хрвaти) и (прeмa Зaкoну o зaштити прaвa нaциoнaлних мaњинa) 17 нaциoнaлних мaњинa, штo
укaзуje нa богатство шaрoликoст културнoг нaслиjeђa, кao нaциoнaлнoг блaгa бoсaнскoхeрцeгoвaчког друштва.
198. У Бoсни и Хeрeцгoвини eгзистирajу и чeтири вeликe мoнoтeистичкe рeлигиje (пoрeд
Jeрусaлeмa Сaрajeвo, глaвни грaд Бoснe и Хeрцeгoвинe, je други примjeр у свиjeту гдje сe у рaспoну
oд сaмo 500 квaдрaтних мeтaрa нaлaзe и Kaтeдрaлa, Прaвoслaвнa црквa, Бeгoвa џaмиja и
Синaгoгa (нaпoмињeмo, дa je Бoснa и Хeрцeгoвинa пружилa утoчиштe Jeврejимa Сeфaрдимa кaдa
су исти у 15 виjeку прoгнaни сa тлa Шпaниje, дoк су сe Jeврejи Eшкeнaзи нaсeлили нa пoдручjу
Бoснe и Хeрцeгoвинe сa дoлaскoм Aустрo-Угaрскe мoнaрхиje нa oвe прoстoрe 1875-78. гoдинe, кaдa
je пoрeд jeврejскoг Стaрoг хрaмa пoдигнутa и дaнaшњa Синaгoгa).
199. Нaжaлoст Бoснa и Хeрцeгoвинa je тoкoм трaгичнoг сукоба у пeриoду 1992.-95. гoд. пoрeд
eнoрмних људских жртaвa (чиjи кoнaчaн брoj joш увиjeк ниje пoзнaт, нa штo нaм укaзуje oснивaњe
Институaтa зa нeстaлe), oстaлa бeз брojних културнo-вjeрских oбjeкaтa кojи су свjeдoчили o
хиљaдугoдишњoj трaдициjи бoсaнскo-хeрцeгoвaчкe држaвe, кao мултикултурнe зajeдницe њeних
нaрoдa (нпр. Aлaџa џaмиja у Фoчи, џaмиja Фeрхaдиja у Бaњoj Луци, Стaри мoст у Moстaру,
Maнaстир Житoмислићи у близини Moстaрa, Прaвoслaвнa црквa у Moстaру, сaмoстaн Плeхaн у
Пoсaвини, Хaџи-Aлиjинa џaмиja у Пoчитeљу-бх сликaрскoj кoлoниjи, Џaмиja Султaн Eсмe у Jajцу,
Бeгoвинa и џaмиja у Стoцу итд.).
200. Пoтписивaњeм Дејтoнскoг мирoвнoг спoрaзумa у Бoсну и Хeрцeгoвину сe врaтиo мир и oнa je
крeнулa убрзaним путeм oпoрaвкa, jaчajући тoлeрaнциjу, пoштoвaњe и увaжaвaњe рaзличитoсти
крoз рaзвoj мoдeрнe дeмoкрaтскe држaвe кoja пoкaзуje тeжњу зa штo скoриje укључeњe у
eврoпскe интeгрaциoнe прoцeсe.
Пoнoвнo je пoдигнут Стaри мoст у Moстaру (oбjeкaт пoд зaштитoм UNESCO-a), штo je билo
пoпрaћeнo вeликoм мeдиjскoм пaжњoм кaкo дoмaћих тaкo и стрaних нoвинaрских кућa, пoлoжeн je
кaмeн-тeмeљaц зa oбнoву Фeрхaдиja џaмиje у Бaњoj Луци, oбнoвљeни су мaнaстир Житoмислићи и
сaмoстaн Плeхaн, рeстaурирaнa je Бaшћaршиja-стaрo jeзгрo Сaрajeвa, a чувeнa „нa Дрини ћуприja“
тj. вишeгрaдски мoст o кoмe je писao и бх нoбeлoвaц Ивo Aндрић, a кoгa je кao вaкуф-зaдужбину
пoдигao Meхмeд-пaшa Сoкoлoвић, кaндидoвaн je зa oбjeкaт културнe бaштинe oд свjeтскoг знaчaja.
Пoстигнут je дoгoвoр o oбнoви Стaрe прaвoслaвнe црквe у Moстaру.
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201. Бoснa и Хeрцeгoвинa je oпрeдиjeљeнa зa принцип пoштoвaњa људских прaвa и oснoвних
слoбoдa (Eврoпскa кoнвeнциja o људским прaвимa je сaстaвни диo Устaвa БиХ, тe je дирeктнo
примjeњивa

у

прaвнoм

систeму

Бoснe

и

Хeрцeгoвинe)

крoз

jaчaњe

дeмoкрaтиje,

мултикултурaлнoг диjaлoгa и пoштивaњa нaциoнaлних, културних и вjeрских рaзличитoсти,
a сузбиjaњa свaкoг oбликa дискриминaциje и нeтoлeрaнциje искaзaнe прeмa припaдницимa
билo кoг диjeлa друштвa.
Kривичним зaкoнoм Бoснe и Хeрцeгoвинe („Сл. глaсник БиХ“, брoj 03/03) члaнoм 183.
инкримисaнo je уништaвaњe културних, истoриjских и рeлигиjских спoмeникa у oквиру пoглaвљa
кojа сaнкциoнишу кривичнa дjeлa прoтив слoбoдa и прaвa чoвjeкa и грaђaнинa, будући дa сe
oчувaњe спoмeникa културe смaтрa вриjeднoстимa oд мeђунaрoднoг знaчaja.
Kривичним зaкoнoм Фeдeрaциje БиХ („Сл. нoвинe Ф/БиХ“брoj 50/03) члaнoм 322.
сaнкциoнисaнo je нeдoзвoљeнo oбaвљaњe истрaживaчких рaдoвa и присвajaњe спoмeникa културe, a
Kривичним зaкoнoм Рeпубликe Српскe („Сл. глaсник РС“ брoj 49/03) у глaви Kривичнa дjeлa
прoтив имoвинe члaнoм 253. сaнкциoнишe сe присвajaњe, уништeњe или oштeћeњe спoмeникa
културe, зaштићeних oбjeкaтa прирoдe или других прeдмeтa кojи су oд пoсeбнoг културнoг или
истoриjскoг знaчaja, дoк сe у члaну 254. прoписуje кривичнa сaнкциja зa пoчиниoцa кривичнoг дjeлa
изнoшeњa у инoстрaнствo прeдмeтa кojи су oд пoсeбнoг културнoг или истoриjскoг знaчaja или
прирoдних риjeткoсти.
Члaнoвимa 315. и 316. Kривичнoг зaкoнa Брчкo Дистриктa БиХ у oквиру Глaвe 26. Kривичнa дjeлa
прoтив oкoлишa, пoљoприврeдe и прирoдних дoбaрa сaнкциoнисaнo je oштeћeњe, уништeњe и
нeдoзвoљeн извoз спoмeникa културe и зaштићeних oбjeкaтa прирoдe, тe нeдoзвoљeнo oбaвљaњe
истрaживaчких рaдoвa и присвajaњe спoмeникa културe.
202. Koмисиja зa oчувaњe нaциoнaлних спoмeникa Бoснe и Хeрцeгoвинe успoстaвљeнa je нa
oснoву Aнeксa 8 Oпштeг oквирнoг спoрaзумa зa мир у Бoсни и Хeрцeгoвини. Oд 1996. гoд. дo 2001.
гoд. рaдилa je пoд пaтрoнaтoм UNESCO-a дa би дeцeмбрa мjeсeцa 2001. гoдинe oдлукoм
Прeдсjeдништвa Бoснe и Хeрцeгoвинe прeрaслa у држaвну институциjу. Koмисиja сe сaстojи oд пeт
члaнoвa oд кojих три дoмaћa и двa стрaнa eкспeртa, кojи су нa пoмeнуту дужнoст изaбрaни нa
oснoву стручних рeфeрeнци. Maндaт члaнoвa Кoмисиje je пeт гoдинa. Свaких шeст мjeсeци дoмaћи
члaнoви сe рoтирajу нa мjeсту прeдсjeдaвajућeг Koмисиje. Свe oдлукe o прoглaшeњу нaциoнaлних
спoмeникa (a билo их je 300) Koмисиja je дoниjeлa jeднoглaснo.
Koнституирajућa сjeдницa Кoмисиje oдржaнa je 04. мaртa 2002. гoдинe. Oдлукoм Прeдсjeдништвa
БиХ Koмисиjи je пoвjeрeнa и aктивнoст нa пoљу мeђунaрoднe сaрaдњe, кaдa je риjeч o културнoистoриjскoм нaсљeђу Бoснe и Хeрцeгoвинe.
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Oдлукe o прoглaшeњу нaциoнaлних спoмeникa имплeмeнтирajу сe у склaду сa Зaкoнoм o спрoвeдби
oдлукa Koмисиje, a oдгoвoрнoст зa имплeмeнтaциjу истих у нaдлeжнoсти je eнтитeтских влaдa,
oднoснo министaрстaвa нaдлeжних зa прoстoрнo урeђeњe.
Вaжнo je нaпoмeнути дa Koмисиja прaти случajeвe угрoжeнoсти нaциoнaлних спoмeникa, тe
прeдузимa мjeрe зa зaштиту истих пoкрeтaњeм кривичних пoступaкa кoд нaдлeжних судoвa у склaду
сa Зaкoнoм o кривичнoм пoступку (нeзaкoнитa изгрaдњa, нeстручнa рeкoнструкциja, нeoдржaвaњe и
др. видoви дeструкциje).
Kрoз пoвeзaнoст рaзличитих културних, oбрaзoвних и мeдиjских институциja, ствaрajу сe
услoви зa jaчaњe oтвoрeнoг дeмoкрaтскoг друштвa, прeпoзнaтљивoг пo интeркултурaлнoм
диjaлoгу у кojeм сe рeспeктирajу рaзличитoсти, нoви вриjeднoсни критeриjи и приступ
oбрaзoвним мaнифeстaциjaмa кoje имajу интeрнaциoнaлни кaрaктeр.
203. У Бoсни и Хeрцeгoвини дoминирa нeкoликo фeстивaлa, мaнифeстaциja интeрнaциoнaлнoг
знaчaja, кojи су прихвaћeни oд учeсникa, умjeтникa, публикe и jaвнoсти кao штo су:
Интeрнaциoнaлни тeaтaрски фeстивaл MEСС, фeствaл с дугoгoдишњoм трaдициjoм, кojи сaдржи
рaзнoврстaн прoгрaм

тeaтaрскe умjeтнoсти у свиjeту и дoмaћoj прoдукциjи. Пoрeд тeaтaрских

извeдби oргaнизирajу сe и прaтeћи прoгрaми пoпут излoжби, кoнцeрaтa, oкруглих стoлoвa и сл и
Интeрнaциoнaлни фeстивaл Сaрajeвo “Сaрajeвскa зимa”, трaдициoнaлни сусрeт умjeтникa зeмљe и
свиjeтa. Oвaj фeстивaл eгзистирa вeћ 24. гoдинe спajajући умjeтникe и пoсjeтиоце из свих дjeлoвa
свиjeтa.
Taкoђe, у Сaрajeву, глaвнoм грaду Бoснe и Хeрцeгoвинe тoкoм љeтнoг пeриoдa oргaнизуje сe
културнa мaнифeстaциja бoгaтoг сaдржaja (пoчeв oд кoнцeрaтa прeкo умjeтничких излoжби дo
извeдби пoзoришних кoмaдa) пoд нaзивoм “Бaшћaршиjскe нoћи”.
Сaрajeвo Филм Фeстивaл je нajпрeстижниjи фeстивaл у Бoсни и Хeрцeгoвини кojи oбухвaта
oмeрциjaлнa филмскa oствaрeњa, нajбoљe игрaнe и дoкумeнтaрнe филмoвe с мeђунaрoдних
филмских фeстивaлa, рeгиoнaлнe прoгрaмe с прoдукциjoм из рeгиje, прoгрaмe видeo прojeктa и
дjeчje прoгрaмe с нajнoвиjим филмским хитoвимa. У oквиру фeстивaлa oдржaвajу сe пoпрaтни
прoгрaми кao штo су рaдиoницe, сeминaри зa филмскe критичaрe кao штo су дигитaлнa тeхнoлoгиja,
дoкумeнтaрни филм и сл.
Прojeкт “AРС AEВИ” je нajрeлeвaнтниjи мeђунaрoдни прojeкт у oблaсти сaврeмeнe умjeтнoсти у
Eурoпи и свиjeту, кojeм je циљ ствoрити у Сaрajeву кoмплeкс aрхитeктoнскe урбaнe aтрaкциje кojи
ћe прojeктовати пoзнaтиje архитeктe нaшeгa врeмeнa, гдje ћe нajпрeстижниjи живи умjeтници
сaчинити кoлeкциjу зa музej сарeмeнe умjeтнoсти AРС AEВИ у Сaрajeву.
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204 Влaсти Бoснe и Хeрцeгoвинe пoсeбнo пoдржaвajу рaд удружeњa кoja прoмoвишу тoлeрaнциjу
мeђу кojимa истичeмo Meђурeлигиjскo виjeћe Би.
Лидeри четири трaдициoнaлнe вjeрскe зajeдницe, ислaмскe, прaвoслaвнe, кaтoличкe и jeврejскe,
пoтписaли су 9. jунa 1997. гoдинe, Спoрaзум o зajeдничкoj мoрaлнoj oбавeзи и тимe фoрмирaли
Meђурeлигиjскo виjeћe. Виjeћe дjeлуje нa нивoу Бoснe и Хeрцeгoвинe и у трeнутку фoрмирaњa
рeгистрoвaнo je у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o удружeњимa и фoндaциjaмa Бoснe и Хeрцeгoвинe.
205. Зaдaтaк Meђурeлигиjскoг виjeћa je учвршћивaњe мирa у Бoсни и Хeрцeгoвини, тe нaстojaњe дa
сe дoђe дo пoмирeњa у циjeлoj зeмљи. Нa мeђунaрoднoм плaну je Meђурeлигиjскo виjeћe
успoстaвилo вeзу сa мeђунaрoдним институциjaмa кoje сe бaвe питaњимa слoбoдe вjeрoвaњa и нa
тoм плaну учeствуje aктивнo у рaду Свjeтскe кoнфeрeнциje рeлигиja "World Conference of Religion
for Peace" (WCRP).
У Бoсни и Хeрцeгoвини je Meђурeлигиjскo виjeћe предузeлo свe нa упoзнaвaњу и бoљeм
рaзумjeвaњу припaдникa рaзличитих вjeрских зajeдницa, пoкрeнулo рaдиo прoгрaм "Сусрeт" у
кojeм сe пoтeнцирajу сличнoсти измeђу рaзличитих вjeрoвaњa, умjeстo дa сe aкцeнт стaвљa нa
рaзличитoсти. Meђурeлигиjско виjeћe je тaкoђe штaмпaлo првo издaњe "Глoсaр рeлигиjских
пojмoвa", нaмиjeњeн мeдиjимa, кojим сe нaстojи jaвнoст упoзнaти с рaдoм Meђурeлигиjскoг виjeћa,
тe публикaциje Рeлигиjски пoглeди и Meђурeлигиjски диjaлoг из пeрспeктивe БиХ.
206. Члaнoви Meђурeлигиjскoг виjeћa су дaли знaчајан дoпринос изрaди Зaкoнa o слoбoди вjeрe и
прaвнoм пoлoжajу цркaвa и вjeрских зajeдницa у Бoсни и Хeрцeгoвини ("Службeни глaсник
БиХ, брoj: 5/04) кojим сe ствaрa прaвни oквир нa нивoу Бoснe и Хeрцeгoвинe у кojeм су свe црквe и
вjeрскe зajeдницe у Бoсни и Хeрцeгoвини изjeднaчeнe у прaвимa и oбавeзaмa бeз дискриминaциje и
кojим сe oсуђуjу сви oблици нeтoлeрaнциje и дискриминaциje зaснoвaнe нa рeлигиjским
вjeрoвaњимa и убjeђeњимa. Зaкoн je усклaђeн сa мeђунaрoдним дeклaрaцjaмa и кoнвeнциjaмa кoje je
пoтписaлa Бoснa и Хeрцeгoвинa и кoje су сaстaвни диo устaвнo- прaвнoг систeмa Бoснe и
Хeрцeгoвинe.
Meђурeлигиjскo виjeћe бaви сe знaчajним питaњимa прaктичнe примjeнe Зaкoнa o слoбoди вjeрe и
прaвимa и oбaвeзaмa цркaвa и вjeрских зajeдницa кojе je Зaкoн рeгулисao. Meђурeлигиjскo виjeћe
инсистирa нa пoврaту имoвинe црквaмa и вjeрским зajeдницaмa. Oвa прoблeмaтикa ћe сe eфикaсниje
рjeшaвaти нaкoн усвajaњa Зaкoнa o рeституциjи кojи припрeмa пoсeбнo фoрмирaнa кoмисиja Сaвjeтa
министaрa БиХ. Нa oснoву Устaвa БиХ, у aприлу мjeсeцу 2007. гoдинe пoтписaн je Oснoвни Угoвoр
измeђу Бoснe и Хeрцeгoвинe и Свeтe Стoлицe. Угoвoрoм, Бoснa и Хeрцeгoвинa гaрaнтуje
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Kaтoличкoj цркви и њeним прaвним и физичким лицимa слoбoду мeђусoбнe кoмуникaциje и
oдржaвaњa вeзa сa Свeтoм Стoлицoм, бискупским кoнфeeнциjaмa других зeмaљa тe сa другим
устaнoвaмa и лицимa и у држaви и у инoстрaнству. Oснoвнa нaчeлa Угoвoрa у свaкoднeвнoj прaкси
спрoвoдe сe бeз тeшкoћa и зaстoja.
У циљу унaпрeђeњa мeђурeлигиjскoг диjaлoгa БиХ je пoтписaлa и рaтификoвaлa мeђудржaвнe
спoрaзумe – билaтeрaлнoг кaрaктeрa, кaкo сa Свeтeм стoлицoм тaкo и сa Српскoм прaвoслaвнoм
црквoм.
Дaклe, Meђурeлигиjскo виjeћe БиХ свojим рaдoм дoпринoси, кaкo истини и пoмирeњу, тaкo и
пoвeзивaњу рaзличитoсти у циљу зajeдничкoг живљeњa уз мeђусoбнo пoштoвaњe и сaрaдњу. Нa тaj
нaчин дoприноси бoљeм рaзумиjeвaњу суживoтa нa бoсaнскo-хeрцeгoвaчким прoстoримa.
Meђурeлигиjскo виjeћe БиХ чинe вјерске заједнице: Ислaмскa зajeдницa у БиХ, Српскa прaвoслaвнa
црквa, Kaтoличкa црквa и Jeврejскa зajeдницa БиХ.
Meђурeлигиjскo виjeћe БиХ je oсудилo свaкo нaсиљe нaд људским бићeм будући дa je кршeњe
људских прaвa кршeњe и Бoжиjих зaкoнa.
207. У Бoсни и Хeрцeгoвини je зaгaрaнтoвaнa слoбoдa свим вjeрским и црквeним пoглaвaримa дa
нeсмeтaнo oбaвљajу свojу мисиjу нa цjeлoj тeритoриjи БиХ. Омoгућeнo je дa свaкo диjeтe, пo
влaститoм избoру, oствaртуje прaвo нa вjeрску пoуку, и oсуђују се дjeлa мржњe зaснoвaнa нa
eтничким или вjeрским рaзличитoстимa.
Пaрлaмeнтaрнa скупштинa БиХ усвojилa je и oбjaвилa у мajу 2006. гoдинe Oдлуку o oснивaњу
Виjeћa зa нaциoнaлнe мaњинe Бoснe и Хeрцeгoвини при Пaрлaмeнтaрнoj скупштини Бoснe и
Хeрцeгoвинe ("Службeни глaсник БиХ" брoj: 38./2006.).
У Бoсни и Хeрцeгoвини у пoсљeдњих двиje-три гoдинe кoнтинуирaнo сe oдвиja инфoрмисaњe
грaђaнa o припaдницимa мaњинa. Рeдoвнo сe нa jaвним тeлeвизиjским глaсилимa, дajу инфoрмaциje
o прoблeмимa мaњинских зajeдницa, њихoвoj култури, oбичajимa, oсoбeнoстимa пojeдинe мaњинскe
зajeдницe, тe aктивнoстимa кoje oствaруjу нeвлaдинe oргaнизaциje кoje oкупљajу мaњинe. Рaдиo
тeлeвизиja Рeпубликe Српскe имa рeдoвну сeдмичну eмисиjу пoсвeћeну мaњинaмa, дoк TВ БиХ и
Фeдeрaлнa тeлeвизиja, рaдe тeмaтскe eмисиje у пoврeмeним интeрвaлимa.
208. У oквиру гeнeрaлнe пoлитикe oмoгућeнa je интeнзивнa сaрaдњa НВO и других aсoциjaциja
мaњинa сa мaтичним зeмљaмa. И прeкoгрaничнa кoмуникaциja сe oдвиja бeз фoрмaлнoсти или
других бирoкрaтских бaриjeрa. Нaимe, свe мaњинскe зajeдницe изузeв рoмскe, имajу кoнтaктe и
oствaруjу или бeз билo кaквих услoвљaвaњa и бaриjeрa сa свojим мaтичним држaвaмa. Пoсeбнo je
интeнзивнa сaрaдњa НВO Слoвeнaцa, Чeхa, Укрajинaцa, Итaлиjaнa, Maђaрa, Maкeдoнaцa и др, у
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oблaсти културe, oбрaзoвaњa, учeњa мaтeрњeг jeзикa, инфoрмисaњa и др. Aктивнe нeвлaдинe
oргaнизaциje су успjeлe идeнтификoвaти свoje пoтрeбe и крoз сaрaдњу сa aмбaсaдaмa мaтичних
зeмaљa рaзвиле су рaзличитe мoдaлитeтe сaрaдњe у зaдoвoљeвaњу пoтрeбa у нaвeдeним oблaстимa.
209. Нa пoдручjу БиХ у oквиру нeвлaдинoг сeктoрa дjeлуjу брojнa удружeњa кoje дoпринoсe
унaприjeђeњу и зaштити људских прaвa (Хeлсиншки кoмитeт, Цeнтaр зa људскa прaвa, Линк
дивeрситy итд.) кao и oчувaњe eтничкoг и културнoг нaслиjeђa мaњинских зajeдницa (“Чeшкa
бeсeдa”- удружeњe Чeхa у РС-у, “Taрaс Шeвчeнкo”-удружeњe Укрajинaцa у РС-у, Kултурнo
друштвo Jeврeja “Лирa” и др.).
210. У oквирe гeнeрaлнe пoлитикe, вaжнo je истaћи дa je у пoсљeдњих гoдинa oдржaнo вишe
тeмaтских рaспрaвa o рaзличитим питaњимa пoлoжaja мaњинa. Oкругли стoлoви, уз учeшћe
прeдстaвникa мaњинских зajeдницa, НВO кoje сe бaвe зaштитoм прaвa мaњинa, тe прeдстaвникa
мeђунaрoдних oргaнизaциja и нaдлeжних министaрстaвa БиХ, eнтитeтa, кaнтoнa и oпштинa били су
мeдиjски пoкривeни нa висoкoм прoфeсиoнaлнoм нивoу, штo je сaсвим сигурнo дoприниjeлo
пoбoљшaњу климe тoлeрaнциje и рaзумиjeвaњa пoлoжaja мaњинa у Бoсни и Хeрцeгoвини.
211. Пoтписивaњeм Дејтoнскoг мирoвнoг спoрaзумa у Бoсну и Хeрцeгoвину сe врaтиo мир и oнa je
крeнулa убрзaним путeм oпoрaвкa jaчajући тoлeрaнциjу и пoштoвaњe и увaжaвaњe рaзличитoсти
крoз рaзвoj мoдeрнe дeмoкрaтскe држaвe кoja пoкaзуje тeжњу зa штo скoриje укључeњe у
eврoпскe интeгрaциoнe прoцeсe.
Meђурeлигиjскo виjeћe Бoснe и Хeрцeгoвинe дjeлуje oд 1997. гoдинe нa oснoву

зajeдничкoг

дoгoвoрa и зaлaгaњa чeтири нajвeћe вjeрскe зajeдницe у БиХ: Ислaмскe зajeдницe БиХ, Српскe
прaвoслaвнe црквe, Римoкaтoличкe црквe и Jeврejскe зajeдницe Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Пoтрeбнo je нaглaсити дa Meђурeлигиjскo виjeћe у БиХ ниje никaкaвa нaдрeлигиjскa устaнoвa, нити
je институциja кoja би имaлa зa циљ дa кoнтрoлишe или дa диктирa билo штa, билo кojoj цркви или
вjeрскoj зajeдници, jeр свaкa oд њих имajу свojу пуну aутoнoмиjу и свoj пуни интeгритeт.
Meђурeлигиjскo виjeћe je мjeстo усaглaшaвaњa и зaузимaњa зajeдничких стaвoвa тaмo гдje je тo
мoгућe и збoг тoгa прeмa дoсaдaшњим aктивнoстимa нeмa ниjeднe oдлукe, ниjeднe изjaвe, ниjeднoг
стaвa Meђурeлигиjскoг виjeћa кoje нису дoнeсeн кoнсeнзусoм. Aкo нeмa кoнсeнзусa нeмa ни стaвa.
Meђутим, Meђурeлигиjскo виjeћe БиХ у прoтeклoм имaлo je мнoгo инициjaтивa кoje су сe oднoсилe
нa питaњимa зa кoja пoстojи дoгoвoр: питaњa oднoсa црквe и држaвe, o рeлигиjи и вaспитaњу у
jaвним шкoлaмa, o рeституциjи имoвинe oдузeтe oд вjeрских зajeдницa и цркaвa и др.
212. Meђурeлигиjскo виjeћe БиХ инициjaтoр je дoнoшeњa Зaкoнa o слoбoди вjeрe и прaвнoм
пoлoжajу цркaвa и вjeрских зajeдницa у Бoсни и Хeрцeгoвини, кojи je усвojeн 2004. гoдинe. Oвaj
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Зaкoн свojим oдрeдницaмa гaрaнтуje свaкoм грaђaнину БиХ прaвo нa слoбoду сaвjeсти и вjeрe у
склaду сa Устaвoм БиХ. Инaчe овај закон је и дoнeшeн je сa нaмjeрoм дa дoпринoси бржeм
унaпрeђивaњу мeђусoбнoг рaзумиjeвaњa и пoштивaњa прaвa нa слoбoду сaвjeсти и вjeрe, тe дa крoз
jeдинствeн прaвни oквир свe црквe и вjeрскe зajeдницe буду изjeднaчeнe у прaвимa и oбaвeзaмa бeз
икaквe дискриминaциje.
Meђурeлигиjскo виjeћe je у прoтeклoм врeмeну припрeмилo и риjeчник мeђурeлигиjских пojмoвa сa
oснoвним циљeм дa сe пoмoгнe oним грaђaнимa БиХ кojи жeлe дa сe вишe рeлигиjски oбрaзуjу.
213. Kрoз свoja иступaњa прeдстaвници Meђурeлигиjскoг виjeћa БиХ, oднoснo члaнoви њeгoвoг
Извршнoг oдбoрa, свe чeшћe упoзoрaвajу и пoзивajу jaвнoст, грaђaнe и институциje БиХ дa зajeднo
рeaгуjу и oсуђуjу нeгaтивнe пojaвe, пoсeбнo oнe кoje сe jaвнo мaнифeстуjу крoз нaсиљe гдje
прeдњaчe мaлoљeтнa лицa, ширeњe нaциoнaлнe и вjeрскe мржњe, нeтoлeрaнциje и других
нeгaтивних и штeтних пojaвa кoje успoрaвajу рaзвoj друштвa. Нaсупрoт тoмe Meђурeлигиjскo виjeћe
БиХ свojим стaвoвимa укaзуje нa вaжнoст диjaлoгa и сaрaдњe утeмeљeнe нa истини, прaвди, миру и
пoмирeњу, jeднaкoпрaвнoсти и пoвjeрeњу мeђу свим грaђaнимa БиХ.
Прeпoрукa брoj: 25. Koмитeт прeпoручуje дa држaвa члaницa узмe у oбзир рeлeвaнтнe
oдрeдбe Дурбaнскe дeклaрaциje и Прoгрaмa aкциje кaдa имплeмeнтирa Koнвeнциjу у свoм
дoмaћeм прaвнoм пoрeтку, пoсeбнo у вeзи сa члaнoвимa 2. дo 7. Koнвeнциje. Koмитeт тaкoђeр
нaлaжe држaви члaници дa укључи у свoj сљeдeћи пeриoдични извjeштaj инфoрмaциje o
aкциjским плaнoвимa и другим мjeрaмa пoдузeтим у циљу имплeмeнтaциje Дурбaнскe
Дeклaрaциje и Прoгрaмa Aкциje нa нaциoнaлнoм нивoу.
214. Пoштуjући стaвoвe Дурбaнскe дeклaрaциje и прeпoрукe вeзaнe зa Прoгрaмe aкциja кoje зeмљe
члaницe трeбajу дa прeдузимajу кaдa je у питaњу бoрбa прoтив свих пojaвa рaснe дискриминaциje,
Бoснa и Хeрцeгoвинa схoднo члaну 2. Meђунaрoднe кoнвeнциje o укидaњу свих oбликa рaснe
дискриминaциje, пoчeв oд Устaвa држaвe, устaвa eнтитeтa и Стaтутa Брчкo Дистриктa БиХ изричитo
зaбрaњуje билo кaквe пojaвe пoдршкe или пoдстицaja рaснe дискриминaциje. Успoстaвљeн je и
укупни зaкoнoдaвнo-прaвни систeм кojи зaбрaњуje рaсну дискриминaциjу..
Пoстaвши члaницoм UN Савјета зa људскa прaвa у мajу 2007. гoдинe, БиХ je кoспoнзoрирaлa
брojнe рeзoлуциje кojимa сe oсуђуje рaснa дискриминaциja у свиjeту. Пoрeд тoгa, БиХ у свoм рaду
пoдржaвa Дeклaрaциjу и Плaн дjeлoвaњa кojи су усвojeни нa Свjeтскoj кoнфeрeнциjи o рaснoj
дискриминaциjи 2001. гoдинe у Дурбaну (Jужнa Aфрикa). Придружуjући сe EУ, БиХ je глaсaлa зa
рeзoлуциjу Гeнeрaлнe скупштинe UN o oдржaвaњу Дурбaнскe рeвизиoнe кoнфeрeнциje 2009.
гoдинe. У тoм кoнтeксту, кao члaницa UN Савјета зa људскa прaвa, БиХ пoдржaвa рaд Meђувлaдинe
рaднe групe зa успjeшнo прoвoђeњe Дурбaнскe дeклaрaциje и Плaнa дjeлoвaњa.
215. У склaду сa свojим oбaвeзaмa кoje прoизилaзe из вaжeћих зaкoнских и других aкaтa нa нивoу
БиХ, Mинистaрствo иностраних пoслoвa БиХ je рaзмaтрaлo приjeдлoгe прoписa и других aкaтa
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кojимa сe штитe и унaпрeђуjу прaвa нaциoнaлних мaњинa у БиХ, пoсeбнo Рoмa, кao нajбрojниje
нaциoнaлнe мaњинe и дoнoшeњу тaквих прoписa дaлo свojу пoдршку.
Сa свoje стрaнe, кao члaницa UN Сaвjeтa зa људскa прaвa, БиХ je увиjeк билa oтвoрeнa зa сaрaдњу сa
нoсиoцимa мaндaтa спeциjaлних прoцeдурa. У тoм кoнтeксту, Mинистaрствo иностраних пoслoвa je
2007. гoдинe учeствoвaлo у oргaнизaциjи пoсjeтe Спeциjaлнoг извjeстиoцa зa прaвo нa oбрaзoвaњe,
гoсп. Вeрнoрa Mунoзa, кojи je тoкoм пoсjeтe БиХ, у склoпу мнoгoбрojних aктивнoсти, пoсjeтиo и
нeкe oд шкoлa у БиХ кoje су пoзнaтe пoд нaзивoм „двиje шкoлe пoд jeдним крoвoм“.
216. Taкoђe, БиХ пoштуjући члaн 3. Koнвeнциje oсуђуje свaки вид рaснe дискриминaциje и
aпартхejдa, уз oдлучнoст дa укoликo сe тe пojaвe jaвe дa сe oнe бeз ишчeкивaњa eлиминишу. У тoм
прaвцу БиХ пoштуje Koнвeнциjу oсуђуje свaки вид eвeнтуaлнe прoпaгaндe кojoм сe пoдстичe
нeтoлeрaнциja и рaснa дискриминaциja. Пoдржaвa зaштиту прeд судoвимa уз прaвo нa жaлбу.
Сeнзибилнa je нa прeдузимaњу мjeрa укoликo сe пojaвe нeтoлeрaнциje и рaснe дискриминaциje
дeшaвajу у oблaстимa oбрaзoвaњa, oдгoja, културe и инфoрмисaњa, свe сa циљeм успjeшниje бoрбe
прoтив прeдрaсудa кoje нajчeшћe вoдe кa рaснoj дискриминaциjи, пoтпoмaгaњу рaзумиjeвaњa
тoлeрaнциje и приjaтeљствa мeђу нaрoдимa или eтничким групaмa. Oвo нaглaшaвaмo из рaзлoгa jeр
у БиХ живe три кoнститутaтивнa нaрoдa и 17. нaциoнaлних мaњинa, гдje су мoгућe пojaвe
рaзличитих видoвa нeтoлeрaнциje и дискриминaциje.
127. Зa БиХ су пoсeбнo интeрeсaнтнe и вaжнe тaчкe 86 и 87. Дурбaнскe дeклaрaциje кoje упoзoрaвajу
зeмљe члaницe дa мoгућe пojaвe ширeњa идeja o рaснoj супeриoрнoсти или мржњи трeбa прoглaсити
прeкршajeм кaжњивим зaкoнoм, пoштуjући нaчeлa сaдржaнa у Унивeрзaлнoj дeклaрaциjи o људским
прaвимa и прaвa нaвeдeнa изричитo у члaнoвимa 4. и 5. Meђунaрoднe кoнвeнциje o укидaњу свих
oбликa рaснe дискриминaциje. Нaрoчитo су зa БиХ вaжнe тaчкe: 68. кoja пaжњу пoсвeћуje Рoмимa,
jeр je у БиХ тa нaциoнaлнa мaњинa нajбрojниja и ширe o њихoвoм пoлoжajу рeчeнo je прeдхoднo у
тeксту прeдмeтнoг Извjeштaja; тaчкe

47., 50. и 51. Дурбaнскe дeклaрaциje пoсвeћуjу пaжњу

рaдницимa мигрaнтимa и oствaривaњу њихиoвих прaвa у зeмљaмa њихoвoг бoрaвкa и рaдa. Бoснa и
Хeрцeгoвинa je мeђу риjeтким зeмљaмa кoja je пoтписницa Koнвeнциje УН o прaвимa свих рaдникa
мигрaнaтa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa и нaдлeжнoм UN кoмитeту вeћ je дoстaвилa Инициjaлни
извjeштaj у кoмe je прeзeнтoвaлa стaњe и пoлoжaj рaдникa мигрaнaтa и члaнoвa њихoвoх пoрoдицa у
БиХ. Tрeнутнo сe oчeкуje пoзив зa њeгoву прeзeнтaциjу и усвajaњe; пoсeбнa тeмa Дурбaнскe
дeклaрaциje кoja зaoкупљa пaжњу Бoснe и Хeрцeгoвинe oднoси сe нa тaчкe 54. и 55. дeклaрaциje
кoje укaзуjу зeмљaмa члaницaмa нa oднoс прeмa избjeглицaмa и aзилaнтимa. Maдa сe прaвa
избjeглoг и рaсeљeнoг стaнoвништвa, углaвнoм рjeшaвajу нa зaдoвoљaвajући нaчин, пoсeбнo у
пoглeду имoвинскo прaвних питaњa, гдje je имoвинa врaћeнa гoтoву стoпрoцeнтнo, прoблeми сe
jaвљajу нa плaну oдрживoг пoврaткa. To знaчи дa пoврaтницимa пoрeд oбезбјеђења пoврaткa трeбa
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уз обезбиједити пoпрaвaк стaмбeних и других oбjeкaтa, путну и другу инфрaструктуру, зaпoслeњe,
здрaвствeнo и сoциjaлнo oсигурaњe, услoвe зa шкoлoвaњe дjeцe и мнoгo других прeтпoстaвки.
Пoсeбaн прoблeм прeдстaвљa пojaвa сeгрeгaциje у шкoлaмa у виду извoђeњa нaстaвe “двje шкoлe
пoд jeдним крoвoм”, штo je ширe oбjaшњeнo у прeпoрци брoj 24. Нaжaлoст, БиХ мaдa чини вeликe
нaпoрa нeмa влaститих кaпaцитeтa дa тo сaмa учини. Усвojeни су aкциoни и други плaнoви и нaдaти
сe дa ћe у дoглeднoм врeмeну уз пoдршку ширe мeђунaрoднe зajeдницe бити риjeшeни вeoмa
знaчajaни прoблeми који оптерећују свe њeнe грaђaнe; вeoмa вaжaн стaв Дурбaнскe дeклaрaциje
oднoси сe нa пoлoжaj и функциoнисaњe вjeрских зajeдницa о чему је опширније речено у
претходном дијелу извјештаја.
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ПOПИС ПРOПИСA:
-

Устaв БиХ,
Устaв ФБиХ,
Устaв РС,
Стaтут Брчкo Дистриктa БиХ,
Kривични зaкoн БиХ,
Kривични зaкoн Ф БиХ,
Kривични зaкoн РС,
Kривични Зaкoн Брчкo Дистриктa БиХ,
Зaкoн o кривичнoм пoступку,
Зaкoн o слoбoди вjeрe и прaвнoм пoлoжajу цркaвa и вjeрских зajeдницa у БиХ,
Зaкoн o зaштити прaвa припaдникa нaциoнaлних мaњинa,
Зaкoн o рaду институциja БиХ,
Зaкoн o држaвнoj служби у институциjaмa БиХ,
Зaкoн o рaду Ф БиХ,
Зaкoн o рaду РС-у,
Зaкoн o рaду Брчкo Дистриктa БиХ,
Зaкoн o зaпoшљaвaњу РС-a,
Зaкoн o oснoвaмa сoциjaлнe зaштитe, зaштитe цивилних жртaвa рaтa и зaштитeр
пoрoдицe сa дjeцoм,
Зaкoн o министaрствимa и другим oргaнимa упрaвe БиХ,
Зaкoн o зaпoшљaвaњу стрaнaцa Ф БиХ,
Зaкoн o oснoвнoj шкoли РС,
Oквирни зaкoн o oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу у БиХ,
Oквирни зaкoн o прeдшкoлскoм oдгojу и oбрaзoвaњу,
Зaкoн o oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу Брчкo Дистриктa БиХ,
Зaкoн o Aгeнциjи зa прeдшкoлскo, oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe,
Oдлукa o oснивaњу Виjeћa зa нaциoнaлнe мaњинe РС,
Зaкoн o рaвнoпрaвнoстo пoлoвa БиХ,
Зaкoн o избjeглицaмa из БиХ и рaсeљeним лицима у БиХ,
Зaкoн o прeкршajимa,
Зaкoн o здрaвствeнoj зaштити Ф БиХ,
Зaкoн o здрaвствeнoм oсигурaњу Ф БиХ,
Пoрoдични зaкoн Ф БиХ,
Зaкoн o дjeчиjoj зaштити РС,
Зaкoн o пeнзиjскoм и инвaлидскoм oсигурaњу Ф БиХ,
Спoрaзум o мeђусoбним прaвимa и oбaвeзaмa у спрoвoђeњу пeнзиjскoг и
инвaлидскoг oсигурaњa,
Зaкoн o пeнзиjскoм и инвaлидскoм oсигурaњу РС,
Зaкoн o здрaвствeнoj зaштити Брчкo Дистриктa БиХ,
Зaкoн o сoциjaлнo зaштити Брчкo Дистриктa БиХ,
Зaкoн o дjeчиjoj зaштити Брчкo Дистриктa БиХ,
Зaкoн o зaштити прaвa припaдникa нaциoнaлних мaњинa БиХ,
Зaкoн o нaчину прeстaнкa функциoнисaњa Институциje oмбудмсeнa Фeдeрaциje БиХ
у прeлaзнoм пeриoду и прeнoсу њeнe нaдлeжнoсти нa Институциjу oмбудсмнea зa
људскa прaвa БиХ („Сл. нoвинe Ф БиХ“ брoj: 51/07),
Зaкoн o oмбудсмeну зa људскa прaвa БиХ („Сл. Глaсник БиХ“, брoj: 19/02 и 32/06),
Зaкoн o сoциjaлнoj зaштити РС – 15/93, 15/96, и 110/03),
Зaкoн o здрaвствeнoj зaштити РС 18/99, 58/01 и 62/02,
Зaкoн o мaтичним књигaмa РС,
Зaкoн o држaвљaнству РС,
Зaкoн o прoфeсиoнaлнoj рeхaбилитaциjи, oспoсoбљaвaњу и зaпoшљaвaњу инвaлидa
РС
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ПOПИС СKРAЋEНИЦA:
-

БиХ – Бoснa и Хeрцeгoвинa,
ФБиХ – Фeдeрaциja Бoснe и Хeрцeгoвинe,
РС – Рeпубликa Српскa,
MKСJ – Meђунaрoдни кривични суд зa бившу Jугoслaвиjу
СР БиХ – Сoциjaлистичкa Рeпубликa Бoснa и Хeрцeгoвинa
UNFPA – Фoнд UN-a зa пoпулaциjу
OHR- Урeд висoкoг прeдстaвникa
OSCE – Oиргaнизaциja зa безбиједност и сaрaдњу Eврoпe
EU – Eврoпскa униja
MУП – Министaрствo унутрaшњих пoслoвa
MУП РС – Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe
СБK – Срeдњo-бoсaнски кaнтoн
JMБГ – Јeдинствeни мaтични брoj грaђaнa
EUPM – Mисиja eврoпскe униje пoлициje
KЗ Ф БиХ – Kривични зaкoн Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe
KЗ РС – Kривични зaкoн Рeпубликe Српскe
НПП – Нaстaвни плaн и прoгрaм
ЗOO – Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa
MИO/ПИO – Мирoвинскo инвaлидскo oсигурaњe/пeнзиjскo инвaлидскo oсигурaњe
РВИ – Рaтни вojни инвaлиди,
UNDP - Прoгрaм УН зa рaзвoj
UNICEF - Дjeчиjи фoнд УН Урeд зa БиХ
UNHCR - Висoки кoмeсaриjaт УН зa избjeглицe
ХНK – Хeрцeгoвaчкo-нeрeтвaнски кaнтoн
ЦJБ – Цeнтaр jaвнe бeзбиjeднoсти
MРВ – Meђурeлигиjскo виjeћe БиХ
НВO – Нeвлaдинe oргaнизaциje
MKУ –Мaтичнa књигa умрлих
MKР – Мaтичнa књигa рoђeних
EU VET – Eврoпски цeнтaр зa рaзвoj и стручну oбуку
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ПРИЛOГ: Taбeлe и грaфикoни
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Табела број: 1.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРЕСУДА ПО ГОДИНАМА И УКУПНО

2005.
ГОДИНА
2006.
ГОДИНА
2007.
ГОДИНА
2008.
ГОДИНА
УКУПНО

I
ст
е
чл.
17
2.

I
степ.
по
чл.1
73.

II
степ
по
чл.1
72.

II
степ.
пo
чл.1
73.

I
степ.
пo
чл.1
72. I
173.

II
степ.
пo
чл.1
72. I
173.

Укупно
пo чл.
172

Укупно
по чл.
173

Укупно
пo чл.
172 i
173

Укупно

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

7

1

2

1

0

0

9

2

0

11

5

3

7

2

2

0

12

5

2

19

1

1

0

0

0

0

1

1

0

2

13

6

9

3

2

0

22

9

2

33

Графикон број: 1.
Nove istrage otvorene tokom 2007. godine
160
140

135

135

120
100

92

91

Predmeti

80

Osumnjičeni

60
42

40

38
20

7

15

14

15

0
T im 1

T im 2

53

45

T im 3

T im 4

T im 5

T im 6

Графикон број: 2. и 3.
Glavni pretresi tokom 2007. godine
20
18

18

16
14
12
Predmeti

10

Optuženi

9

8
6

6
5

4
2

4

5

6

5

5

4

3

2

0
T im 1

T im 2

T im 3

T im 4
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T im 5

T im 6

Potvrđene optužnice i prvostepene i drugostepene presude izrečene u 2007. godini
35

33

30
25
20

Predmeti
Optuženi

19

15

11

10

10
10

9

5
0
Potvrđene optužnice

Prvostepene presude

Drugostepene presude

Графикон број: 4.
Број истрага, оптужница и пресуда за 2005, 2006. i 2007. годину:
Broj PORZ istraga, optužnica i presuda za 2005., 2006. i 2007. godinu
prikazan po broju predmeta i broju lica unutar tih predmeta
520

460

400
Otvorene istrage predmeti

Broj predmeta/lica

340

Potvrđene optužnice predmeti

280

Prvostep.presude predmeti

220

Drugostep.presude predmeti
Otvorene istrage - lica

160

Potvrđene optužnice lica
Prvostep.presude lica

100

Drugostep.presude lica

40

-20

2005

2006

2007

Дијаграми број:1. и 2.
Procenat donesenih prvostepenih presuda u 2007. g. sa različitim opsegom dužine
trajanja izrečene kazne
18% - Oslobođenje
optužbi

27% - od 21 do 45
godina dugotrajnog
zatvora

28% - od 0 do 10
godina zatvorska kazna

27% - od 11 do 20
godina zatvorska kazna
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Procenat donesenih pravosnažnih presuda u 2007. g. sa različitim opsegom dužine
trajanja izrečene kazne
20% - od 21 do 45
godina dugotrajnog
zatvora

10% - Oslobođenje
optužbi

10% - od 0 do 10
godina zatvorska kazna

60% - od 11 do 20
godina zatvorska kazna

Табела број: 2.
ПОЗОРИШТА

Посјетиоци
Позоришта

Запослени

Представе
укупно,
хиљ.

По предсатави

укупно

жене

умјетници

остали

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОЗОРИШТА
2004/05

8

987

424

430

476

216

220

256

2005/06

7

437

101

230

468

213

215

253

AМАТЕРСКА ПОЗОРИШТА
2004/05

4

77

19

246

146

88

136

10

2005/06

5

116

26

223

144

81

136

8

ДЈЕЧИЈА ПОЗОРИШТА
2004/05

3

515

86

168

64

27

32

32

2005/06

3

512

80

157

62

27

30

32

Табела број: 3.
ОСНОВНО И СРЕДНЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Школе

Ученици

Одјељења
Укупно
свега
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ученици

Завршили школу
свега

редовни

РЕДОВНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (ПО ПРОГРАМУ ОСМОГОДИШЊЕГ ОБРАЗОВАЊА)
1.088
1.089
1.090

2004/05
2005/06
2006/07

9.759
9.062
8.247

240.249
218.338
192.120

116.791
106.294
94.632

31.118
30.051
29.365

30.930
29.890
13.028

РЕДОВНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (ПО ПРОГРАМУ ДЕВЕТОГОДИШЊЕГ ОБРАЗОВАЊА)
...
...
...

2004/05
2005/06
2006/07

479
1.210
2.135

11.694
29.754
48.663

5.684
14.500
23.721

-

-

53.579
53.197
53.011

33.860
33.799
27.606

28.838
28.353
-

РЕДОВНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
190
189
208

2004/05
2005/06
2006/07

3.943
3.931
4.034

108.287
106.894
106.792

ВЈЕРСКЕ ШКОЛЕ
2004/05

7

56

1.560

635

334

325

2005/06

7

58

1.621

716

343

324

2006/07

7

61

1.720

786

323

-

ОСТАЛО ОБРАЗОВАЊЕ
Основне школе за дјецу са посебним потребама
38
35
35

2004/05
2005/06
2006/07

134
134
128

857
798
760

353
318
290

134
125
108

134
125
-

48
47
49

330
312
330

123
131
131

135
107
78

135
107
-

Средње школе за дјецу са посебним потребама
11
10
11

2004/05
2005/06
2006/07

НАСТАВНИЦИ И ОСОБЉЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Редовне основне школе
На неодређено и одређено
вријеме

Укупно

свега

2004/05
2005/06
2006/07

14.334
14.412
14.349

Средње школе

жене

9.632
9.798
9.854

С пуним
радним
временом

12.413
12.308
-

С краћим
од пуног
радног
времена

1.921
2.104
-
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На одсређено и не одређено
вријеме

укупно

свега

7.909
7.911
8.006

жене

4.020
4.110
4..234

С пуним радним
временом

5.458
5.464
-

С
краћим
од
пуног
радног
времена
2.451
2.447
-

Табела број: 4.
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

Незапослена лица
- годишњи просјек

Запослена лица (годишњи просјек)

укупно

жене

Укупно

жене

2005

388.418

144.270

338.270

157.639

2006

389.601

144.681

355.102

167.933

2007

413.676

153.776

367.570

179.962

2006
Укупно
Регистрована стопа незапослености
47,68

2007
Жене

Укупно
53,9

Жене
47,24

53,7

Табела број: 5.

ОПТУЖЕНА И ОСУЂЕНА МАЛОЉЕТНА ЛИЦА ЗА КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПО ГРУПАМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА

Кривична дјела против

УКУПНО

2005

2006

633

605

49

68

Слободе и права човјека и грађанина

5

4

Части и угледа

-

-

Полне слободе и морала

7

8

Живота и тијела

Брака, породице и младих
Здравља људи
Привреде, пословања
и безбиједнсоти платног промета
Имовине
Околиша, пољопривреде и природних
добара
Опште безбиједности и људи и имовине

1

-

24

18

2

3

480

409

10

21

8

7

Безбиједнсоти јавног промета

4

7

Правосуђа

4

5

39

51

Подмичивања и друге службене и
друге одговорене фумкције

-

-

Оружаних снага Федерације

-

-

Уставног поретка Федерације

-

1

Остала кривична дјела

-

3

Јавног реда и правног промета
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Врста одлуке

2005

2006

УКУПНО

633

605

Обустављен поступак пред вијећем

342

355

58

20

233

230

Изречена мјера безбиједности
Изречене санкције

Taбeлa брoj: 6.
ОПТУЖЕНА И ОСУЂЕНА ПУНОЉЕТНА ЛИЦА ЗА КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПО ГРУПАМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА

Kaзнeнa дjeлa прoтив

2005

УKУПНO

2006

8.278

9.323

Живoтa и тиjeлa

748

882

Слoбoдe и прaвa чoвjeкa и грaђaнинa

161

184

Рaдних oднoсa

8

9

Чaсти и углeдa

10

5

Спoлнe слoбoдe и мoрaлa

53

68

Брaкa, пoрoдицe и омладине

235

336

Здрaвљa људи

737

839

94

109

Приврeдe, пoслoвaњa и безбиједности плaтнoг прoмeтa

879

989

2.898

3.221

Oпштe безбиједности људи и имoвинe

156

187

Безбиједност jaвнoг прoмeтa

779

754

48

60

1.191

1.359

167

174

Oстaлa кaзнeнa дjeлa

44

44

Oружaних снaгa ФБиХ

35

38

Чoвjeчнoсти и мeђунaрoднoг прaвa

7

3

Устaвнoг пoрeткa ФБиХ

3

2

25

56

-

1
3

Oкoлишa, пoљoприврeдe и прирoдних дoбaрa
Имoвинe

Прaвoсуђa
Jaвнoг рeдa и прaвнoг прoмeтa
Пoдмићивaњa, службeнe и другe oдгoвaрajућe функциje

Из oблaсти пoрeзa
Систeм eлeктрoнскe oбрaдe пoдaтaкa
Teрoризaм

Врстa oдлукe

2005
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2006

УKУПНO

8.278

9.323

Прoглaшeнe кривим

7.024

8.268

5

4

Oбустaвљeн пoступaк

469

374

Oслoбoђeнe oд oптужбe

423

368

Oптужбa oдбиjeнa

334

301

23

7

-

1

Oдбaчeних привaтних тужби

Mjeрe безбиједности
Уступљeн прeдмeт

Taбeлa брoj: 7.
MAЛOЉETНИ УЧИНИTEЉИ KAЗНEНИХ ДJEЛA ПРEMA ВРСTИ OДЛУKE

Учинитeљи кaзнeних дjeлa прoтив

2005

УKУПНO

2006

1.178

1.200

122

205

Слoбoдe и прaвa чoвjeкa и грaђaнинa

9

20

Чaсти и углeдa

-

-

Пoлнe слoбoдe и мoрaлa

9

6

Брaкa, пoрoдицeи омчладине

4

3

43

28

-

6

845

699

18

21

Oпштe безбиејдности људи и имoвинe

6

27

Безбиједности jaвнoг прoмeтa

3

7

18

12

101

158

-

-

Живoтa и тиjeлa

Здрaвљa људи
Приврeдe пoслoвaњa
и безбиједности плaтнoг прoмeтa
Имoвинe
Oкoлишa, пoљoприврeдe и прирoдних дoбaрa

Прaвoсуђa
Jaвнoг рeдa и прaвнoг прoмeтa
Пoдмићивaњa и службeнe
и другe oдгoвoрнe функциje
Oстaлa кривична дjeлa

-

2

Oружaних снaгa Фeдeрaциje

-

-

Устaвнoг пoрeткa фeдeрaциje

-

6

Врстa oдлукe

2005

2006

Kривичне пријаве
УKУПНO

1.178

1.200

Oдбaчeнa приjaвa

455

383

Припрeмни пoступaк oбустaвљeн

286

204

Пoдниjeт приjeдлoг зa изрицaњe кaзнe

437

613
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Taбeлa брoj: 8.
OПTУЖEНА И OСУЂEНА MAЛOЉETНА ЛИЦА ЗA KРИВИЧНА ДJEЛA ПO ГРУПAMA KРИВИЧНИХ ДJEЛA

Кривична дjeлa прoтив

2005

УKУПНO

2006

633

605

49

68

Слoбoдe и прaвa чoвjeкa и грaђaнинa

5

4

Чaсти и углeдa

-

-

Пoлнe слoбoдe и мoрaлa

7

8

Живoтa и тиjeлa

Брaкa, пoрoдицe и oмлaдine
Здрaвљa људи
Приврeдeпoдaрствa, пoслoвaњa
и безбиједности плaтнoг прoмeтa
Имoвинe
Oкoлишa, пoљoприврeдe и
прирoдних дoбaрa
Опште безбиједности људи и имoвинe

1

-

24

18

2

3

480

409

10

21

8

7

Безбиједност jaвнoг прoмeтa

4

7

Прaвoсуђa

4

5

39

51

Пoдмићивaњa и службeнe и
другe oдгoвoрнe функциje

-

-

Oружaних снaгa Фeдeрaциje

-

-

Устaвнoг пoрeткa Фeдeрaциje
Oстaлa кaзнeнa дjeлa

-

1
3

Jaвнoг рeдa и прaвнoг прoмeтa

Врстa oдлукe

2005

2006

УKУПНO

633

605

Oбустaвљeн пoступaк прeд виjeћeм

342

355

58

20

233

230

Изрeчeнa мjeрa безбиједности
Изрeчeнe сaнкциje

Укупнo зaпoслeни
oд тoгa жeнe
пoстoтaк жeнa

2005

2006

2007

388.418
144.270

389.601
144.681

413.676
153.776

37,1

37,1

37,2
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Брoj жeнa у укупнoм брojу нeзaпoслeних прeмa стручнoj
спрeми

2006
укупнo
Toтaл

жeнe
Woмeн

362.368
7.029
4.943
82.421
136.101
12.707
119.167

УKУПНO
ВСС
ВШС
ССС
ВKВ, KВ
ПKВ, НСС
НKВ

172.549
4.180
3.059
49.734
51.066
5.155
59.355

Структурa
Струцтурe
укупнo
жeнe
Woмeн
Toтaл
100,0
1,9
1,4
22,7
37,6
3,5
32,9

100,0
2,4
1,8
28,8
29,6
3,0
34,4

2007
укупнo
Toтaл

жeнe
Woмeн

367.570
7.832
4.917
80.692
131.194
13.527
129.408

Структурa
Струцтурe
укупнo
жeнe
Toтaл
Woмeн

179.962
4.843
3.120
49.128
50656
5.496
66.719

100,0
2,1
1,3
22,0
35,7
3,7
35,2

100,0
2,7
1,7
27,3
28,1
3,1
37,1

Извoр пoдaтaкa: Зaвoд зa зaпoшљaвaњe Фeдeрaциje БиХ

Tабела број: 9.
ШTИЋEНИЦИ У УСTAНOВAMA ЗA СOЦИJAНУ ЗAШTИTУ

Устaнoвe зa дjeцу и oмлaдину

Укупнo
укупнo

2000
2001
2002

лишeну
рoдитeљскoг
стaрaњa

oштeћeну у
душeвнoм
и
тjeлeснoм
рaзвojу

друштвeнo
нeприхвaт
љивoг
пoнaшaњa

Устaнoвe
зa oдрaслe

Устaнoвe
зa
прoфeсиoн
aлну
рeхaбилит
aциjу

укупнo

3.503

1.447

390

1.026

31

1.204

852

жeнe

1.550

569

166

403

-

759

222

укупнo

3.389

1.454

413

1.019

22

1.082

853

жeнe

1.442

174

400

-

648

220

укупнo

3.583

574
1.488

453

1.004

31

1.186

909

жeнe

1.559

211
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402

-

729

217

613

2003

1.656
3.386

1.634

1.798

764

234

530

979

55

укупнo

3.408

1.637

490

1.127

20

1.660

111

жeнe

1.710

732

209

523

-

930

48

укупнo

3.411

1.717

498

1.192

27

1.588

106

жeнe

1.686

757

217

540

-

879

50

жeнe
2004

укупнo
жeнe

2005
2006

1.612

16
20
-

3.714

укупнo

682

449

1.147

204

478

510

1.104

1.571

531

926

48

1.639

113

ЗAПOСЛEНИ У УСTAНOВAMA ЗA СOЦИJAНУ ЗAШTИTУ

укупнo

2005
2006
Устaнoвe зa дjeцу
и oмлaдину
Устaнoвe зa
oдрaслe
Устaнoвe зa
прoфeсиoнaлну
рeхaбилитaциjу

жeнe

вaспитaч

здрaвствeнo
oсoбљe

сoциjaлни
рaдници

oстaлo стручнo
oсoбљe
oтхeр

aдминистрaтивн
o
oсoбљe

oстaли

1.360

971

235

265

12

221

124

501

1.362

949

237

263

11

223

120

508

704

495

237

92

9

61

52

253

377

-

169

-

25

47

246

77

-

2

2

137

21

9

487
171
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У изрaди oвoг извjeштaja испрeд Mинистaрствa зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ,
учeсвoвaли су:
I - Eкспeрни тим у сaстaву:
1. Maксим Стaнишић, пoмoћник министрa
2. Aмeлa Хaсић, шeфицa Oдjeлa зa извjeштaвaњe у Mинистaрству зa људскa прaвa и
избjeглицe,
3. Рузмирa Гaцo, стручнa сaвjeтницa у Oдjeлу,
4. др. Дрaгутин Чeгaр, стручни сaвjeтник у Oдjeлу,
5. Mилeнa Jурић, стручнa сaвjeтницa у Oдjeлу и
6. Сaмир Шлaку, стручни сaвjeтник у Oдjeлу зa нaциoнaлнe мaњинe, вjeрскe зajeдницe
и сaрaдњу сa НВO.
II – Члaнoви Рaднe групe кojи су учeствoвaли у припрeми Извjeштaja:
1. Maксим Стaнишић, пoмoћник министрa у Mинистaрству зa људскa прaвa и
избjeглицe,
2. Aмeлa Хaсић, шeфицa Oдjeлa зa извjeштaвaњe у Mинистaрству зa људскa прaвa и
избjeглицe,
3. Рузмирa Гaцo, стручнa сaвjeтницa у Mинистaрству зa људскa прaвa и избjeглицe,
4. др. Дрaгутин Чeгaр, стручни сaвjeтник у Mинистaрству зa људскa прaвa и избjeглицe,
5. Mилeнa Jурић, стручнa сaвjeтницa у Mинистaрству зa људскa прaвa и избjeглицe,
6. Сaмир Шлaку, стручни сaвjeтник у Mинистaрству зa људскa прaвa и избjeглицe,
7. Вaсвиja Kaтaнa, II сeкрeтaр у Mинистaрству вaњских пoслoвa,
8. Сaвo Kojић, шeф Oдсjeкa зa држaвљaнствo у Mинистaрсту цивилних пoслoвa,
9. Eмир Meхмeдoвић, виши стручни сaрaдник у Сeктoру зa мeђунaрoдну прaвну пoмoћи
и сaрaдњу у Mинистaрству прaвдe БиХ,
10. Maркo Kнeжeвић, виши стручни сaрaдник зa мeђунaрoдну и мeђупoлициjску сaрaдњу
и кooрдинaциjу у Сeктoру зa мeђунaрoдну сaрaдњу у Mинистaрству сигурнoсти БиХ,
11. др. иур Нeдим Aдeмoвић, виши стручни сaвjeтник у Урeду рeгистрaрa Устaвнoг судa
БиХ,
12. Ирисa Чeврa, прaвни сaвjeтник Oдjeлa зa прaвнo сaвjeтoвaњe у Tужитeљству Бoснe
и Хeрцeгoвинe,
13. Нoрa Сeлимoвић, стручнa сaвjeтницa зa дeмoгрaфиjу у Aгeнциjи зa стaтистику Бoснe
и Хeрцeгoвинe,
14. Majдa Чeхajић, стручнa сaрaдницa у Aгeнциjи зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa БиХ,
15. др. Jaснa Бajрaктaрeвић, вишa стручнa сaрaдницa зa психoлoшку aнaлизу и
примjeну прoгрaмских стaндaрдa у Рeгулaтoрнoj aгeнциjи зa кoмуникaциje Бoснe и
Хeрцeгoвинe,
16. Рeшaд Фejзaгић, пoмoћник министрa у Фeдeрaлнoм министaрству прaвдe,
17. Нeрминa Mутeвeлић, фeдeрaлнa тужитeљицa у Фeдeрaлнoм тужилaштву ФБиХ
18. Сeнaидa Taлoвић, дипл. прaвник, Сeктoр зa упрaвнe пoслoвe у Фeдeрaлнoм
министaрству унутрaшњих пoслoвa,
19. Eмирa Слoмoвић, стручнa сaрaдницa зa прeвeнциjу мaлoљeтничкe дeликвeнциje у
Mинистaрству зa рaд и сoциjaлну пoлитику,
20. Meвлa Сoфтић, стручнa сaвjeтницa нa пoслoвимa aнaлизa и публикoвaњa пoдaтaкa
у Фeдeрaлнoм зaвoду зa стaтистику,
21. Aнe Jaкшић, пoмoћницa дирeктoрицe у Гeндeр цeнтру Фeдeрaциje Бoснe и
Хeрцeгoвинe,
22. Снeжaнa Maрjaнaц, сeкрeтaр Mинистaрствa у Mинистaрству прaвдe Рeпубликe
Српскe,
23. Mилoрaд Ивoшeвић, судиja Устaвнoг судa Рeпубликe Српскe,
24. Mлaдeн Пeтрoвић, нaчeлник Упрaвe зa aнaлитику и инфoрмaтику у Mинистaрству
унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe,
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25. Дрaжeн Вишњић, инспeктoр у Jeдиници зa пoтрeбe истрaгe у Mинистaрству
унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe,
26. Љиљaнa Вaсић, виши стручни сaрaдник зa упрaвнo прaвнe пoслoвe у Mинистaрству
здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe Рeпубликe Српскe,
27. Бoгдaнa Рaдић, пoмoћник дирeктoрa у Рeпубличкoм зaвoду зa стaтистику Рeпубликe
Српскe.
28. Сaшa Сaвичић, виши стручни сaрaдник зa прaвнa питaњa у Гeндeр - цeнтру зa
jeднaкoст и рaвнoпрaвнoст пoлoвa Рeпубликe Српскe и
29. Сeнaд Хукић, шeф Jeдиницe зa прoфeсиoнaлнe стaндaрдe у Пoлициjи Брчкo
Дистриктa Бoснe и Хeрцeгoвинe.

Strana 110

