
BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516    На основу члана 22 става 2 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 30 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и бројеви 17/20 и 24/20), члана 16 Закона о заштити права припадника националних мањина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 41/20 и 13/21) и Предлога одлуке Комисије за заштиту људских права, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 14. редовној сједници одржаној 13. октобра 2021. године, доноси   ОДЛУКУ  о оснивању Савјета националних мањина Брчко дистрикта  Босне и Херцеговине  Члан 1 (Предмет) (1) Одлуком о оснивању Савјета националних мањина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Одлука) утврђују се: састав Савјета националних мањина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет), као савјетодавног тијела Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Скупштина), поступак избора и именовања чланова Савјета, трајање и престанак мандата чланова Савјета, надлежности Савјета, организација и рад Савјета те друга питања значајна за рад и функционисање Савјета. (2) Сви изрази коришћени у овој одлуци, написани у једном граматичком роду, односе се на оба пола равноправно и без дискриминације.  Члан 2 (Дефиниције) (1) Савјет је савјетодавно тијело Скупштине које даје препоруке, мишљења, савјете и предлоге о питањима која се односе на права припадника националних мањина, а чини га по један представник из сваке националне мањине заступљене у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт). (2) Национална мањина је дио становништва, држављана Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ), који имају пребивалиште у Дистрикту, а који не припадају ниједном од три конститутивна народа, а сачињавају је људи истог или сличног етничког поријекла, исте или сличне традиције, обичаја, вјеровања, језика, културе и духовности и блиске или сродне историје и других обиљежја. Члан 3 (Састав Савјета)  (1) У Савјет националних мањина именују се представници националних мањина које су заступљене у Брчко дистрикту, у складу с дефиницијом из члана 2 Закона о заштити 



  права припадника националних мањина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту Закон). Члан 4  (Поступак избора и именовања Савјета) (1) Скупштина, на основу одлуке Комисије за заштиту људских права Скупштине Брчко дистрикта (у даљем тексту: Комисија) о покретању процедуре избора чланова Савјета, расписује јавни позив за именовање чланова Савјета по истеку рока предвиђеног ставом 4 овог члана. (2) Јавни позив за избор чланова Савјета националних мањина објављује се на интернет-страници Скупштине и преко средстава јавног информисања. (3) За кандидата за чланство у Савјету, чланове могу кандидовати већ основана удружења националних мањина и оснивачи нових удружења националних мањина. (4) Процес оснивања новог удружења националних мањина у складу са Законом о удружењима и фондацијама оснивач је дужан да покрене најдуже у року од петнаест (15) дана од дана ступања на снагу ове одлуке и о истом достави доказ о покретању процеса оснивања пред органом овлашћеним за регистровање удружења и фондација, уз документацију по јавном позиву Комисији. (5) Удружења из става 3 овог члана која заступају права припадника једне националне мањине могу кандидовати једног, а удружења која заступају права припадника више националних мањина, могу кандидовати број кандидата до броја националних мањина чија права заступају. (6)  Критеријуми за избор чланова Савјета су општи и посебни. Општи критеријуми за чланове Савјета су: a) да су држављани БиХ; b) да су старији од осамнаест (18) година; c) да су припадници националне мањине – чланови удружења из члана 4 става 3 ове одлуке или да се изјашњавају као припадници националне мањине у смислу члана 4 Закона; d) да су дали изјаву да су представници националне мањине за коју су кандидовани; e) да  су дали изјаву о одрицању од права на чланство у другим савјетодавним тијелима националних мањина на свим нивоима власти у БиХ у случају да буду изабрани у Савјет, с обзиром на то да кандидати не могу истовремено бити чланови другог савјетодавног тијела националних мањина на било ком нивоу власти у БиХ и  f) да имају пребивалиште на територији Дистрикта. Посебни критеријуми су: a) да познају правну регулативу у БиХ и Дистрикту, те међународне конвенције у домену заштите људских права и права националних мањина; b) да имају практично искуство у домену заштите људских права и права националних мањина и c) да имају препоруку удружења из члана 4 става 3 ове одлуке или удружења која се баве заштитом и унапређивањем права националне мањине којој кандидати припадају. (7) У случају пријаве више кандидата из једне националне мањине, Комисија је дужна да одлуку о избору кандидата писмено образложи.  



  (8) Чланове Савјета националних мањина именује Скупштина. Члан 5 (Оцјена критеријума) (1) Основни критеријуми за бодовање су елиминациони. (2) Успјешност кандидата бодује се по допунским критеријумима. (3) Допунски критеријуми бодују се оцјенама од 1 до 5, гдје 1 означава најнижи, а 5  највиши степен испуњености критеријума. (4) У случају да два или више кандидата остварују исти број бодова по допунским критеријумима, предност има кандидат који испуњава услове из члана 2 тачке а) и члана 3 Закона о младима Брчко дистрикта („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 17/18) и члана 20 става 2 Закона и равноправности полова Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бројеви 16/03, 102/09 и 32/10).  Члан 6  (Мандат Савјета) (1) Мандат чланова Савјета траје четири године од дана именовања Савјета. (2) У случају да мјесто члана Савјета националне мањине не буде попуњено или остане упражњено, избор новог члана Савјета спровешће се у складу са ставом 2 члана 16 Закона. Члан 7 (Престанак мандата) (1) Мандат чланова Савјета престаје: a) истеком периода на који су изабрани; b) смрћу; c) подношењем оставке; d) прихватањем чланства у савјетодавним тијелима националних мањина на било ком нивоу власти у БиХ и e) разрјешењем. Члан 8 (Надлежности Савјета) (1) Надлежности Савјета, према члану 17 Закона су: a) да даје препоруке и мишљења на програме и пројекте који се односе на права припадника националних мањина; b) да се изјашњава на нацрте закона и других прописа који се односе на права припадника националних мањина; c) да даје препоруке за рјешавање питања која се односе на остваривање права припадника националних мањина; d)  да припрема и подноси Влади и Скупштини периодичне извјештаје о статусу права припадника националних мањина у Дистрикту; e) да сарађује и координира с државним и ентитетским институцијама које се односе на остваривање права припадника националних мањина; f) да организује активности за подизање свијести о заштити и унапређивању права припадника националних мањина и јача дијалог са удружењима националних мањина; 



  g)  да даје препоруке за финансирање програма и пројеката из Фонда усмјерених на заштиту права припадника националних мањина; h) да прикупља податке о идентификацији припадника националних мањина и i) да обавља и друге послове из области заштите права припадника националних мањина. (2) Савјет може делегирати стручњаке за рад у Законодавној комисији и Комисији за заштиту људских права Скупштине, када оне расправљају о питањима или актима од интереса за права или положај националних мањина у Дистрикту. (3) Делегирани стручњаци из става 2 овог члана могу бити припадници националних мањина или конститутивних народа.  Члан 9 (Организација и рад Савјета) (1) Организација и рад, односно начин избора предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Савјета, начин одлучивања и сазивања сједница, делегирање стручњака у комисије Скупштине и друга питања значајна за рад Савјета уређују се пословником о раду Савјета. (2) Савјет доноси пословник о раду натполовичном већином од укупног броја чланова, уз претходно прибављену сагласност Комисије. (3) Пословником о раду Савјета уређују се, између осталог, питања из чланова 7 и 8 ове одлуке. Члан 10 (Средства за рад Савјета) (1) Средства за рад Савјета обезбјеђују се у буџету Скупштине. (2)   Трошкове рада Савјета утврђује Скупштина, на предлог Комисије за буџет. (3) Стручну помоћ Савјету пружа Стручна служба Скупштине. (4) Надлежна тијела Дистрикта дужна су, на захтјев Савјета, да пруже сву помоћ коју тражи Савјет.  Члан 11 (Ступање на снагу) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  Број: 01-02-4645/21 Брчко, 13. октобра 2021. године    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                              СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                               Мр сц. Синиша Милић Достављено:  1. Предсједнику; 2. Потпредсједнику; 3. Градоначелнику;  4. Комисији за заштиту људских права; 5. Комисији за буџет; 6. Стручној служби Скупштине; 7. Сектору за опште послове и стратешко планирање –  Одсјеку за опште послове; 8. Архиви.   


