PRAVILNIK
PRVE SINODE
VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE

Sarajevo, 2021.

Prva sinoda Vrhbosanske nadbiskupije (u daljnjem tekstu:
Sinoda) najavljena je, 29. lipnja 2012., na svetkovinu svetih
Petra i Pavla, apostola i mučenika, pod geslom: »Sve obnoviti u
Kristu« (usp. Ef 1,10), koje izražava želju mjesne Crkve vrhbosanske da odgovori općem pozivu Rimskih Prvosvećenika na
novu evangelizaciju u cijeloj Crkvi, i ujedno potrebu da čitava
nadbiskupijska zajednica, na temelju boljeg poznavanja stvarnosti u kojoj djeluje i poteškoća s kojima se suočava, obnovi
svoj misionarski žar, radosnije naviješta Evanđelje i svjedoči
kršćansku nadu (usp. 1 Pt 3,15).
U ostvarivanju tih ciljeva, već od samog početka osnovano
je Pripremno povjerenstvo za održavanje sinode, koje je izradilo Statut I. sinode Vrhbosanske nadbiskupije (u daljnjem tekstu:
Statut), odredilo tematska područja o kojima se raspravljalo
tijekom redovitih sjednica i susreta na razini cijele Nadbiskupije, te izradilo Radni dokument koji će biti predložen za sinodska zasjedanja i odlučivanja.
Na sjednici Pripremnog povjerenstva od 16. veljače 2021.,
odlučeno je da se, sukladno članku 4. Statuta pristupi izradi
Pravilnika koji će pobliže odrediti ono što se odnosi na sinodska tijela i odvijanje sinodskih zasjedanja, s tim da će se
za sva druga pitanja primjenjivati odredbe Zakonika kanonskoga prava (kann. 460-468), Upute o biskupijskim sinodama In constitutione apostolica, od 19. ožujka 1997., i postojećeg Statuta.
Nakon što je Pripremno povjerenstvo na svojoj sjednici od
23. ožujka 2021. dalo pozitivno mišljenje, ovime donosim
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I. SINODSKA TIJELA
Vrste sinodskih tijela
Članak 1.
§ 1. Sinodska tijela su:
1. Sinodska skupština;
2. Predsjedništvo;
3. Tajništvo Sinode;
4. Sinodska povjerenstva za tematska područja;
5. Komisija za provedbu glasovanja.
§ 2. Sinodska tijela mogu biti sastavljena isključivo od članova Sinode.
§ 3. Član Sinode može u isto vrijeme biti član više sinodskih tijela.
Sinodska skupština
Članak 2.
§ 1. Sinodska skupština je plenum članova Sinode koji, pozvani na
sinodska zasjedanja, raspravljanju i glasuju o predloženim tematskim jedinicama, tematskom području i završnom dokumentu.
§ 2. Sinodsku skupštinu čine svi članovi Sinode.

Predsjedništvo
Članak 3.
§ 1. Predsjedništvo čine: Nadbiskup, nadbiskup koadjutor, generalni vikar, voditelji tematskih područja i generalni tajnik Sinode.
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§ 2. Predsjedništvo ima zadaću:
1. predlagati Radni dokument za raspravu i tekstove za
glasovanje;
2. planirati, usmjeravati i jamčiti odvijanje sinodskih zasjedanja u skladu s ovim Pravilnikom, Statutom i drugim općim kanonskim propisima;
3. koordinirati rad svih sinodskih tijela;
4. rješavati postupničke sporove.

Tajništvo Sinode
Članak 4.
§ 1. Tajništvo Sinode čine: generalni tajnik Sinode i djelatnici
tajništva koje imenuje Nadbiskup.
§ 2. Tajništvo Sinode ima zadaću:
1. izvršiti naloge Predsjedništva;
2. odaslati svim članovima Sinode pozive i materijale za
sinodska zasjedanja;
3. utvrditi nazočnost članova Sinode na početku sinodskih zasjedanja;
4. primati predbilježbe članova Sinode glede njihovih
usmenih intervenata;
5. prikupljati pismene intervente članova Sinode;
6. voditi zapisnike o tijeku sinodskih zasjedanja;
7. čuvati primjerke intervenata, glasačkih listića i zapisnika sa sinodskih zasjedanja.
§ 3. Tajništvu Sinode u ostvarenju zadaća pomaže: 1. Odbor za
odnose s javnošću; 2. Odbor za liturgijska slavlja; 3. Odbor za organizacijska pitanja. Svaki odbor čini tri (3) člana koje imenuje
Nadbiskup, određujući predsjednika odbora. Predsjednici odbora dužni su u svemu tijesno surađivati s glavnim tajnikom Sinode
koji im pobliže može odrediti izvršenje konkretnih zadaća.
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Sinodska povjerenstva za tematska područja
Članak 5.
§ 1. Za uspješnu provedbu rasprave i glasovanja o pojedinim
temama, uspostavlja se pet (5) sinodskih povjerenstava za
tematska područja:
1. Povjerenstvo za eklezijalno-pravno područje;
2. Povjerenstvo za pastoralno područje;
3. Povjerenstvo za religiozno-pedagoško područje;
4. Povjerenstvo za liturgijsko područje;
5. Povjerenstvo za medijsko područje;
§ 2. Svako sinodsko povjerenstvo za tematsko područje čine:
voditelj i četiri člana koje imenuje Nadbiskup.
§ 3. Voditelj sinodskoga povjerenstva za tematsko područje
ima zadaću:
1. predstaviti tematsko područje o kojemu će se raspravljati na sinodskome zasjedanju;
2. moderirati rad sinodskoga zasjedanja;
3. dati pravo riječi prema redoslijedu prijavljenih u Tajništvu Sinode;
4. voditi raspravu i odgovoriti, ako smatra potrebnim, na
pojedina izlaganja članova Sinode;
5. pripremiti, nakon rasprave, tekstove za glasovanje;
6. predstaviti tekstove prije glasovanja.
§ 4. Članovi u sinodskome povjerenstvu za tematsko područje u svemu pomažu voditelju sinodskoga povjerenstva za
tematsko područje.
§ 5. Voditelj sinodskoga povjerenstva za tematsko područje
i članovi tijekom rasprave i priprave tekstova za glasovanje
mogu se poslužiti mišljenjem i savjetom članova stručnih komisija. Tri su stručne komisije: teološka, pravna i pastoralna.
Svaku komisiju čine tri (3) člana koje imenuje Nadbiskup,
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određujući predsjednika komisije. Predsjednici komisija
dužni su u svemu tijesno surađivati s voditeljima sinodskoga
povjerenstva za tematsko područje. Mišljenje članova stručne komisije nije obvezujuće.

Komisija za provedbu glasovanja
Članak 6.
§ 1. Komisija za provedbu glasovanja sastoji se od tri (3) člana
koja imenuje Nadbiskup, određujući predsjednika komisije.
§ 2. Komisija za provedbu glasovanja ima zadaću:
1. provjeriti broj nazočnih članova u trenutku glasovanja;
2. voditi brigu o ispravnome glasovanju prema odredbama
općega kanonskog prava (usp. kann. 164-179) i ovoga
Pravilnika;
3. dostaviti rezultate glasovanja predsjedniku sinodskoga zasjedanja za objavu.

II. ODVIJANJE SINODE
Otvaranje Sinode
Članak 7.
§ 1. Sinoda se otvara u Sarajevskoj katedrali svečanom koncelebriranom euharistijom kojom predsjeda Nadbiskup.
§ 2. Tijekom koncelebrirane euharistije otvaranja Sinode, svi članovi Sinode polažu Ispovijest vjere, prema odrebi kan. 833, 1º.

Sinodska zasjedanja
Članak 8.
§ 1. Sinodska zasjedanja odvijaju se prema unaprijed utvrđenome kalendaru.
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§ 2. Svako sinodsko zasjedanje sastoji se od raspravnoga dijela i od dijela koji se odnosi na glasovanje.
§ 3. Članovima Sinode upućuje se poziv s dnevnim redom
i materijalima za raspravu najkasnije sedam (7) dana prije
početka sinodskoga zasjedanja.
§ 4. Sinodska zasjedanja održavaju se u dvorani »Svećeničkoga
doma Vrhbosanske nadbiskupije«, Josipa Stadlera 11, Sarajevo.
Odvijanje sinodskoga zasjedanja
Članak 9.
§ 1. Sinodska skupština je valjano uspostavljena, ako je prisutna apsolutna većina onih koji imaju pravo glasa. Prijedlozi se odobravaju apsolutnom većinom prisutnih.
§ 2. Sinodskom zasjedanju predsjeda Nadbiskup, koji ipak
može za predsjedanje ovlastiti i nadbiskupa koadjutora. Predsjednik proglašava otvaranje i zatvaranje sinodskoga zasjedanja te može u njemu u svakome trenutku intervenirati.

Rasprava
Članak 10.
§ 1. Teme Radnog dokumenta ili pitanja grupirana po tematskim područjima izlaže voditelj sinodskoga povjerenstva za
tematsko područje, koji ima na raspolaganju najviše deset
(10) minuta.
§ 2. Svi članovi Sinode imaju jednako pravo sudjelovati u raspravi. Interventi članova Sinode neka ne budu duža od tri
(3) minute. Nakon završene rasprave voditelj sinodskoga povjerenstva za tematsko područje, ako smatra korisnim i ako
vrijeme dopušta, može članovima koji su već usmeno intervenirali odobriti pravo na repliku, u trajanju od najviše dvije
(2) minute.
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§ 3. Članovi Sinode za sudjelovanje u raspravi moraju se prijaviti Tajništvu Sinode i predati sadržaj interventa u pisanome
obliku. Prijava za sudjelovanje u raspravi vrši se na službenome
obrascu i predaje se Tajništvu Sinode prije početka ili tijekom
sinodskoga zasjedanja.
§ 4. Voditelj sinodskoga povjerenstva za tematsko područje daje
riječ prema redoslijedu kojim je tražena, upozorava onoga tko
se udalji od teme ili govori o pitanju o kojemu se još ne raspravlja ili koje je već raspravljeno, te oduzima riječ nakon isteka propisanoga vremena.
§ 5. Članovi Sinode koji nisu intervenirali usmeno, mogu dostaviti svoje intervente u pisanome obliku (poželjno elektroničkom) Tajništvu Sinode najkasnije u roku tri (3) neprekidna
dana od dana održane rasprave. Interventi prispjeli u Tajništvo Sinode izvan roka, neće se razmatrati. Interventi se mogu
predati u Tajništvo Sinode osobno, putem elektroničke pošte
ili putem pošte preporučeno.
§ 6. Ako se tijekom rasprave pojave zahtjevi za objašnjenjem,
voditelj sinodskoga povjerenstva za tematsko područje može
sam dati objašnjenje ili zatražiti pojašnjenje od članova stručne komisije, dajući im mogućnost kratkoga odgovora u trajanju od najviše dvije (2) minute.

Izvanjski doprinos raspravi
Članak 11.
Svaki vjernik (zaređeni službenik, redovnik/redovnica
ili laik) može poslati prijedloge ili razmišljanja, koja se odnose na teme sinodskoga zasjedanja, Predsjedništvu koje će
ih razmotriti i pobrinuti se, ako to smatra korisnim, da ih se
podnese Skupštini.
9

Glasovanje
Članak 12.
§ 1. Glasovanju se pristupa najprije po pojedinim tematskim
jedinicama unutar tematskoga područja.
§ 2. Na sinodskom zasjedanju tekstovi o pojedinim tematskim jedinicama se odobravaju apsolutnom većinom prisutnih, tajnim glasovanjem. Glasuje se na posebnim glasovnicama zaokruživanjem jedne od riječi: »odobravam«, »ne
odobravam« i »odobravam s pridržajem«. Članovi Sinode
koji glasuju s »ne odobravam« ili »odobravam s pridržajem«
mogu obrazloženje predati Tajništvu Sinode u pisanome
obliku tijekom trajanja pojedinog sinodskog zasjedanja. Ako
se većina prisutnih izjasnila izričajem »ne odobravam«, smatra se da tekst nije prihvaćen.
§ 3. Konačno odobrenje dokumenta svakoga pojedinog sinodskog zasjedanja zahtijeva na skupštini apsolutnu većinu prisutnih. Dokument pojedinoga sinodskog zasjedanja stavlja se
na glasovanje s izričajem »odobravam« ili »ne odobravam«.
Zaključenje Sinode
Članak 13.
§ 1. Nakon što završi glasovanje glede predviđenih pet (5)
tematskih područja sinodskih zasjedanja, Predsjedništvo
prikuplja odobrene tekstove i priređuje završni dokument.
§ 2. Nadbiskup je jedini zakonodavac na Sinodi i samo on potpisuje i proglašava sinodske izjave i odluke (usp. kan. 466).
§ 3. Sinoda se zaključuje svečanom koncelebriranom euharistijom u Sarajevskoj katedrali, tijekom koje će Nadbiskup
predati Božjemu narodu Vrhbosanske nadbiskupije sinodske izjave i odluke, koje će zatim biti priopćene biskupima
sufraganima i Biskupskoj konferenciji Bosne i Hercegovine
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(usp. kan. 467), te dostavljene Svetoj Stolici radi upoznavanja i kao znak zajedništva s Rimskom Crkvom i Nasljednikom svetoga Petra.

III. ZAVRŠNE ODREDBE
Dostupnost
Članak 14.
Svakome članu Sinode pripada primjerak ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu i objava
Članak 15.
§ 1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
§ 2. Pravilnik će biti objavljen u Službenome glasilu Vrhbosanske nadbiskupije i na mrežnim stranicama Vrhbosanske
nadbiskupije.
Doneseno u Sarajevu, 25. ožujka 2021. godine, na svetkovinu Navještenja Gospodinova.

Preč. Mladen Kalfić
kancelar

Vinko kard. Puljić
nadbiskup vrhbosanski
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