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Сарајево, фебруар 2014. године 
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У овом извјештају наводимо: 

 

 

 законодавне активности у 2013. години, које су потекле од овлашћених 

предлагача (посланика, комисија Представничког дома, заједничких комисија 

оба дома, Дома народа, Предсједништва БиХ и Савјета министара БиХ) 

 

 аналитичко-информативне активности - извјештаји - информације и др. 

 

 сагласности за ратификацију међународних споразума, уговора, конвенција 

 

 одлуке  

 

 закључке 

 

 иницијативе посланика 

 

 посланичка питања и одговоре 

 

 

 

 

У Извјештају наводимо и преглед одржавања заједничких сједница оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ.  
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Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, од јануара до 

децембра 2013. године, одржао је 22  сједнице. 

 

 

ДИО ПРВИ - ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ПОГЛАВЉЕ I - ЗАКОНИ/ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА ПРЕМА 

ПРЕДЛАГАЧУ И СТАТУСУ 
 

 

1. Предлагачи: посланици у Представничком дому  

 

1.1. Донесени закони/ усвојени предлози закона   

 
1. Закон о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја  на путевима  у 

Босни и Херцеговини (број:01-02-1-9/13, од 14.02.2013) 

 Предлагач: посланик Саша Магазиновић 

 Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 42. 

сједници, одржаној  14.02.2013. године. 

Објава: ''Службени гласник БиХ'', број 18/13 

 

2. Закон о измјенама и допунама Закона о Агенцији за превенцију корупције 

и координацију борбе против корупције (број:01,02-02-1-52/12, од 10.12.2012) 

Предлагач: посланици Бериз Белкић,  Душанка  Мајкић и Нико Лозанчић 

Усвојен у првом читању на  41. сједници, одржаној 31.01.2013. 

Усвојен у другом читању на 47. сједници, одржаној 18.04.2013. 

На 49. сједници, одржаној 06.06. и  08.07.2013, усвојен је Извјештај Заједничке 

комисије оба дома о постизању идентичног текста Закона. 

Објава: ''Службени гласник БиХ'', број 58/13 

 

3. Закон о допунама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и 

Херцеговине (број: 01-02-1-32/13, од 17.07.2013) 

 Предлагач: посланици из Клуба ХДЗ-а БиХ  

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 50. 

сједници, одржаној  18.07.2013. 

Објава: ''Службени гласник БиХ'', број 87/13 

 

4. Закон о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама у 

Босни и Херцеговини (број: 01-02-1-38/13 од 22.07.2013) 

Предлагач: посланици Лазар Продановић, Нермина Заимовић- Узуновић  и Азра 

Хаџиахметовић 

Усвојен у првом читању на  52. сједници, одржаној 29.08.2013. 

Усвојен у другом читању на 53. сједници, одржаној 19.09.2013. 

Објава: ''Службени гласник БиХ'', број 100/13 

 

5. Закон о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама Босне и 

Херцеговине (број: 01-02-1-39/13, од 24.07.2013) 

Предлагач: посланици Лазар Продановић и Нермина Заимовић-Узуновић,  

Азра Хаџиахметовић, Весна Крстовић-Спремо и Шефик  Џаферовић  
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Усвојен у првом читању на  53. сједници, одржаној 19.09.2013.  

Усвојен у другом читању на 54. сједници, одржаној 07.10.2013. 

Објава: ''Службени гласник БиХ'', број 100/13 

 

6. Закон о допуни Закона о службеном гласилу Босне и Херцеговине (број: 01-

02-1-40/13, од 25.7.2013.) 

Предлагач: посланици Лазар Продановић, Нермина Заимовић-Узуновић и Азра 

Хаџиахметовић 

Усвојен у првом читању на  53. сједници, одржаној 19.09.2013.  

Усвојен у другом читању на 54. сједници, одржаној 07.10.2013. 

 Објава: ''Службени гласник БиХ'', број 100/13 

 

7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и добробити 

животиња (број:  01-02-1-26/13, од  05.06.2013) 

Предлагач: посланица Нермина Заимовић-Узуновић 

Усвојен у првом читању на  55.сједници, одржаној 24. и  28.10.2013.  

Усвојен у другом читању  на 58.сједници, одржаној 05.12.2013.    

              

8. Предлог закона о допуни  Изборног  закона Босне и Херцеговине (број:  01-

02-1-46/13 од 09.10.2013) 

Предлагач: посланици Клуба СДС-а 

Усвојен у првом читању на 57. сједници, одржаној 20.11. и  05.12.2013.  

Усвојен у другом читању на 58. сједници, одржаној 05.12.2013. 

 

9. Предлог закона о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине (број:  01-

02-1-49/13, од 29.10.2013) 

Предлагач: посланик Мирсад Ђугум 

Усвојен у првом читању на  58. сједници, одржаној 05.12.2013.  

Усвојен у другом читању на 61. сједници, одржаној 30.12.2013.  

 

 

1.2.  Одбијени предлози закона  
 

1. Предлог закона о измјенама и допунама Оквирног закона о основном и 

средњем образовању у Босни и Херцеговини (број: 01-02-1-1/13, од 

04.01.2013) 

Предлагач: посланик Денис Бећировић 

Одбијен у првом  читању на 42. сједници, одржаној 14.02.2013. 

 

2. Предлог закона о измјени и допуни Закона о јединственом матичном броју 

(број: 01-02-1-13/13  од 27.02.2013) 

Предлагач: посланици  Саша Магазиновић, Сенад Шепић, Мирсад Ђугум, 

Младен Иванковић Лијановић и Бериз Белкић 

Одбијен у првом  читању на  44. сједници, одржаној 14.03.2013.  

 

3. Предлог закона о располагању непокретном војном имовином (број: 01-02-

1-27/13 од 05.06.2013) 

Предлагач: посланици Клуба СДП-а БиХ и Клуба СББ-а БиХ 

Одбијен у првом  читању  на  54. сједници, одржаној 07.10.2013.   
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1.3. Повучени предлози закона 

 
1. Предлог закона о допуни Закона о поштама  Босне и Херцеговине (број: 01-

02-1-46/12, од 22.11.2012) 

Предлагач: посланици Младен Босић, Александра Пандуревић, Дарко Бабаљ, 

Борислав Бојић и Весна Крстовић-Спремо 

Обавјештење о повлачењу Предлога закона из парламентарне процедуре 

достављено  је 03.01.2013. године. 

 

2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у 

институцијама Босне и Херцеговине (број: 01-02-1-19/13, од 17.04.2013) 

Предлагач: посланик Мирсад Ђугум 

Обавјештење о повлачењу Предлога закона из парламентарне процедуре 

достављено је 22.04.2013. године. 

 

3. Предлог закона о измјени и допуни Закона о јединственом матичном броју 

(број:  01-02-1-28/13, од  06.06.2013) 

Предлагач: посланице Данијела Мартиновић, Нермина Заимовић-Узуновић 

и Нермина Ћемаловић 

Обавјештење о повлачењу Предлога закона из парламентарне процедуре 

достављено 08.07.2013.године.             

 

 

 

1.4. Предлог закона који овлашћени предлагачи треба да повуку 

 

1. Предлог закона о измјени и допуни Закона о јединственом матичном броју 
(број: 01-02-1-29/13, од 06.06.2013) 

Предлагачи: посланици Клуба СДС- а и Клуба СНСД-а 

 

На наставку 49. сједнице Колегијума Представничког дома ПСБиХ у 

проширеном саставу, одржаном 04.07.2013, усвојен је закључак којим се 

овлашћени предлагач задужује да повуче Предлог закона из процедуре.  

Колегијум Представничког дома ПСБиХ у проширеном саставу упутио је 

04.07.2013. закључак Клубу посланика СДС-а и Клубу посланика СНСД-а, 

односно предлагачима закона - посланицима ових клубова.  

 

 

 

1.5.  Предлози закона у процедури на дан 31.12.2013. године 
 

1. Предлог закона о правима жртава тортуре (број: 01-02-1-50/13, од 

05.11.2013) 

Предлагач: посланици Азра Хаџиахметовић и Бериз Белкић  

Уставноправна комисија је 53. сједници, одржаној 04.12.2013, утврдила  да је 

наведени предлог  закона  усклађен са Уставом и правним системом Босне и 

Херцеговине, те је у складу с одредбама Пословника ПДПСБиХ  04.12.2013. 

доставила Мишљење у даљу законодавну процедуру. 

Колегијум ПДПСБиХ је на својој 67. сједници, одржаној 30.12.2013, разматрао 

Захтјев Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, 
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избјеглице, азил и етику за продужење рока за достављање мишљења  о 

Предлогу закона, те је у складу са чланом 104.а) став 2. Пословника ПДПСБиХ 

као крајњи рок за достављање мишљења одредио 22.01.2014. 

 

2. Предлог закона о измјени и допуни  Изборног закона Босне и Херцеговине 

(број: 01-02-1-55/13, од 04.12.2013) 

 Предлагач:  посланик Милорад Живковић 

На 61. сједници Представничког дома ПСБиХ, одржаној 30.12.2013, није 

усвојен захтјев предлагача за разматрање Предлога закона по хитном поступку. 

Предстванички дом се, у складу с одредбама Пословника ПДПСБиХ, 

изјашњавао  о скраћеном поступку, који такође није прихваћен, те ће Предлог 

закона бити разматран у редовној законодавној процедури.  

 

3. Предлог закона о располагању непокретном војном имовином (број: 01-02-

1-61/13, од 27.12.2013) 

 Предлагач у ПДПСБиХ: посланик Мирсад Ђугум 

На 61. сједници Представничког дома ПСБиХ, одржаној 30.12.2013, није 

усвојен захтјев предлагача за разматрање Предлога закона по хитном поступку. 

Предстванички дом се, у складу с одредбама Пословника ПДПСБиХ, 

изјашњавао  о скраћеном поступку. Будући да није било потребне ентитетске 

већине, у Колегијуму Представничког дома као комисији обавиће се 

усаглашавање о захтјеву за скраћени поступак. 

 

4. Предлог закона о празницима Босне и Херцеговине (број: 01-02-1-53/13, од  

25.11.2013) 

 Предлагач: посланик Денис Бећировић 

 Колегијум ПДПСБиХ је на својој 67. сједници, одржаној 30.12.2013, одредио 

Уставноправну комисију ПДПСБиХ као надлежну за Предлог закона те је, у 

складу с одредбама Пословника ПДПСБиХ, Предлог закона доставио 

Уставноправној комисији ПДПСБиХ, као и Савјету министара БиХ и Дирекцији 

за европске интеграције БиХ, ради давања мишљења. 

 

 

 

 

2.  Предлагач: заједничке комисије  
 

2.1. Одбијени предлози закона 
 

1. Предлог закона о парламентарном надзору у области одбране и 

безбједности Босне и Херцеговине (број: 01,02-02-1-48/12, од 29.11.2012) 

Предлагач: Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ 

Усвојен у првом читању  на  40. сједници, одржаној  03.01.2013. 

Одбијен  у другом  читању  на  47. сједници, одржаној 18.04.2013. 

 

2. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и 

Херцеговине (број: 01,02-02-1-5/13 од 22.1.2013) 

Предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, 

имиграцију, избјеглице, азил и етику 

Усвојен у првом читању на 42.сједници, одржаној 14.02.2013.  
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Одбијен у складу са чланом 112.став (2) Пословника ПДПСБиХ  на 56. 

сједници, одржаној 05.11.2013. 

 

3. Предлагач: Дом народа ПСБиХ 
 

3.1. Предлог закона у процедури на дан 31.12.2013. 
 

1. Предлог закона о измјени и допуни Закона о кривичном поступку Босне и 

Херцеговине (број: 01-02-1-42/13, од 12.11.2013) 

На 61. сједници Представничког дома ПСБиХ, одржаној 30.12.2013, у другом 

кругу гласања, није усвојено Мишљење Уставноправне комисије о Предлогу 

закона о измјени и допуни Закона о кривичном поступку БиХ. Уставноправна 

комисија је, у складу са чланом 107. став (3) Пословника, задужена да сачини 

ново мишљење о Предлогу закона о измјени и допуни Закона о кривичном 

поступку БиХ. 

 

 

3.2.   Предлог  закона који чека на покретање процедуре 
 

1. Предлог закона о измјени и допуни Изборног закона Босне и Херцеговине 

(број: 01,02-02-1-56/13, од 19.12.2013. – захтјев за хитни поступак, у складу са 

чланом 127. Пословника) 

  

  

4. Предлагач: Предсједништво БиХ  
 

4.1. Донесени закон 
 

1.  Закон о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза 

Босне и Херцеговине за 2014. годину (број: 01,02-02-1-57/13, од 9.12.2013) 

Усвојен у првом  читању на 59.сједници, одржаној 12.12.2013. 

Усвојен у другом читању на 60.сједници, одржаној 16. и 30.12.2013.  

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 104/13 

 

 

 

5. Предлагач: Савјет министара БиХ  
 

5.1. Донесени закони/усвојени предлози закона   
 

1. Закон о измјенама и допунама  Закона о судској полицији  Босне и 

Херцеговине (број: 01,02-02-1-50/12, од 04.12.2012) 

Усвојен у првом читању на  39.сједници, одржаној 18.12.2012.  

 Усвојен у другом читању на 40.сједници, одржаној 3.1.2013. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 18/13 

 

2. Закон о измјенама и допунама Закона о попису становништва, 

домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини (број: 01,02-02-1-6/13, од 

29.01.2013) 
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Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 

41.сједници, одржаној 31.01.2013.године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 18/13 

 

3. Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању институција Босне и 

Херцеговине (број: 01,02-02-1-51/12, од 07.12.2012) 

Усвојен у првом читању на  40. сједници, одржаној 03.01.2013.  

 Усвојен у другом читању на 41. сједници, одржаној 31.01.2013. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 32/13 

 

4. Закон о допуни Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и 

Херцеговини ( број: 01,02-02-1-10/13, од 20.2.2013) 

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 43. 

сједници, одржаној 28. 02.2013.године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 32/13 

 

5. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити нових сорти биља у Босни 

и Херцеговини 

(број: 01,02-02-1-2/13, од 09.01.2013) 

Усвојен у првом читању на  42. сједници, одржаној 14.02.2013.  

 Усвојен у другом читању на 43. сједници, одржаној 28.02.2013. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 32/13 

 

6. Закон о измјенама и допунама Закона о управном поступку (број: 01,02-02-

1-7/13, од 30.1.2013.) 

Усвојен у првом читању на  43.сједници, одржаној 28.2.2013.  

Усвојен у другом читању на 44.сједници, одржаној 14.3.2013. 

Објава „Службени гласник БиХ“, број 41/13 

 

7. Закон о измјени и допунама Закона о поступку закључивања и извршавања 

међународних уговора (број: 01,02-02-1-16/13, од 22.03.2013) 

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 

46.сједници, одржаној 28.03.2013. године.   

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 32/13 

 

8. Закон о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у банкама 

Босне и Херцеговине (број: 01,02-02-1-17/13, од 11.04.2013) 

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 

48.сједници, одржаној 23.05.2013. године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 58//13 

 

9. Закон о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама 

власти Босне и Херцеговине (број: 01,02-02-1-23/13, од 20.05.2013) 

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 

48.сједници, одржаној 23.05.2013. године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 87/13 

 

10. Закон о измјенама и допунама Закона о парничном  поступку пред Судом 

Босне и Херцеговине ( број: 01,02-02-1-8/13, од 05.02.2013) 

Усвојен у првом читању на  43. сједници, одржаној 28.02.2013.  

Усвојен у другом читању на 48. сједници, одржаној 23.05.2013. 
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Објава: „Службени гласник БиХ“, број 58//13 

 

 

11. Закон о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине 

(број: 01,02-02-1-25/13, од 29.05.2013) 

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 

49.сједници, одржаној 06.06. и  08.07.2013. године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 87/13 

 

12. Закон о измјенама и допунама  Закона о међународној правној помоћи у 

кривичним стварима ( број: 01,02-02-1-40/12,  од 24.09.2012) 

Усвојен у првом читању на 35. сједници, одржаној 23.10.2012.  

Усвојен у другом читању на 36. сједници, одржаној 07. и 22.11.2012.  

На  49. сједници, одржаној 06.06. и  08.07.2013, усвојен је Извјештај Заједничке 

комисије за усаглашавања . 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 58//13 

 

13. Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Босне и 

Херцеговине (број: 01,02-02-1-35/13, од 17.07.2013) 

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 50. 

сједници, одржаној 18.07.2013. године.  

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 87/13 

 

14. Закон о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту 

држављана Босне и Херцеговине (број: 01,02-02-1-36/13, од 17.07.2013) 

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 50. 

сједници, одржаној 18.07.2013. године. 

 

15. Закон о измјенама и допунама Закона о путним исправама Босне и 

Херцеговине (број: 01,02-02-1-37/13, од 17.07.2013) 

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 50. 

сједници, одржаној 18.07.2013. године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 60/13 

 

16. Закон о измјени и допуни Закона о јединственом матичном броју (број: 

01,02-02-1-34/13, од 17.07.2013) 

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 

50.сједници, одржаној 18.07.2013. године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 87/13 

 

17. Закон о измјенама и допунама Закона о Спољнотрговинској комори Босне 

и Херцеговине (број: 01,02-02-1-33/13, од 19.07.2013) 

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 51. 

сједници, одржаној 25.07.2013. године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 72/13 

 

18. Закон о измјенама и допунама Закона Босне и Херцеговине о извршењу 

кривичних санкција, притвора и других мјера ( број: 01,02-02-1-21/13, од 

14.05.2013) 

Усвојен у првом читању на 49. сједници, одржаној 06.06 и  08.07.2013. године. 
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Усвојен у другом читању на 51. сједници, одржаној 25.07.2013. године 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 100/13 

 

19. Закон о измјенама и допунама Закона о оснивању Завода за извршење 

кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине (број: 

01,02-02-1-47/12, од 28.11.2012) 

Усвојен у првом  читању на 40.сједници, одржаној 03.01.2013. године. 

Усвојен у другом читању на 44. сједници, одржаној 14.03.2013. године. 

На 51.сједници, одржаној 25.07.2013. године, усвојен је Извјештај Заједничке 

комисије за усаглашавање. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 60/13 

 

20. Закон о измјенама и допунама Закона о имплементацији Конвенције о 

забрани развоја, производње, гомилања и употребе хемијског оружја и о 

његовом уништавању (број: 01,02-02-1-18/13, од 15.04.2013) 

Усвојен у првом  читању на 48. сједници, одржаној 23.05.2013. године. 

Усвојен у другом читању на 52. сједници, одржаној 29.08.2013. године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 72/13 

 

21. Закон о измјени Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине (број: 

01,02-02-1-22/13, од 15.05.2013) 

Усвојен у првом  читању на 50. сједници, одржаној 18.07.2013. године. 

Усвојен у другом читању на 52. сједници, одржаној 29.08.2013. године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“,  број 72/13 

 

22. Закон о измјени и допунама Закона о платама и накнадама у 

институцијама  Босне и Херцеговине (број: 01,02-02-1-24/13, од 23.05.2013) 

Усвојен у првом  читању на 50.сједници, одржаној 18.07.2013. године. 

Усвојен у другом читању на 52.сједници, одржаној 29.08.2013. године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“,  број 87/13 

 

23. Закон о одговорности за нуклеарну штету (број: 01,02-02-1-14/13, од 

27.02.2013) 

Усвојен у првом  читању на 47. сједници, одржаној 18.04.2013. године. 

Усвојен у другом читању на 55. сједници, одржаној 24. и  28.10.2013. године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“,  број 87/13 

 

24. Закон о измјенама Закона о поступку индиректног опорезивања (број: 

01,02-02-1-41/13, од 10.09.2013) 

 Усвојен у првом  читању на 54.с једници, одржаној 07.10.2013. године.  

Усвојен у другом читању на 55. сједници, одржаној 24. и 28.10.2013. године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“,  број 100/13 

 

25. Предлог закона о програму заштите свједока у Босни и Херцеговини (број: 

01,02-02-1-20/13, од 22.04.2013) 

Усвојен у првом  читању на 50. сједници, одржаној 18.07.2013. године.  

Усвојен у другом читању, у другом кругу гласања,  на 55. сједници, одржаној 

24. и 28.10.2013. године. 
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26. Закон о измјенама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе 

девизне штедње (број: 01,02-02-1-51/13, од 11.11.2013) 

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 57. 

сједници, одржаној 20.11. и 05.12.2013. године. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број 100/13 

 

27. Предлог закона о измјени и допуни Закона о акцизама у  Босни и 

Херцеговини (број: 01,02-02-1-44/13, од 20.09.2013) 

Усвојен у првом  читању на 55. сједници, одржаној 24. и 28.10.2013. године.  

Усвојен у другом читању на 57. сједници, одржаној 20.11. и 5.12.2013. године. 

 

28. Предлог закона о измјенама Закона о оснивању Компаније за пренос 

електричне енергије у Босни и Херцеговини (број: 01,02-02-1-58/13, од 

10.12.2013) 

Усвојен по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, на 59. 

сједници, одржаној 12.12.2013. године. 

 

 

5.2. Одбијени предлози закона  
 

1. Предлог закона о противминском дјеловању у Босни и Херцеговини (број: 

01,02-02-1-39/12, од 11.09.2012) 

Усвојен у првом читању  на  наставку 36. сједнице, одржане 22.11.2012. године. 

ОДБИЈЕН у другом читању, у другом кругу гласања,  на 42. сједници, одржаној 

14.02.2013. године.   

  

2. Предлог закона о управљању имовином привремено и трајно одузетом у 

кривичном поступку пред Судом Босне и Херцеговине (број: 01,02-02-1-

54/12, од 28.12.2012) 

ОДБИЈЕН у првом  читању, у другом кругу гласања,  на  43. сједници, одржаној 

28. 02.2013. године. 

 

3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку 

Босне и Херцеговине (број: 01,02-02-1-4/13, од 15.01.2013) 

ОДБИЈЕН у првом  читању, у другом кругу гласања,  на  44. сједници, одржаној 

14.03.2013. године.   

 

4. Предлог закона о измјени и допуни Закона о јединственом матичном броју 

(број: 01,02-02-1-15/13, од 19.03.2013) 

ОДБИЈЕН на 45. сједници, одржаној 26.03.2013. године (након што је усвојен 

Захтјев за хитни поступак). 

 

5. Предлог закона о избјеглицама из Босне и Херцеговине, расељеним лицима 

и повратницима (број: 01,02-02-1-3/13, од 10.01.2013) 

Усвојен у првом читању  на  42. сједници, одржаној  14.02.2013. године. 

ОДБИЈЕН у другом читању на 47. сједници, одржаној 18.04.2013. године. 

 

6. Предлог закона о волонтирању Босне и Херцеговине (број: 01,02-02-1-30/13, 

од 10.06.2013) 

ОДБИЈЕН у првом  читању, у другом кругу гласања,  на  52. сједници, одржаној 

29.08.2013. године. 
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7. Предлог закона о нерадним данима у вријеме вјерских празника у Босни и 

Херцеговини (број: 01,02-02-1-45/13, од 30.09.2013) 

ОДБИЈЕН у складу са чланом 107. став (2) Пословника ПДПСБиХ на 56. 

сједници, одржаној 05.11.2013.  

 

8. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и 

Херцеговине (број: 01,02-02-1-43/13, од 16.09.2013) 

ОДБИЈЕН у првом  читању, у другом кругу гласања,  на  57. сједници, одржаној 

20.11. и 5.12.2013. године. 

 

9. Предлог закона о платама и другим накнадама у судским и тужилачким 

институцијама на нивоу Босне и Херцеговине (број: 01,02-02-1-47/13, од 

28.10.2013) 

ОДБИЈЕН у првом  читању, у другом кругу гласања,  на  58. сједници, одржаној 

05.12.2013. године.  

           

 

5.3. Предлози  закона за које је обустављена процедура 

 
1. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и 

Херцеговине (број:  01,02-02-1-31/13, од 17.06.2013) 

На 52. сједници, одржаној 29.08.2013. године, обустављена је законодавна 

процедура о Предлогу закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, у 

складу са чланом 107. став (4) Пословника, с обзиром да је Комисија други пут 

доставила негативно мишљење. 

 

 

5.4. Предлози закона у процедури на дан 31.12.2013.  
 

1. Предлог закона о измјени Закона о заштити тајних података (број:  01,02-

02-1-48/13, од 28.10.2013) 

Усвојен у првом читању на 58. сједници, одржаној 05.12.2013. године.  

 

2. Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких 

активности( број:  01,02-02-1-52/13, од 20.11.2013) 

Уставноправна комисија утврдила је на 53. сједници, одржаној 04.12.2013,   да је 

наведени предлог  закона  усклађен са Уставом и правним системом Босне и 

Херцеговине, те је у складу с одредбама Пословника ПДПСБиХ,  04.12.2013. 

године, доставила Мишљење у даљу законодавну процедуру. 

Колегијум ПДПСБиХ је на својој 67. сједници, одржаној 30.12.2013. године, 

разматрао Захтјев Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ  за 

продужење рока за достављање мишљења  о Предлогу закона, те је у складу с 

чланом 104.а) став 2. Пословника ПДПСБиХ као крајњи рок за достављање 

мишљења одредио 22.01.2014. године. 

 

3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима (број: 01,02-

02-1-54/13, од 27.11.2013) 

Усвојен у првом читању на 61. сједници, одржаној 30.12.2013. године. 

 

4. Предлог закона о јавним набавкама (број: 01,02-02-1-59/13, од 10.12.2013) 
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Колегијум ПДПСБиХ је на својој 67. сједници, одржаној 30.12.2013. године, 

одредио Комисију за финансије и буџет ПДПСБиХ као надлежну за Предлог 

закона те је, у складу с одредбама Пословника ПДПСБиХ, Предлог закона 

доставио Уставноправној комисији и Комисији за финансије и буџет ПДПСБиХ. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. АМАНДМАНИ НА УСТАВ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

1. Предлагач: посланици у Представничком дому  

 

1.1. Амандмани на Устав Босне и Херцеговине у процедури  на дан 31.12.2013. 

 

1. Предлог амандмана II и амандмана III на Устав Босне и Херцеговине (број: 

01-01-35/12,  од 29.08.2012) 

Предлагачи: посланици Божо Љубић, Нико Лозанчић, Драган Вранкић и Мато   

Фрањичевић.  

На 47. сједници Колегијума ПДПСБиХ, одржаној 30.01.2013. године, 

разматрана је тачка дневног реда: Реализација закључка Представничког дома са 

37. сједнице, одржане 06.12.2012, а који гласи: “Одгађа се расправа о 

мишљењима Уставноправне комисије и изјашњавање о њима. Расправа ће се 

обавити на посебној сједници на којој ће се разматрати и сет осталих 

предложених амандмана II и III на Устав БиХ“. Колегијум Представничког дома  

је закључио да је потребно да Уставноправна комисија ПДПСБиХ у складу с 

закључком Представничког дома, достави мишљење на предложене амандмане, 

како би се они могли разматрати на сједници Представничког дома. 

 

2. Предлог амандмана II и амандмана III на Устав Босне и Херцеговине 

(број:01-01-36/12,  од 30.08.2012) 

Предлагач: посланик  Милорад Живковић 

Уставноправна комисија је на 37. сједници, одржаној 12.02.2013, утврдила да је 

Предлог амандмана II на Устав БиХ усклађен са Уставом БиХ и правним 

системом БиХ, те је као надлежна комисија прихватила принципе предлога 

амандмана II на Устав БиХ и, у складу с одредбама Пословника ПДПСБиХ, 13. 

02.2013. године доставила Мишљење у даљу законодавну процедуру. 

Уставноправна комисија је на 37. сједници, одржаној 12.02.2013. 

године,утврдила да је Предлог амандмана III на Устав БиХ усклађен са Уставом 

БиХ и правним системом БиХ, те као надлежна комисија није прихватила 

принципе Предлога амандмана III на Устав БиХ, и у складу с одредбама 

Пословника ПДПСБиХ 13.02.2013. доставила Мишљење у даљу законодавну 

процедуру. 

 

3. Предлог амандмана II и амандмана III на Устав Босне и Херцеговине (број: 

01-01-37/12, од 31.08.2012) 

Предлагач : посланик  Асим Сарајлић 

Уставноправна комисија је на 37. сједници, одржаној 12.02.2013. године 

утврдила да је Предлог амандмана II на Устав БиХ усклађен са Уставом БиХ и 

правним системом БиХ, те је као надлежна комисија прихватила принципе 

Предлога амандмана II на Устав БиХ и у складу с одредбама Пословника 
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ПДПСБиХ, 13.02.2013. године, доставила Мишљење у даљу законодавну 

процедуру.     

Уставноправна комисија је на 37. сједници, одржаној 12.02.2013, утврдила да је 

Предлог амандмана III на Устав БиХ усклађен са Уставом БиХ и правним 

системом БиХ, те као надлежна комисија није прихватила принципе Предлога 

амандмана III на Устав БиХ, и у складу с одредбама Пословника ПДПСБиХ, 13. 

02.2013. године, доставила Мишљење у даљу законодавну процедуру. 

 

 

 

 

2. Предлагач:Савјет министара БиХ 
 

2.1.  Амандмани на Устав Босне и Херцеговине у процедури на дан 31.12.2013. 

 

1. Предлог амандмана II на Устав Босне и Херцеговине  

Предлагач: Савјет министара БиХ (број: 01,02-01-53/12, од 13.12.2012) 

Уставноправна комисија је на 37. сједници, одржаној 12.02.2013, утврдила да је 

Предлог амандмана II на Устав БиХ усклађен са Уставом БиХ и правним 

системом БиХ, те је као надлежна комисија прихватила принципе Предлога 

амандмана II на Устав БиХ и у складу с одредбама Пословника ПДПСБиХ, 13. 

02.2013, доставила Мишљење у даљу законодавну процедуру. Комисија је на 

истој сједници констатовала да је амандман с истим садржајем усвојен на 64. 

сједници Представничког дома, одржаној 31. 08. 2005, те да Представнички дом 

треба да разријеши ово питање прије одлучивања о овом Предлогу амандмана II 

на Устав Босне и Херцеговине који је предложио Савјет министара БиХ. 

 

 

 

 

 

ДИО ДРУГИ – АНАЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНЕ  АКТИВНОСТИ 

 

ПОГЛАВЉЕ I - УСВОЈЕНИ ИЗВЈЕШТАЈИ 
 

1. Извјештај о функционисању система колективног остваривања ауторског 

и сродних права у Босни и Херцеговини за 2011. годину  

Подносилац: Савјет министара БиХ 

Број: 01,02-47-238/13, од 18.02.2013. године.  

Усвојен на 44. сједници, одржаној 14.03.2013. године. 

 

2. Извјештај о раду Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као 

независног тијела   полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2012. годину и 

План рада Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као независног 

тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2013. годину 

Подносилац: Независни одбор Парламентарне скупштине БиХ као независно 

тијело полицијске структуре БиХ 

Број: 01,02-50-19-216/13 и 01,02-50-19-216-1/13, од 12.02.2013. године. 

Усвојен на 44. сједници, одржаној 14.03.2013. године. 
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3. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ 

за 2012. годину, 

Подносилац: Одбор за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ 

Број: 01,02-50-19-249/13, од 21.02.2013. године. 

Усвојен на 44. сједници, одржаној 14.03.2013. године. 

 

4. Извјештај о раду Канцеларије парламентарног војног повјереника БиХ за 

2012. годину 

Подносилац: Канцеларија парламентарног војног повјереника 

Број: 01,02-50-19-262/13, од 22.02.2013.  

Усвојен на 44. сједници, одржаној 14.03.2013. године. 

 

5. Извјештај о примјени Јединствених правила за израду правних прописа у 

институцијама Босне и Херцеговине 

Подносилац: Савјет министара БиХ 

Број: 01,02-50-19-304/13, од 07.03.2013. године. 

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

6. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански 

саобраћај БиХ за 2012. годину 

Подносилац: Агенција за поштански саобраћај БиХ 

Број: 01,02-29-325/13, од 14.03.2013. године. 

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

7. Извјештај о раду Уставноправне комисије Представничког дома за 2012. 

годину 

Подносилац: Уставноправна комисија Представничког дома ПСБиХ 

Број: 01/1-50-1-1-36/13, од 24.01.2013. године. 

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

8. Извјештај о раду Комисије за финансије и буџет Представничког дома за 

2012. годину 

Подносилац: Комисија за финансије и буџет Представничког дома ПСБиХ 

Број: 01/4а-50-3-4-32/13, од 12.02.2013. године.  

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

9. Извјештај о раду Комисије за спољне послове Представничког дома за 

2012. годину 

Подносилац: Комисија за спољне послове Представничког дома ПСБиХ 

Број: 01/2-50-3-2-31/13, од 28.02.2013. године. 

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

10. Извјештај о раду Комисије за спољну трговину и царине Представничког 

дома за 2012. годину, 

Подносилац: Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома ПСБиХ 

Број: 01/3-50-3-3-20/13, од 31.01.2013. године. 

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

11. Извјештај о раду Комисије за саобраћај и комуникације Представничког 

дома за 2012. годину 

Подносилац: Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома ПСБиХ 
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Број: 01/5-50-3-5-20/13, од 24.01.2013. године. 

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

12. Извјештај о раду Комисије за остваривање равноправности полова 

Представничког дома за 2012. годину 

Подносилац: Комисија за остваривање равноправности полова Представничког 

дома ПСБиХ 

Број: 01/6а-50-3-6-10/13, од 24.01.2013. године. 

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

13. Извјештај о раду Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ за 2012. 

годину 

Подносилац: Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ 

Број: 03/1-50-14-7-19/13, од 23.01.2013. године.  

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

14. Извјештај о раду Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-

безбједносне агенције БиХ за 2012. годину 

Подносилац: Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-

безбједносне агенције БиХ 

Број: 03/2-50-14-8-8/13, од 14.02.2013. године.  

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

15. Извјештај о раду Заједничке комисије за европске интеграције за 2012. годину 

Подносилац: Заједничка комисија за европске интеграције 

Број: 03/4-50-14-10-12/13, од 16.01.2013. године. 

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

16. Извјештај о раду Заједничке комисије за економске реформе и развој за 2012. 

годину 

Подносилац: Заједничка комисија за економске реформе и развој 

Број: 03/3-50-14-9-10/13, од 19.02.2013. године. 

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

17. Извјештај о раду Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, 

имиграцију, избјеглице, азил и етику  за 2012. годину 

Подносилац: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, 

имиграцију, избјеглице, азил и етику 

Број: 03/6-50-14-12-21/13, од 19.02.2013. године. 

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

18. Извјештај о раду Заједничке комисије за административне послове за 2012. 

годину 

Подносилац: Заједничка комисија за административне послове 

Број: 01,02-50-19-954/12, од 22.03.2013. године.  

Усвојен на 46. сједници, одржаној 28.03.2013. године. 

 

19. Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2012. 

годину 

Подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ 

Број: 01/4-16-1-336/13, од 19.03.2013. године.  
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Усвојен на 47. сједници, одржаној 18.04.2013. године. 

 

20. Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за период 01.01.2012 – 31.12.2012. 

Подносилац: Правобранилаштво БиХ 

Број: 01,02-10-401/13, од 27.03.2013. године. 

Усвојен на 47. сједници, одржаној 18.04.2013. године. 

 

21. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију 

БиХ у 2012. години 

Подносилац: Државна регулаторна комисија за електричну енергију 

Број: 01,02-29-416/13, од 29.03.2013. године. 

Усвојен на 47. сједници, одржаној 18.04.2013. године. 

 

22. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ за 2012. 

годину 

Подносилац: Управни одбор Извозно-кредитне агенције БиХ 

Број: 01,02-24-437/13, од 02.04.2013. године. 

Усвојен на 47. сједници, одржаној 18.04.2013. године. 

 

23. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за 

људска права БиХ и Годишњи извјештај о појавама дискриминације у БиХ за 

2012. годину 

Подносилац: Институција омбудсмена за људска права БиХ 

Број: 01-12-474/13, од 8.4.2013.  

Усвојен на 48. сједници, одржаној 23.05.2013. године. 

 

24. Специјални извјештај Институције омбудсмена за људска права БиХ а у 

вези са жалбом радника бивше Републичке управе царина Републике 

Српске и Царинске службе Брчко Дистрикта БиХ из августа 2010. 

Подносилац: Институција омбудсмена за људска права БиХ 

Број: 01,02-37-417/13, од 29.03.2013. године. 

Усвојен на 48. сједници, одржаној 23.05.2013. године. 

 

25. Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2012. годину 

Подносилац: Централна банка БиХ 

Број: 01-50-19-442/13, од 03.04.2013. године. 

Усвојен на 49. сједници, одржаној 06.06. и 08.07.2013. године. 

 

26. Финансијски извјештаји Централне банке БиХ за 2012. годину 

Подносилац: Централна банка БиХ 

Број: 01-16-1-441/13, од 03.04.2013. године. 

Усвојен на 49. сједници, одржаној 06.06. и 08.07.2013. године. 

 

27. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби БиХ у 2012. години 

Подносилац: Канцеларија за разматрање жалби БиХ 

Број: 01,02-50-19-487/13, од 11.04.2013. године. 

Усвојен на 49. сједници, одржаној 06.06. и 08.07.2013. године. 

 

28. Извјештај о раду Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, 

поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају 

кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд 
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Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом 

Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и 

Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине за 2012. 

годину, 

Подносилац: Независна комисија за праћење услова боравка у заводима, 

поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне 

санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и 

Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и 

Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и 

Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине 

Број: 01,02-37-469/13, од 8.4.2013.  

Усвојен на 49. сједници, одржаној 06.06. и 08.07.2013. године. 

 

29. Извјештај о стању радијационе и нуклеарне безбједности за 2012. годину 

Подносилац: Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну 

           безбједност БиХ 

Број: 01,02-50-19-502/13, од 16.04.2013. године.  

Усвојен на 49. сједници, одржаној 06.06. и 08.07.2013. године. 

 

 

30. Извјештај о провођењу закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ 

у 2012. години 

Подносилац: Централна изборна комисија БиХ 

Број: 01,02-07-514/13, од 19.04.2013. године. 

Усвојен на 49. сједници, одржаној 06.06. и 08.07.2013. године. 

 

31. Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини за 2012. годину 

Подносилац: Агенција за заштиту личних података у БиХ 

Број: 01,02-37-580/13, од 17.05.2013. године.  

Усвојен на 49. сједници, одржаној 06.06. и 08.07.2013. године. 

 

32. Извјештај о раду Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за израду предлога измјена и допуна Пословника 

Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ и Пословника Дома 

народа Парламентарне скупштине БиХ 

Подносилац: Привремена заједничке комисија оба дома Парламентарне скупштине 

БиХ за израду предлога измјена и допуна Пословника Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ и Пословника Дома народа Парламентарне 

скупштине БиХ 

Број: 01,02-50-14-306-5/13, од 04.06.2013. године.  

Усвојен на 49. сједници, одржаној 06.06. и 08.07.2013. године. 

 

33. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2012. годину 

Подносилац: Савјет министара БиХ 

Број: 01,02-50-19-327/13, од 14.03.2013. године.  

Усвојен на 50. сједници, одржаној 18.07.2013. године. 

 

34. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Управљање засновано на 

резултатима кроз планове и извјештаје институција Савјета министара БиХ“ 

Подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ 

Број: 01/4-16-1-479/13, од 10.04.2013. године. 
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Усвојен на 50. сједници, одржаној 18.07.2013. године. 

 

35. Годишњи извјештај о реализацији спољнотрговинског промет оружја, војне 

опреме, производа двојне и посебне намјене за 2011. годину и Извјештај о 

издатим дозволама за спољнотрговински промет оружја, војне опреме, производа 

двојне и посебне намјене за 2012. годину 

Подносилац: Министарство спољне трговине и економских односа БиХ 

Број: 01,02-03-616/13, од 27.05.2013. године.  

Усвојен на 50. сједници, одржаној 18.07.2013. године. 

 

36. Извјештај о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе 

против корупције за 2012. годину 

Подносилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против  

корупције 

Број: 05/8-50-19-273-1/13, од 14.05.2013. године. 

Усвојен на 51. сједници, одржаној 25.07.2013. године. 

 

37. Извјештај из области пољопривреде за Босну и Херцеговину за 2012. годину 

Подносилац: Министарство спољне трговине и економских односа БиХ 

Број: 01,02-28-726/13, од 08.07.2013. године.  

Усвојен на 52. сједници, одржаној 29.08.2013. године. 

 

38. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Рад комисија институција 

БиХ“ 

Подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ 

Број: 01/4-16-1-818/13, од 12.07.2013. године. 

Усвојен на 52. сједници, одржаној 29.08.2013. године. 

 

39. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Управљање робом одузетом у 

царинским поступцима“ 

Подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ 

Број: 01/4-16-1-820/13, од 16.07.2013. године. 

Усвојен на 53. сједници, одржаној 19.09.2013. године. 

 

40. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Услови за ефикасну и 

ефективну контролу ПДВ-а и принудну наплату дуга“ 

Подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ 

Број: 01/4-16-1-819/13, од 12.07.2013. године. 

Усвојен на 54. сједници, одржаној 07.10.2013. године. 

 

41. Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе за 2012. 

годину 

Подносилац: Канцеларија координатора за реформу јавне управе 

Број: 01,02-07-642/13, од 04.06.2013. године. 

Усвојен на 56. сједници, одржаној 05.11.2013. године. 

 

42. Извјештај о финансијској ревизији Извјештаја о извршењу Буџета 

институција Босне и Херцеговине за 2012. годину 

Подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ 

Број: 01-16-1-1049/13, од 04.10.2013. године. 

Усвојен на 57. сједници, одржаној 20.11. и 05.12.2013. године. 
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43. Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза 

БиХ за 2012. годину 

Подносилац: Предсједништво БиХ 

Број: 01,02-16-1-699/13, од 25.06.2013. године. 

Усвојен на 57. сједници, одржаној 20.11. и 05.12.2013. године. 

 

44. Пети извјештај о реализацији мјера за побољшање услова пословања у 

пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији Босне и 

Херцеговине – завршни извјештај 

Подносилац: Савјет министара БиХ 

Број: 01,02-28-1129/13, од 31.10.2013. године. 

Усвојен на 57. сједници, одржаној 20.11. и 05.12.2013. године. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II - ИЗВЈЕШТАЈИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ 

ИНСТИТУЦИЈА БиХ 
(усвојени на 57. сједници ПДПСБиХ, одржаној 20.11. и 05.12.2013. године): 

 

1. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за антидопиншку контролу за 

2012. годину 

број: 01-16-1-736/13, од 10.07.2013. 

2. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за државну службу БиХ за 

2012. годину 

број: 01-16-1-737/13, од 10.07.2013. 

3. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за форензичка испитивања и 

вјештачења БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-738/13, од 10.07.2013. 

4. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за идентификациона 

документа, евиденцију и размјену података БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-739/13, од 10.07.2013. 

5. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за јавне набавке БиХ за 2012. 

годину 

Број: 01-16-1-740/13, од 10.07.2013. 

6. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска 

средства БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-741/13, од 10.07.2013. 

7. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за надзор над тржиштем БиХ 

за 2012. годину 

Број: 01-16-1-742/13, од 10.07.2013. 

8. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за осигурање у БиХ за 2012. 

годину 

Број: 01-16-1-743/13, од 10.07.2013. 

9. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за полицијску подршку БиХ 

за 2012. годину 

Број: 01-16-1-744/13, од 10.07.2013. 

10. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за поштански саобраћај БиХ 

за 2012. годину 

Број: 01-16-1-745/13, од 10.07.2013. 

11. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за предшколско, основно и 

средње образовање за 2012. годину 
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Број: 01-16-1-746/13, од 10.07.2013. 

12. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за превенцију корупције и 

координацију борбе против корупције БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-747/13, од 10.07.2013. 

13. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за рад и запошљавање БиХ за 

2012. годину 

Број: 01-16-1-749/13, од 10.07.2013. 

14. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за развој високог образовања 

и обезбјеђивање квалитета за 2012. годину 

Број: 01-16-1-751/13, од 10.07.2013. 

15. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за безбједност хране БиХ за 

2012. годину 

Број: 01-16-1-752/13, од 10.07.2013. 

16. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за статистику БиХ за 2012. 

годину  

Број: 01-16-1-753/13, од 10.07.2013. 

17. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за школовање и стручно 

усавршавање кадрова БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-754/13, од 10.07.2013. 

18. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за унапређење страних 

инвестиција у БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-755/13, од 10.07.2013. 

19. Извјештај о финансијској ревизији Агенције за заштиту личних података у 

БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-756/13, од 10.07.2013. 

20. Извјештај о финансијској ревизији Архива БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-757/13, од 10.7.2013. 

21. Извјештај о финансијској ревизији Центра за информисање и признавање 

докумената из области високог образовања за 2012. годину 

Број: 01-16-1-758/13, од 10.07.2013. 

22. Извјештај о финансијској ревизији Центра за уклањање мина у БиХ за 

2012. годину 

Број: 01-16-1-759/13, од 10.07.2013. 

23. Извјештај о финансијској ревизији Дирекције за цивилно ваздухопловство 

БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-760/13, од 10.07.2013. 

24. Извјештај о финансијској ревизији Дирекције за економско планирање 

БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-761/13, од 10.07.2013. 

25. Извјештај о финансијској ревизији Дирекције за европске интеграције БиХ 

за 2012. годину 

Број: 01-16-1-762/13, од 10.07.2013. 

26. Извјештај о финансијској ревизији Дирекције за координацију 

полицијских тијела БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-763/13, од 10.07.2013. 

27. Извјештај о финансијској ревизији Државне агенције за истраге и заштиту 

БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-764/13, од 10.07.2013. 

28. Извјештај о финансијској ревизији Државне регулаторне агенције за 

радијациону и нуклеарну безбједност БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-765/13, од 10.07.2013. 
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29. Извјештај о финансијској ревизији Фонда за повратак БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-766/13, од 10.07.2013. 

30. Извјештај о финансијској ревизији Генералног секретаријата Савјета 

министара БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-767/13, од 10.07.2013. 

31. Извјештај о финансијској ревизији Граничне полиције БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-768/13, од 10.07.2013. 

32. Извјештај о финансијској ревизији Институције омбудсмена за заштиту 

потрошача у БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-769/13, од 10.07.2013. 

33. Извјештај о финансијској ревизији Институције омбудсмена за људска 

права БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-770/13, од 10.07.2013. 

34. Извјештај о финансијској ревизији Института за акредитовање БиХ за 

2012. годину 

Број: 01-16-1-771/13, од 10.07.2013. 

35. Извјештај о финансијској ревизији Института за интелектуалну својину 

БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-772/13, од 10.07.2013. 

36. Извјештај о финансијској ревизији Института за метрологију БиХ за 2012. 

годину 

Број: 01-16-1-773/13, од 10.07.2013. 

37. Извјештај о финансијској ревизији Института за нестала лица БиХ за 2012. 

годину 

Број: 01-16-1-774/13, од 10.07.2013. 

38. Извјештај о финансијској ревизији Института за стандардизацију БиХ за 

2012. годину 

Број: 01-16-1-775/13, од 10.07.2013. 

39. Извјештај о финансијској ревизији Јединице за реализацију Пројекта за 

извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ за 2012. 

годину 

Број: 01-16-1-776/13, од 10.07.2013. 

40. Извјештај о финансијској ревизији Комисије за концесије БиХ за 2012. 

годину 

Број: 01-16-1-777/13, од 10.07.2013. 

41. Извјештај о финансијској ревизији Конкуренцијског савјета БиХ за 2012. 

годину 

Број: 01-16-1-778/13, од 10.07.2013. 

42. Извјештај о финансијској ревизији Меморијалног центра Сребреница-

Поточари-спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995. године за 

2012. годину 

Број: 01-16-1-779/13, од 10.07.2013. 

43. Извјештај о финансијској ревизији Министарства спољне трговине и 

економских односа БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-780/13, од 10.07.2013. 

44. Извјештај о финансијској ревизији Министарства цивилних послова БиХ 

за 2012. годину 

Број: 01-16-1-781/13, од 10.07.2013. 

45. Извјештај о финансијској ревизији Министарства финансија и трезора 

БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-782/13 од 10.07.2013. 
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46. Извјештај о финансијској ревизији Министарства комуникација и 

транспорта БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-783/13, од 10.07.2013. 

47. Извјештај о финансијској ревизији Министарства одбране БиХ за 2012. 

годину 

Број: 01-16-1-784/13, од 10.07.2013. 

48. Извјештај о финансијској ревизији Министарства правде БиХ за 2012. 

годину 

Број: 01-16-1-785/13, од 10.07.2013. 

49. Извјештај о финансијској ревизији Министарства безбједности БиХ за 

2012. годину 

Број: 01-16-1-786/13 од 10.07.2013. 

50. Извјештај о финансијској ревизији Министарства иностраних послова БиХ 

за 2012. годину 

Број: 01-16-1-787/13, од 10.07.2013. 

51. Извјештај о финансијској ревизији Министарства за људска права и 

избјеглице БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-788/13, од 10.07.2013. 

52. Извјештај о финансијској ревизији Одбора државне службе за жалбе БиХ 

за 2012. годину 

Број: 01-16-1-789/13, од 10.07.2013. 

53. Извјештај о финансијској ревизији Парламентарне скупштине БиХ за 2012. 

годину 

Број: 01-16-1-790/13, од 10.07.2013. 

54. Извјештај о финансијској ревизији Комисије за очување националних 

споменика БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-791/13, од 10.07.2013. 

55. Извјештај о финансијској ревизији Правобранилаштва БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-792/13 од 10.07.2013. 

56. Извјештај о финансијској ревизији Предсједништва БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-794/13, од 10.07.2013. 

57. Извјештај о финансијској ревизији Регулаторне агенције за комуникације 

БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-795/13, од 10.07.2013. 

58. Извјештај о финансијској ревизији Службе за послове са странцима БиХ за 

2012. годину 

Број: 01-16-1-796/13, од 10.7.2013. 

59. Извјештај о финансијској ревизији Службе за заједничке послове 

институција БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-797/13, од 10.07.2013. 

60. Извјештај о финансијској ревизији Централне јединице за хармонизацију 

Министарства финансија и трезора БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-798/13, од 10.07.2013. 

61. Извјештај о финансијској ревизији Централне изборне комисије БиХ за 

2012. годину 

Број: 01-16-1-799/13, од 10.07.2013. 

62. Извјештај о финансијској ревизији Суда БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-800/13, од 10.07.2013. 

63. Извјештај о финансијској ревизији Тужилаштва БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-801/13, од 10.07.2013. 
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64. Извјештај о финансијској ревизији Управе БиХ за заштиту здравља биља 

за 2012. годину 

Број: 01-16-1-802/13, од 10.07.2013. 

65. Извјештај о финансијској ревизији Управе за индиректно опорезивање 

БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-803/13, од 10.07.2013.  

66. Извјештај о финансијској ревизији Канцеларијаа координатора за реформу 

јавне управе БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-804/13, од 10.07.2013. 

67. Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије за хармонизацију и 

координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном 

развоју БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-805/13, од 10.07.2013. 

68. Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије за разматрање жалби за 

2012. годину 

Број: 01-16-1-806/13, од 10.7.2013. 

69. Извјештај о финансијској ревизији Канцеларијаа за ветеринарство БиХ за 

2012. годину 

Број: 01-16-1-807/13, од 10.07.2013. 

70. Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије за законодавство БиХ за 

2012. годину 

Број: 01-16-1-808/13, од 10.07.2013. 

71. Извјештај о финансијској ревизији Уставног суда БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-809/13, од 10.07.2013. 

72. Извјештај о финансијској ревизији Високог судског и тужилачког савјета 

БиХ за 2012. годину 

Број: 01-16-1-810/13, од 10.07.2013.  

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III  -  ИЗВЈЕШТАЈИ ПРИМЉЕНИ К ЗНАЊУ  
 

1. Извјештај с одржане радионице о теми: „Одбрамбено-безбједносни сектор у 

Босни и Херцеговини – годину дана послије“ 

Подносилац: Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ 

Број: 01,02-50-19-1182/12, од 25.01.2013. године. 

Примљен к знању на 43. сједници, одржаној 28.02.2013. године. 

 

2. Извјештај о спровођењу Акционог плана за примјену УНСЦ-ове 

Резолуције бр. 1325 „Жене, мир и безбједност“ у Босни и Херцеговини за 

период од 27.07.2011. до 27.07.2012. године. 

Подносилац: Савјет министара БиХ 

Број: 01/6-37-52/13, од 15.02.2013. године. 

Примљен к знању на 43. сједници, одржаној 28.02.2013. године. 

 

3. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2012. 

годину 

Подносилац: Високи судски и тужилачки савјет БиХ 

Број: 01,02-50-19-907/13, од 13.08.2013. године. 

Примљен к знању на 55. сједници, одржаној 24. и 28.10.2013. године. 
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4. Извјештај о раду Министарства одбране БиХ за 2012. годину, с Мишљењем 

Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ 

Подносилац: Министарство одбране БиХ 

Број: 01,02-03-162/13, од 19.07.2013. године. 

Примљен к знању на 56. сједници, одржаној 05.11.2013. године. 

 

5. Извјештај о извршењу Буџета инситуција БиХ и међународних обавеза 

БиХ за период јануар - јуни 2013. године 

Подносилац: Предсједништво БиХ 

Број: 01,02-16-1-1094/13, од 21.10.2013. године. 

Примљен к знању на 58. сједници, одржаној 05.12.2013. године. 

 

6. Извјештај Савјета министара БиХ о стању равноправности полова у БиХ у 

2011. години 

Подносилац: Савјет министара БиХ 

Број: 01-50-19-1157/13, од 05.11.2013. године. 

Примљен к знању на 58. сједници, одржаној 05.12.2013. године. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ IV - ИЗВЈЕШТАЈ КОЈИ НИЈЕ ПРИМЉЕН К ЗНАЊУ И 

ИЗВЈЕШТАЈ КОЈИ НИЈЕ УСВОЈЕН 
 

1. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2011. 

Подносилац: Високи судски и тужилачки савјет БиХ 

Број: 01,02-50-19-1261/12, од 13.11.2012. године. 

Није примљен к знању на 40. сједници, одржаној 03.01.2013. године. 

 

2. Извјештај о раду и пословању БХРТ-а за 2012. годину 

Подносилац: Управни одбор БХРТ-а 

Број: 01,02-07-642/13, од 04.06.2013. године. 

Није усвојен на 50. сједници, одржаној 18.07.2013. године. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ V - ИЗВЈЕШТАЈИ РАЗМАТРАНИ У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 92. СТАВ (3) ПОСЛОВНИКА  
 

1. Извјештај о раду Истражне комисије Представничког дома за утврђивање 

законитости поступања надлежних државних органа у случају привођења и 

задржавања Шемсудина Мехмедовића, посланика у Представничком дому 

Подносилац: Истражна комисија Представничког дома за утврђивање 

законитости поступања надлежних државних органа у случају привођења и 

задржавања Шемсудина Мехмедовића, посланика у Представничком дому 

Број: 01-50-5-1130/13, од 31.10.2013. године. 

Извјештај разматран на 57. сједници, одржаној 20.11. и 05.12.2013. године. 

(Извјештај разматран на дијелу сједнице затвореном за јавност, тачка дневног 

реда 89) 
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ПОГЛАВЉЕ VI - ИЗВЈЕШТАЈИ У ПРОЦЕДУРИ НА ДАН 31.12.2012. 

ГОДИНЕ 
 

1. Извјештај ревизије учинка „Ефикасност ФИПА-е у привлачењу страних 

инвестиција у БиХ“ 

Подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ 

Број: 01/4-16-1-1344/13, од 30.12.2013. године. 

 

2. Извјештај ревизије учинка „Резултати реформе јавне управе“ 

Подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ 

Број: 01/4-16-1-1346/13, од 30.12.2013. године. 

 

 

 

ДИО ТРЕЋИ – ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

ПОГЛАВЉЕ I - ИНФОРМАЦИЈЕ ПРИМЉЕНЕ К ЗНАЊУ  
 

1. Информација Савјета министара БиХ о стању предмета који се пред Судом 

у Стразбуру воде против Босне и Херцеговине, са процјеном њихове могуће 

импликације на Босну и Херцеговину 

Подносилац: Савјет министара БиХ 

Број: 01-50-1-15-14/11, од 10.12.2012. године. 

Примљена к знању на 41. сједници, одржаној 31.01.2013. године. 

 

2. Информација о реализовању Плана мјера које је из своје надлежности 

предузело Министарство иностраних послова БиХ за рјешавање проблема 

грађана Босне и Херцеговине који су били запослени у Републици 

Хрватској и отпуштени са посла у периоду 1991 – 1995. 

Подносилац: Савјет министара БиХ  

Број: 01-50-19-1107/11, од 04.03.2013. године. 

Примљена к знању  на 46. сједници,одржаној 28.03.2013. године. 

 

3. Информација о дописима Тужилаштва БиХ (у складу са закључком 

Заједничког колегијума оба дома Парламентарне скупштине БиХ са 19. 

сједнице, одржане 16.04.2013) 

Подносилац: Заједнички колегијум оба дома ПСБиХ 

Број: 01,02-50-12-18-19,1/13, од 17.04.2013. године. 

Примљена к знању на 48. сједници, одржаној 23.05.2013. године. 

 

4. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини у 2012. години 

Подносилац: Министарство безбједности БиХ  

Број: 01-04-563/13, од 10.05.2013. године. 

Примљена к знању на 53. сједници, одржаној 19.09.2013. године. 

 

5. Информација о стању јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 

31.12.2012. 

Подносилац: Савјет министара БиХ 

Број: 01,02-16-1-860/13, од 22.07.2013. године. 

Примљена к знању на 54. сједници, одржаној 07.10.2013. године. 
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6. Информација са посљедњег засједања Парламентарне скупштине Савјета 

Европе у вези са Извјештајем о функционисању демократских институција 

у Босни и Херцеговини 

Подносилац: Министарство иностраних послова БиХ 

Број: 01-50-1-1014/13, од 07.10.2013. године. 

Примљена к знању на 54. сједници, одржаној 07.10.2013. године. 

 

7. Информација Савјета министара БиХ достављена поводом иницијативе 

посланика Саше Бурсаћа, усвојене на 51. сједници Представничког дома, 

одржаној 25.07.2013, која гласи: „На основу члана 8. Пословника 

Представничког дома ПСБиХ, покрећем посланичку иницијативу да се 

сагледа стање на граничним и малограничним прелазима са Хрватском и 

установи да ли има проблема са преласком грађана и робе и да се предложе 

конкретне мјере за рјешавање евентуалних проблема.“ 

Подносилац: Савјет министара БиХ  

Број: 01-50-1-15-49/13 и 01-50-1-729/13, од 11.11.2013. године. 

Примљена к знању на 61. сједници, одржаној 30.12.2013. године. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II - ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ НИСУ ПРИМЉЕНЕ 

К ЗНАЊУ 
  

1. Информација о Нацрту номотехничких правила за израду закона и других 

прописа у институцијама Босне и Херцеговине 

Подносилац: Савјет министара БиХ  

Број: 01,02-50-19-1070/12, од 12.09.2012. године. 

Информација није примљена к знању на 41. сједници, одржаној 31.03.2013.  

године. 

 

2. Информација о раду Тужилаштва БиХ за 2012. годину 

Подносилац: Тужилаштво БиХ  

Број: 01-09-495/13, од 15.04.2013. 

Информација није примљена к знању на 51. сједници, одржаној 25.07.2013.  

године. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III - РАЗМАТРАНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ – ДОМ СЕ НИЈЕ 

ИЗЈАШЊАВАО  
 

1. Разматрање информација о безбједности рада у институцијама БиХ које су 

достављене поводом протеста одржаних од 05. до 07.06.2013. (Информација 

о безбједности рада у институцијама БиХ, Информација о предузетим 

мјерама и активностима полицијских службеника Дирекције за 

координацију полицијских тијела БиХ, Одговор Управе полиције 

Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево на захтјев Савјета 

министара БиХ за писмену гаранцију, Закључци Независног одбора 

Парламентарне скупштине БиХ и Закључци Савјета министара БиХ) 
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На  наставку 49. сједнице, одржаном 08.07.2013, обављена је расправа о 

информацијама.  Дом се није изјашњавао о информацијама. 

 

2. Информација о кршењу Устава БиХ у Републици Српској у погледу права 

на националну групу предмета у школама у Коњевић Пољу и другим 

школама 

Подносилац: посланици Клуба СДА 

Број: 01-50-19-1097/13, од 23.10.2013. године. 

На 55. сједници, одржаној 24. и 28.10.2013. године Дом се није изјашњавао о 

информацији.   

  

 

 

 

ДИО ЧЕТВРТИ - МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ  

 

ПОГЛАВЉЕ I - САГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈУ  

 
Представнички дом је дао сагласност за ратификацију сљедећих међународних 

докумената: 

 

1. Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Молдавије о правној помоћи у 

грађанским и кривичним стварима, број: 01,02-05-2-1377/12, од 14.12.2012. (40. 

сједница, одржана 03.01.2013) 

 

2. Споразум о ИПА гранту ЕК (Други пројекат управљања чврстим отпадом: 

Мостар и Бања Лука) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за 

обнову и развој која дјелује у улози администратора Европске комисије за Траст 

фонд Претприступног инструмента Европске уније, који је потписан 24.07.2012. 

године у Сарајеву и Амандмана на Споразум о ИПА гранту ЕК (ТФ бр.011456) 

који је потписан 08.08.2012. године у Вашингтону и 22.08.2012. године у 

Сарајеву, број: 01,02-05-2-1430/12, од 24.12.2012. године (40. сједница, одржана 

03.01.2013) 

 

3. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Македоније о сарадњи у области здравства и медицинских наука, број: 01,02-05-

2-1432/12, од 24.12.2012. године (40. сједница, одржана 03.01.2013) 

 

4. Протокол о  спровођењу између Савјета министара Босне и Херцеговине и 

Владе Чешке Републике уз Споразум између Европске заједнице и Босне и 

Херцеговине о реадмисији лица која бораве без дозволе, број: 01,02-05-2-

1433/12, од 24.12.2012. године (40. сједница, одржана 03.01.2013) 

 

5. Споразум о ИПА гранту  ЕК (Пројекат рехабилитације пловног пута ријеке 

Саве) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој која 

дјелује у улози администратора Европске комисије за Траст фонд Инструмента  

претприступне помоћи Европске уније, број: 01,02-05-2-1435/12, од 25.12.2012. 

(40. сједница, одржана 03.01.2013) 

 

6. Амандман I на Споразум који се односи на Кредитни споразум потписан 

21.03.2011. године за финансирање Пројекта испоруке опреме и обављање 
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услуга за двије болнице у Сарајеву између Босне и Херцеговине, коју 

представља Министарство финансија и трезора (зајмопримац), и UniCredit Bank 

Austria AG, Беч, Аустрија (Банка, број: 01,02-05-2-1436/12, од 25.12.2012. (40. 

сједница, одржана 03.01.2013) 

 

7. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Исламске 

Републике Пакистан о одбрамбеној сарадњи, број: 01,02-05-2-1446/12, од 

26.12.2012. године (40. сједница, одржана 03.01.2013) 

 

8. Меморандум о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и 

Владе Исламске Републике Иран о сарадњи у области туризма, број: 01,02-05-2-

1431/12, од 24.12.2012. године (40. сједница, одржана 03.01.2013) 

 

9. Споразум о кредиту (Пројекат „Модернизација Универзитета у Бихаћу“) између 

Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и 

Raiffeisen Bank Inetrnational AG, број: 01,02-05-2-38/13, од 03.01.2013. године 

(41. сједница, одржана 31.01.2013) 

 

10. Споразум о финансирању -  Техничка помоћ за аутопут на Коридору 5ц – БиХ 

(Техничка помоћ у склопу инвестиционог оквира за Западни Балкан) између 

Европске инвестиционе банке и Босне и Херцеговине и ЈП Аутоцесте ФБиХ 

д.о.о. Мостар, број: 01,02-05-2-130/13, од 25.01.2013. године (41. сједница, 

одржана 31.01.2013) 

 

11. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије о 

програму прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Србија у оквиру 

компоненте прекогранична сарадња програма ИПА за 2011. годину, број: 01,02-

05-2-165/13, од 04.02.2013. године (42. сједница, одржана 14.02.2013) 

 

12. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије 

који се односи на Хоризонатлни програм о нуклеарној безбједности и заштити 

од зрачења у оквиру Инструмента претприступне помоћи за 2011. годину, број: 

01,02-05-2-166/13, од 04.02.2013. године (42. сједница, одржана 14.02.2013) 

 

13. Додатак 1 Споразуму о финансирању који се односи на државни програм за 

Босну и Херцеговину  - Дио II по ИПА  компоненти транзицијске помоћи и 

јачања институција за 2009. годину, број: 01,02-05-2-167/13, од 04.02.2013. 

године (42. сједница, одржана 14.02.2013) 

 

14. Безбједносни споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе 

Краљевине Норвешке, број: 01,02-05-2-198/13, од 08.02.2013. године (42. 

сједница, одржана 14.02.2013) 

 

15. Протокол о спровођењу између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе 

Румуније о спровођењу Споразума између Европске заједнице и Босне и 

Херцеговине о реадмисији лица која бораве без дозволе, број: 01,02-05-2-39/13, 

од 03.01.2013. године (42. сједница, одржана 14.02.2013) 

 

16. Споразум о гранту у оквиру ИПА 2010 – Национални програм за Босну и 

Херцеговину, Дио 1-Водовод и канализација у РС-између Босне и Херцеговине 
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и Европске инвестиционе банке, број: 01,02-05-2-331/13, од 15.03.2013. године 

(46. сједница, одржана 28.03.2013) 

 

17. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине, Европске комисије и 

Заједничког управљачког тијела које се налази у Француској, у вези са 

интеграцијом средстава из инструмента претприступне помоћи унутар 

транснационалног програма сарадње Медитеран за помоћ из Европског 

регионалног развојног фонда у оквиру циља Европске територијалне сарадње 

(Подијељено управљање), број: 01,02-05-2-380/13, од 22.03.2013. године (46. 

сједница, одржана 28.03.2013) 

 

18. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије о 

програму прекограничне сарадње Хрватска – Босна и Херцеговине у оквиру 

компоненте прекогранична сарадња програма ИПА за 2011. годину, број: 01,02-

05-2-389/13, од 26.03.2013. године (46. сједница, одржана 28.03.2013) 

 

19. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије о 

програму прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора у оквиру 

компоненте прекогранична сарадња програма ИПА за 2011. годину, број: 01,02-

05-2-390/13, од 26.03.2013. године (46. сједница, одржана 28.03.2013) 

 

20. Уговор о изручењу између Босне и Херцеговине и Црне Горе, број: 01,02-05-2-

379/13, од 22.03.2013. године (46. сједница, одржана 28.03.2013) 

 

21. Допуна Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије 

Европских заједница о међуграничном програму Босна и Херцеговина – Црна 

Гора у склопу ИПА-ине компоненте међуграничне сарадње за 2009. годину, 

број: 01,02-05-2-391/13, од 26.03.2013. године (46. сједница, одржана 28.03.2013) 

 

22. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Молдавије о реадмисији лица са недозвољеним боравком, број: 01,02-05-2-

425/13 од 01.04.2013. године (47. сједница, одржана 18.04.2013) 

 

23. Споразум о гранту ЕК ИПА (Пројекат заштите квалитета воде: Пројекат за воду 

и канализацију Жиивинице) између Босне и Херцеговине и Међународне банке 

за обнову и развој у улози администратора Европске комисије за Траст фонд 

Инструмента претприступне помоћи Европске уније, број: 01,02-05-2-492/13б од 

12.04.2013. године (47. сједница, одржана 18.04.2013) 

 

24. Споразум  између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Азербејџан о избјегавању двоструког опорезивања и спречавању фискалне утаје 

у односу на порезе на доходак и имовину, број: 01,02-05-2-493/13 од 12.04.2013. 

године (47. сједница, одржана 18.04.2013) 

 

25. Уговор о екстрадицији између Босне и Херцеговине  и Народне Демократске 

Републике Алжир, број: 01,02-05-2-424/13 од 01.04.2013. године (47. сједница, 

одржана 18.04.2013) 

 

26. Уговор о правној помоћи у грађанским и привредним стварима између Босне и 

Херцеговине и Народне Демократске Републике Алжир, број: 01,02-05-2-411/13 

од 28.03.2013. године (47. сједница, одржана 18.04.2013) 
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27. Уговор између Босне и Херцеговине и Народне Демократске Републике Алжир 

о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима, број: 01,02-05-2-

415/13 од 29.03.2013. године (47. сједница, одржана 18.04.2013) 

 

28. Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о изручењу, број: 

01,02-05-2-455/13 од 04.04.2013. године (47. сједница, одржана 18.04.2013) 

 

29. Додатак 1 Финансијском споразуму за хоризонтални програм нуклеарне 

безбједности и заштите од радијације по инструменту за претприступну помоћ 

за 2009. годину, број: 01,02-05-2-426/13 од 01.04.2013. године (47. сједница, 

одржана 18.04.2013) 

 

30. Измјена Статута Међународног монетарног фонда за реформу Извршног 

одбора, број: 01,02-05-2-488/13 од 11.04.2013. године (47. сједница, одржана 

18.04.2013) 

 

31. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у 

вези са вишекорисничким програмом за ТЕМПУС 2012 у склопу Инструмента 

претприступне помоћи, број: 01,02-05-2-508/13 од 18.04.2013. године (48. 

сједница, одржана 23.05.2013) 

 

32. Уговор о трансферу осуђених лица између Босне и Херцеговине и Републике 

Индије, број: 01,02-05-2-509/13 од 18.04.2013. године (48. сједница, одржана 

23.05.2013) 

 

33. Споразум  између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Азербејџан о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Број: 01,02-05-2-520/13 од 22.04.2013. године (48. сједница, одржана 23.05.2013) 

Споразум о гранту  између Босне и Херцеговине и Међународне банке за 

обнову и развој за Пројекат техничке подршке за унапређивање инвестиционе 

климе и институционално јачање, број: 01,02-05-2-521/13 од 22.04.2013. године 

(48. сједница, одржана 23.05.2013) 

 

34. Двогодишњи споразум о сарадњи између Босне и Херцеговине и Регионалне 

канцеларије Свјетске здравствене организације за Европу за 2012-2013, број: 

01,02-05-2-586/13 од 20.05.2013. године (49. сједница, одржана 06.06. и  

08.07.2013) 

 

35. Споразум о гранту ЕК ИПА Дио 1 (Пројекат отпадних вода за Сарајево) између 

Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој у улози 

администратора Европске комисије за Траст фонд за претприступни инструмент 

Европске уније, број: 01,02-05-2-584/13 од 20.05.2013. године (49. сједница, 

одржана 06.06. и  08.07.2013) 

 

36. Додатни Споразум о финансирању од 29. новембра 2012. на Споразум о 

финансирању и пројекту од 12. октобра 2009. године између KfW, Франкфурт 

на Мајни (KfW), и Босне и Херцеговине, коју заступа  Министарство финансија 

и трезора БиХ (прималац),  као и Републике Српске, коју заступа Министарство 

финансија (РС), и Града Бање Луке (Агенција за извршење пројекта), на износ 

до 1.470.000,00 евра – Градски водоводни и канализациони систем у Бањој 
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Луци, Компонента 1- Водоснабдијевање и Компонента 2 Системи канализације 

(Пројекат), број: 01,02-05-2-582/13 од 20.05.2013. године (49. сједница, одржана 

06.06. и  08.07.2013) 

 

37. Први амандман  на Споразум који се односи на Споразум о кредиту склопљен 

27. децембра 2010. године за финансирање обнове и проширење канализационог 

система у Градишци, између Босне и Херцеговине, коју представља 

Министарство финансија и трезора БиХ, и UniCredit Banke Austrija AG, Беч, 

Аустрија (Банка), број: 01,02-05-2-585/13 од 20.05.2013. године (49. сједница, 

одржана 06.06. и  08.07.2013) 

 

38. Амандман  бр. 2  на Уговор о финансирању склопљен између Босне и 

Херцеговине и Европске инвестиционе банке 21. децембра 2005. године у 

Сарајеву и 28. децембра 2005. године у Луксембургу, с накнадним измјенама –

финансирање пројекта  Жељезнице II (FI N
o
 23.376), број: 01,02-05-2-587/13 од 

20.05.2013. године (49. сједница, одржана 06.06. и  08.07.2013) 

 

39. Први амандман на Споразум који се односи на Споразум о кредиту склопљен 

20.07.2010. године за финансирање пројекта набавке, инсталације, обуке и 

одржавања медицинске и немедицинске опреме и услуга у Кантоналној болници 

у Орашју између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство 

финансија и трезора, и UniCredit Bank Austria AG, број: 01,02-05-2-583/13 од 

20.05.2013. године. (50. сједница, одржана 18.07.2013) 

 

40. Споразум о финансирању (Пројекат регистрације некретнина) између Босне и 

Херцеговине и Међународне асоцијације за разво, број: 01,02-05-2-630/13 од 

31.05.2013. године (50. сједница, одржана 18.07.2013) 

 

41. Уговор  између Босне и Херцеговине и Народне Републике Кине о међусобном 

пружању правне помоћи у кривичним стварима, број: 01,02-05-2-627/13 од 

31.05.2013. године (50. сједница, одржана 18.07.2013) 

 

42. Уговор  између Босне и Херцеговине и Народне Републике Кине о правној 

помоћи у грађанским и привредним стварима, број: 01,02-05-2-628/13 од 

31.05.2013. године (50. сједница, одржана 18.07.2013) 

 

43. Уговор  између Босне и Херцеговине и Народне Републике Кине о 

екстрадицији,  број: 01,02-05-2-629/13 од 31.05.2013. године (50. сједница, 

одржана 18.07.2013) 

 

44. Додатни протокол између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о 

измјенама и допунама Уговора између Босне и Херцеговине и Републике 

Хрватске о подстицању и узајамној заштити улагања, број: 01,02-05-2-626/13 од 

31.05.2013. године (50. сједница, одржана 18.07.2013) 

 

45. Допуна  бр. 1 Финансијског споразума о државном програму за Босну и 

Херцеговину – Дио I у оквиру ИПА – компонента помоћи у транзицији и 

изградњи институција за 2010.годину, број: 01,02-05-2-631/13 од 31.05.2013. 

године (50. сједница, одржана 18.07.2013) 
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46. Амандман бр. 1 на Уговор о финансирању склопљен између Европске 

инвестиционе банке, Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине 

15. јула 2008. године у Сарајеву и 18. августа 2008. године у Луксембургу  - 

Вода и санитација Федерације Босне и Херцеговине  (FI 24.569), број: 01,02-05-

2-632/13 од 31.05.2013. године  (50. сједница, одржана 18.07.2013) 

 

47. Конвенција Савјета Европе  о спречавању и борби против насиља над женама и 

насиља у породици (ЕТС 210), број: 01,02-05-2-685/13 од  20.06.2013. године 

(50. сједница, одржана 18.07.2013) 

 

48. Измјена и допуна члана XII (ц) (ii) Споразума о међународној организацији за 

сателитске телекомуникације (ИТСО), усвојена на 31. ванредном састанку 

Скупштине ИТСО, одржаном од 20. до 23. марта 2007. године у Паризу,  број: 

01,02-05-2-686/13 од  20.06.2013. године (50. сједница, одржана 18.07.2013) 

 

49. Споразум о финансирању и пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни (KfW) и 

Босне и Херцеговине, коју представља Министарство финансија и трезора 

(прималац) као и Федерације Босне и Херцеговине, коју представља Федерално 

министарство финансија  (ФБиХ) и Општине Бихаћ (агенција за извршење 

пројекта), на износ до 2.940.000,00 евра – Прикупљање и третман отпадних вода 

Бихаћ (пројекат),  број: 01,02-05-2-692/13 од  24.06.2013. године (50. сједница, 

одржана 18.07.2013) 

 

50. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Руске 

Федерације о условима узајамних путовања држављана, број: 01,02-05-2-814/13 

од  11.07.2013. године (50. сједница, одржана 18.07.2013) 

 

51. Споразум о економској сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине 

и Владе Румуније, број: 01,02-05-2-864/13 од  22.07.2013. године (52. сједница, 

одржана 29.08.2013) 

 

52. Споразум  између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Краљевине 

Норвешке о спровођењу Пројекта „Јавне службе за тржиште некретнина и 

европске интеграције“, број: 01,02-05-2-865/13 од  23.07.2013. године (52. 

сједница, одржана 29.08.2013) 

 

53. Меморандум о разумијевању у вези са спровођењем Програма  достојанственог 

рада за Босну и Херцеговину 2012-2015. године између Савјета министара 

Босне и Херцеговине и Међународне организације рада,  број: 01,02-05-2-866/13 

од  23.07.2013. године (52. сједница, одржана 29.08.2013) 

 

54. Споразум о кредиту, финансирању и пројекту између KfW, Франкфурт на 

Мајни (зајмодавац) и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство 

финансија и трезора (зајмопримац) и Републике Српске, коју заступа 

Министарство финансија Републике Српске и Хидроелектране на Требишњици  

(ХЕТ), (Агенција за извршење пројекта) за 10.000.000 евра - Санација ХЕ 

Требиње 1, Фаза III, број: 01,02-05-2-893/13 од  01.08.2013. године (52. сједница, 

одржана 29.08.2013) 
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55. Оквирни споразум о кредиту између Босне и Херцеговине и Развојне банке 

Савјета Европе, број: 01,02-05-2-894/13 од 01.08.2013. године (53. сједница, 

одржана 19.09.2013) 

 

56. Споразум  између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Латвије о међународном друмском превозу, број: 01,02-05-2-896/13 од 

02.08.2013. године (53. сједница, одржана 19.09.2013) 

 

57. Споразум између Босне и Херцеговине и Чешке Републике  о међународном 

друмском превозу, број: 01,02-05-2-897/13 од  02.08.2013. године (53. сједница, 

одржана 19.09.2013) 

 

58. Први споразум о измјенама Кредитног споразума (пројекат „Модернизација 

Универзитета у Бањој Луци“) између Босне и Херцеговине, коју представља 

Министарство финансија и трезора БиХ, и Raiffeisen Bank International AG, број: 

01,02-05-2-898/13 од  02.08.2013. године (53. сједница, одржана 19.09.2013) 

 

59. СИДА БиХ Munic WatSan-Invest грант – Споразум о гранту  (Инвестициони 

грант за општински водовод и канализацију) између Босне и Херцеговине и 

Европске инвестиционе банке, број: 01,02-05-2-899/13 од  02.08.2013. године 

(53. сједница, одржана 19.09.2013) 

 

60. Споразум  између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Турске о сарадњи у области одбрамбене индустрије, број: 01,02-05-2-904/13 од  

07.08.2013. године (53. сједница, одржана 19.09.2013) 

 

61. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у 

вези са државним програмом за 2012. годину у оквиру Инструмента 

претприступне помоћи,  број: 01,02-05-2-1010/13 од 19.09.2013. године (54. 

сједница, одржана 07.10.2013) 

 

62. Уговор  број 1 о амандману на Уговор о зајму закључен 28. октобра 2008. 

године (Пројекат Коридор 5ц) између Босне и Херцеговине и Европске банке за 

обнову и развој, број: 01,02-05-2-1008/13 од 19.09.2013. године (54. сједница, 

одржана 07.10.2013) 

 

63. Уговор о зајму (Пројекат канализације Цазин) између Босне и Херцеговине и 

Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-1019/13 од 24.09.2013. 

године (54. сједница, одржана 07.10.2013) 

 

64. Споразум о зајму између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство 

финансија и трезора (зајмопримац) и ERSTE Bank der Oesterreichischen 

Sparkassen AG Austria (зајмодавац) – Пројекат набавке мдицинске опреме за 

здравствене установе у Унско-санском кантону, број: 01,02-05-2-1007/13 од 

19.09.2013. године (55. сједница, одржана 24.10.2013) 

 

65. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у 

вези са ИПА програмом јадранске прекограничне сарадње у оквиру 

Инструмента претприступне помоћи, број: 01,02-05-2-1054/13 од 07.10.2013. 

године (55. сједница, одржана 24.10.2013) 
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66. Споразум између Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине и 

Министарства образовања Републике Азербејџан о сарадњи у области 

образовања,  број: 01,02-05-2-1055/13 од 07.10.2013. године (55. сједница, 

одржана 24.10.2013) 

 

67. Споразум између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о пограничном 

саобраћају, број: 01,02-05-2-1056/13 од 07.10.2013. године (55. сједница, 

одржана 24.10.2013) 

 

68. Споразум  између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Србије о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак незаконит,  број: 

01,02-05-2-1059/13 од 07.10.2013. године  (55. сједница, одржана 24.10.2013) 

 

69. Протокол  између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије о спровођењу Споразума 

између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о 

предаји и прихвату лица чији  је улазак или боравак незаконит, број: 01,02-05-2-

1060/13 од 07.10. 2013.  године (55. сједница, одржана 24.10.2013) 

 

70. Допуна  бр. 1 Финансијског споразума о државном програму за Босну и 

Херцеговину  - дио I у оквиру ИПА – компонента помоћи у транзицији и 

изградњи институција за 2009. годину, број: 01,02-05-2-1040/13 од 01.10.2013. 

године (55. сједница, одржана 24.10.2013) 

 

71. Заједничка  изјава о тумачењу и примјени члана 11. Споразума о слободном 

транзиту преко територије Републике Хрватске у и из Луке Плоче и преко 

територије Босне и Херцеговине у Неуму, број: 01,02-05-2-1041/13 од 01.10. 

2013. године (55. сједница, одржана 24.10.2013) 

 

72. Амандман  бр. 2 на Уговор о финансирању склопљен између Босне и 

Херцеговине и Европске инвестиционе банке 26.03.2007.године у Сарајеву, с 

накнадним измјенама – Пројекат обнове путева у Федерацији БиХ (FI 23.924), 

број: 01,02-05-2-1068/13, од 09.10. 2013.  године (55. сједница, одржана 

24.10.2013) 

 

73. Уговор  између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о граничним 

прелазима, број: 01,02-05-2-1009/13, од 19.09.2013. године (55. сједница, 

одржана 24. и 28.10.2013) 

 

74. Протокол  о начину размјене информација и података између Државне 

регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну  безбједност Босне и 

Херцеговине и Државног завода за радиолошку и нуклеарну безбједност 

Републике Хрватске, број: 01,02-05-2-1119/13, од 29.10.2013. године (57. 

сједница, одржана 20.11. и 05.12.2013) 

 

75. Споразум  између Босне и Херцеговине и Кнежевине Лихтенштајн о реадмисији 

лица која бораве без дозволе и Протокол о сровођењу уз Споразум између Босне 

и Херцеговине и Кнежевине Лихтенштајн о реадмисији лица која бораве без 

дозволе, број: 01,02-05-2-1166/13, од 07.11.2013. године (57. сједница, одржана 

20.11. и 05.12.2013) 
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76. Трећи амандман на Кредитни споразум од 31. маја 2010. године (Пројекат 

„Болница Бијељина“) слопљен између Босне и Херцеговине, коју заступа 

Министарство финансија и трезора, као зајмопримац, и Raiffeisen Bank 

International AG, као зајмодавац, број: 01,02-05-2-1178/13, од 13.11.2013.  године 

(57. сједница, одржана 20.11. и 05.12.2013) 

 

77. Оквирни  споразум  између Развојне банке Савјета Европе и Босне и 

Херцеговине у вези са Регионалним програмом за стамбено збрињавање, број: 

01,02-05-2-1185/13, од 14.11.2013. године (58. сједница, одржана 05.12.2013) 

 

78. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у 

вези са прекограничним програмом Босна и Херцеговина  - Црна Гора у оквиру 

Инструмента претприступне помоћи за 2012. годину,  број: 01,02-05-2-1207/13, 

од  20.11.2013. године (58. сједница, одржана 05.12.2013) 

 

79. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у 

вези са прекограничним програмом Босна и Херцеговина  - Србија у оквиру 

Инструмента претприступне помоћи за 2012.годину, број: 01,02-05-2-1208/13, 

од 20.11.2013. године (58. сједница, одржана 05.12.2013) 

 

80. Допуна бр. 2 Споразума о финансирању који се односи на државни програм за 

Босну и Херцеговину – дио II у оквиру ИПА – компонента помоћи у транзицији 

и изградњи институција за 2009.годину, број: 01,02-05-2-1209/13, од 20.11.2013.  

године (58. сједница, одржана 05.12.2013) 

 

81. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне 

Републике Њемачке о финансијској сарадњи у 2010. години, број: 01,02-05-2-

1229/13, од 27.11.2013.  године (58. сједница, одржана 05.12.2013) 

 

82. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне 

Републике Њемачке о финансијској сарадњи у 2011. години, број: 01,02-05-2-

1230/13, од 27.11.2013. године (58. сједница, одржана 05.12.2013) 

 

83. Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Македоније о измјенама и 

допунама Уговора о изручењу између Босне и Херцеговине и Републике 

Македоније,  број: 01,02-05-2-1242/13, од 29.11.2013. године (61. сједница, 

одржана 30.12.2013) 

 

84. Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Македоније о измјенама и 

допунама Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Македоније о  

међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима, број: 01,02-05-

2-1251/13 од 2.12.2013.(61.сједница, одржана 30.12.2013.) 

 

85. Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Македоније о измјенама и 

допунама Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Македоније о  

правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, број: 01,02-05-2-1252/13 

од 02.12.2013. године (61. сједница, одржана 30.12.2013) 

 

86. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у 

вези с прекограничним програмом Хрватска – Босна и Херцеговина у оквиру 

Инструмента претприступне помоћи за 2012. годину (Централизовано 



37 

 

управљање), број: 01,02-05-2-1316/13 од 20.12.2013. године (61. сједница, 

одржана 30.12.2013) 

 

87. Споразум  између Босне и Херцеговине и Чешке Републике о сарадњи у борби 

против криминала, посебно тероризма, илегалне трговине опојним дрогама и 

психотропним супстанцама и организованог  криминала, број: 01,02-05-2-

1317/13, од 20.12.2013. године (61. сједница, одржана 30.12.2013) 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II - ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ОТКАЗИВАЊЕ 
 

1. Сагласност за отказивање Споразума између Савјета министара Босне и 

Херцеговине и Владе Републике Хрватске о узајамном укидању виза, број: 

01,02-05-2-665/13,  од 11.06.2013. године (50. сједница, одржана 18.07.2013) 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III - МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ У ПРОЦЕДУРИ 

НА ДАН  31.12.2013. године 

 
1. Кредитни споразум за финансирање Пројекта набавке медицинске опреме за 

потребе Јавне установе Опште болнице „Прим. др Абдулах Накаш“ између 

Босне и Херцеговине, коју представља Министарство финансија и трезора, и 

UniCreit Bank Austria AG, број: 01,02-05-2-660/13, од 10.06.2013. 

 

2. Уговор између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Савјета министара 

Републике Албаније о сарадњи у области ветеринарства, број: 01,02-05-2-

1250/13, од 02.12.2013. 

Комисија за спољне послове Представничког дома ПСБиХ доставила је 

30.12.2013. године Представничком дому ПСБиХ Обавјештење о скидању с 

дневног реда своје 44. сједнице предметног уговора, те навела да ће он бити 

разматран на наредној сједници Комисије. 

 

3. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Македоније о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на 

доходак и имовину, број: 01,02-05-2-1326/13, од 24.12.2013. 

 

4. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Словеније  о размјени и обостраној заштити тајних података, број: 01,02-05-2-

1327/13, од 24.12.2013. 
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ДИО ПЕТИ - ОДЛУКЕ 

 

ПОГЛАВЉЕ I - ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ:  
 

1. ОДЛУКА о потврђивању Одлуке Предсједништва Босне и Херцеговине о 

учешћу јединице војне полиције Оружаних снага Босне и Херцеговине у 

операцији Снаге међународне безбједносне помоћи (ИСАФ) у Исламској 

Републици Авганистан, број:  01,02-03-1376/12,  од  17. 01.2013.  

Потврђена на 40. сједници ПДПСБиХ, одржаној 03.01.2013. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број: 6/13 

 

2. ОДЛУКА о потврђивању именовања министра и замјеника министара у Савјету 

министара Босне и Херцеговине, број: 01-34-1-1241-1/13, од 05.12.2013. 

Потврђена на 58.сједници, одржаној 05.12.2013. 

Објава: “Службени гласник БиХ”,  број: 97/13 

 

3. Одлука о потврђивању одлуке Предсједништва Босне и Херцеговине о 

постављењу професионалних војних лица на формацијска мјеста у 

Министарству одбране и Оружаним снагама Босне и Херцеговине, број: 01,02-

03-1177/13, од 16.12.2013. 

Потврђена на 58. сједници, одржаној 05.12.2013. 

Објава: “Службени гласник БиХ”,  број: 100/13 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II - ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊИМА, ИЗБОРИМА, 

РАЗРЈЕШЕЊИМА, СМЈЕНАМА 
 

1. Именовање једног члана из Представничког дома у Интерресорну радну групу 

за израду Закона о политичким партијама у Босни и Херцеговини, број: 01,02-

34-1-186/13, од 06.02.2013. 

На 42. сједници, одржаној 14.02.2013. у Интерресорну радну групу именована је 

посланица Нермина Заимовић-Узуновић 

 

2. ОДЛУКА о именовању директора и замјеника директора Агенције за заштиту 

личних података у Босни и Херцеговини, број 01,02-24-1-1374/12, од 16.04.2013. 

На 43. сједници, одржаној 28.02.2013, именовани су Петар Ковачевић, директор, и 

Владо Рогић, замјеник директора. 

Објава: “Службени гласник БиХ”,  број: 32/13 

 

3. ОДЛУКА о именовању члана Управног одбора јавног радио-телевизијског 

сервиса Босне и Херцеговине, број 01,02-34-1-231/13, од 16.04.2013. године. 

На 43. сједници, одржаној 28.02.2013, именована је Сања Латиновић. 

Објава: “Службени гласник БиХ”,  број: 32/13 

 

4. ОДЛУКА о именовању члана Заједничке комисије за европске интеграције, 

број: 01-34-1-412/13, од 28.03.2013.  

На 46. сједници ПДПСБиХ, одржаној 28.03.2013, именована је посланица 

Исмета Дервоз. 

Објава:  “Службени гласник БиХ”, број 28/13. 
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5. ОДЛУКА о измјени Одлуке о избору чланова сталних комисија Представничког 

дома,  број: 01-34-1-413/13, од 28.03.2013. 

На 46. сједници ПДПСБиХ, одржаној 28.03.2013, изабран је посланик Нермин 

           Пурић. 

Објава:  “Службени гласник БиХ”, број 28/13 

 

6. ОДЛУКА о разрјешењу члана Управног одбора Агенције за развој високог 

образовања и обезбјеђивање квалитета Босне и Херцеговине, број 01,02-34-1-

414/13, од 16.04.2013. године. 

На 46. сједници ПДПСБиХ, одржаној 28.03.2013, разрјешен је дужности Мурис  

Чичић. 

Објава: “Службени гласник БиХ”,  број: 32/13 

 

7. ОДЛУКА о разрјешењу члана Управног одбора Агенције за развој високог 

образовања и обезбјеђивање квалитета Босне и Херцеговине, број: 01,02-34-1-

723/13, од 15.07.2012. 

На 48. сједници, одржаној 23.05.2013, разрјешен је дужности Миљан Попић. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број: 58/13 

 

8. ОДЛУКА о именовању чланова Савјета националних мањина Босне и 

Херцеговине, број: 01,02-34-1-728/12, од 23.07.2013. 

На 50. сједници ПДПСБиХ , одржаној 18.07.2013, именовани су чланови Савјета 

националних мањина. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број: 60/13 

 

9. ОДЛУКА о избору три члана Управног одбора Агенције за развој високог 

образовања и обезбјеђивање квалитета и избор једног члана који ће дужност 

преузети умјесто разријешеног члана Управног одбора Агенције за развој високог 

образовања и обезбјеђивање квалитета, број: 01,02-50-14-168-8,1/13, од 05.11.2013. 

На 53.сједници ПДПСБиХ, одржаној 19.09.2013, изабрани су: Аида Абаџић-

Хоџић, Владо Мајсторовић и Стеван Трбојевић. Умјесто Муриса Чичића 

изабран је Зоран Селесковић. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број: 87/13 

 

10. Одлука о именовању чланова Делегације Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине у Парламентарној скупштини Уније за Медитеран, број: 01,02-34-

1-1282/13, од 16.12.2013. 

На 54. сједници, одржаној 07.10.2013, именован је посланик Денис Бећировић.  

Објава: „Службени гласник БиХ“, број: 100/13 

 

11. Одлука о именовању чланова Делегације Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине у Парламентарној скупштини Франкофоније, број: 01,02-34-1-

1283/13, од 16.12.2013. 

На 54. сједници, одржаној 07.10.2013, именоване су посланице Милица 

Марковић и Азра Хаџиахметовић. 

Објава: „Службени гласник БиХ“, број: 100/13 

 

12. ОДЛУКА о смјени министра спољне трговине и економских односа БиХ, 

замјеника министра одбране и замјеника министра за људска права и избјеглице 

БиХ, број: 01-50-1-1003/13, од 24.10.2013.  
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На 55. сједници, одржаној 24.10.2013, смијењени су: Мирко Шаровић, министар 

спољне трговине и економских односа БиХ, Мирко Оклолић, замјеник министра 

одбране, и Радмила Митровић, замјеница министра за људска права и 

избјеглице БиХ.  

Објава “Службени гласник БиХ”,  број: 86/13. 

 

13. ОДЛУКА о разрјешењу секретара Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине, број: 01-34-1-1108/13, од 24.10.2012. 

На 55. сједници, одржаној 24.10.2013, разрјешен је Бојан Нинковић, секретар 

Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. 

Објава: “Службени гласник БиХ”,  број: 86/13. 

 

14. Одлука о именовању секретара Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине, број: 01-34-1-1140/13, од 05.11.2013. 

На 56. сједници, одржаној 05.11.2013, именован је Драгољуб Рељић,  секретар 

Представничког дома ПСБиХ. 

Објава: “Службени гласник БиХ”,  број: 88/13. 

15. Одлука о именовању чланова Савјета Регулаторне агенције за комуникације 

Босне и Херцеговине, број: 01,02-34-1-1123/13, од 16.12.2013. 

На 56. сједници Представничког дома , одржаној 05.11.2013, именовани су: 

Зоран Томић, Нино Ћорић, Љубо Божовић, Милош Шолаја, Пламенко 

Чустовић, Мирза Милишић и Фарук Борић. 

Објава: “Службени гласник БиХ”,  број: 100/13. 

 

16. Именовање чланова Канцеларије за разматрање жалби БиХ 

Материјал Савјета министара БиХ, број: 01-34-1149/13, од 05.11.2013.  

На 58. сједници ПДПСБиХ, одржаној 05.12.2013, између признатих стручњака 

управног права из ФБиХ именовани су: Магдалена Папић и Илма Мехић- 

Јусуфбашић; између стручњака из области јавних набавки, транспорта и 

стратешког пословног управљања из ФБиХ Николина Силак и Вилдан Ђуровић, 

а из РС Драган Вукајловић. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III - ОДЛУКЕ  О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈА 
 

1. ОДЛУКА о оснивању Ад хок комисије Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине за спровођење поступка именовања Савјета регулаторне агенције 

за комуникације Босне и Херцеговине, број 01,02-29-148/13, од 18.04.2013. 

Одлука усвојена на  47. сједници ПДПСБиХ, одржаној 18.04.2013.године. 

Предлагачи: посланици Клуба СДС-а 

Објава: “Службени гласник БиХ”,  број: 32/13 
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ДИО ШЕСТИ - ЗАКЉУЧЦИ 

 

ПОГЛАВЉЕ I – ЗАКЉУЧЦИ О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈА 

 
 

1. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за 

усаглашавање Одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина БиХ, 

број: 01,02-34-1-132/12, од 25.01.2013. године. 

 Усвојен на 41. сједници ПДПСБиХ, одржаној 31.01.2013.   

       Објављен у “Службеном гласнику БиХ”,  број: 18/13 

 

2. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за 

спровођење процедуре за именовање чланова Независног одбора и Одбора за 

жалбе грађана као независних тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине, 

број: 01,02-34-1-131/13, од 25.01.2013. 

 Усвојен на 41. сједници ПДПСБиХ, одржаној 31.01.2013.  

       Објављен  у “Службеном гласнику БиХ”,  број: 18/13 

 

3. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за израду 

предлога измјена и допуна пословника Представничког дома и Дома народа 

ПСБиХ, број ПСБиХ: 01,02-34-1-133/1,3 од 25.01.2013. 

 Усвојен на 41. сједници ПДПСБиХ, одржаној 31.01.2013.  

 

4. Закључак о формирању Истражне комисије Представничког дома за утврђивање 

евентуалних неправилности и злоупотреба и стања у Управи за индиректно 

опорезивање БиХ, број: 01-34-1-823/13, од 23.05.2013. 

 Усвојен на 48.сједници, одржаној 23.05.2013. Ад. 18. 

Објављен у “Службеном гласнику БиХ”,  број: 57/13 

 

5. Закључак о формирању Истражне комисије Представничког дома за утврђивање 

законитости поступања надлежних државних органа у случају привођења и 

задржавања Шемсудина Мехмедовића, посланика у Представничком дому, број: 

01-34-1-887/13 од 30.07.2013. 

 Усвојен на 51.сједници, одржаној 25.07.2013.  

     Објављен у “Службеном гласнику БиХ”, број: 62/13 

 

6. Закључак о оснивању Интерресорне радне групе за припрему предлога измјена и 

допуна Изборног закона, број: 01-50-1-1138/13 од 05.11.2013.  

 Усвојен на 56.сједници, одржаној 05.11.2013.  

      Објављен у “Службеном гласнику БиХ”,  број: 88/13 

 

7. ЗАКЉУЧАК о измјени закључка о оснивању Интерресорне радне групе за 

припрему предлога измјена и допуна Изборног закона БиХ, број: 01-50-1-1138-

1/13 од 05.12.2013. 

 Усвојен на 58.сједници ПДПСБиХ, одржаној 05.12.2013.  

      Објављен у “Службеном гласнику БиХ”,  број: 97/13 
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ПОГЛАВЉЕ II - ЗАКЉУЧЦИ О ИМЕНОВАЊУ, РАЗРЈЕШЕЊУ 
 

1. ЗАКЉУЧАК  о разрјешењу члана Истражне комисије  Представничког дома за 

утврђивање трошења донаторских средстава  

Број: 01-34-1-224-1/13 од 28.03.2013. 

Усвојен на 46.сједници ПДПСБиХ, одржаној 28.03.2013.   

Објављен у “Службеном гласнику БиХ”, број 28/13 

 

1. ЗАКЉУЧАК о именовању чланова Истражне комисије Представничког дома за 

утврђивање евентуалних неправилности и злоупотреба и стања у Управи за 

индиректно опорезивање БиХ 

Број: 01-34-1-823-1/13 од 08.07.2013. 

Усвојен на наставку 49. сједнице Представничког дома, одржаном 08.07.2013. 

Објављен у “Службеном гласнику БиХ”,  број: 57/13 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III - ЗАКЉУЧЦИ О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА 
 

1. ЗАКЉУЧАК о продужењу мандата Истражне комисије Представничког дома за 

утврђивање законитости поступања надлежних државних органа у случају 

привођења и задржавања Шемсудина Мехмедовића, посланика у 

Представничком дому 

Број: 01/а-50-1-15-55/13 од 28.10.2013. 

Усвојен на наставку 55. сједнице, одржаном 28.10.2013. (мандат Комисије 

продужен до 07. 11. 2013) 

Објављен у “Службеном гласнику БиХ”, број: 86/13. 

 

2. ЗАКЉУЧАК о измјени закључка о продужењу мандата Истражне комисије 

Представничког дома за утврђивање законитости поступања надлежних 

државних органа у случају привођења и задржавања Шемсудина Мехмедовића, 

посланика у Представничком дому 

Број: 01/а-50-1-15-56/13 од 05.11.2013. 

Усвојен на 56. сједници Представничког дома, одржаној 05.11.2013. 

Објављен у “Службеном гласнику БиХ”, број: 90/13. 

 

3. ЗАКЉУЧАК Истражне комисије Представничког дома за утврђивање 

евентуалних неправилности и злоупотреба и стања у Управи за индиректно 

опорезивање БиХ 

Број: 01-50-5-944-6,1/13 од 30.12.2013. 

Усвојен на 61. сједници, одржаној 30.12.2013. – рад Комисије продужен до 

28.02.2014. 

Објављен у “Службеном гласнику БиХ”,  број: 3/14 
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ДИО СЕДМИ - ИНИЦИЈАТИВЕ ПОСЛАНИКА 

 

ПОГЛАВЉЕ I - УСВОЈЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ  
 

1. “У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ, упућујем посланичку иницијативу за расправу на сједници 

Представничког дома о теми: Посљедице уништавања муниције и минско-

експлозивних средстава (МиМЕС-а) на полигону Барбара по локално 

становништво у општини Гламоч“ 

Предлагач: посланица Душанка Мајкић 

Број: 01-50-19-1346/12 од 04.12.2012. 

40. сједница, одржана 03.01.2013. 

 

2. “Предлажем Колегијуму Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 

да се у дневни ред једне од сједница у септембру 2012. године уврсти тачка: 

Информација о судбини лакокварљивих врста робе одузете у управном 

поступку, односно у вези с почињеним прекршајима од стране Управе за 

индиректно опорезивање БиХ.“ 

Предлагач: посланик Мирсад Мешић 

Број: 01-50-19-953/12 и 01-50-1-15-32/12 од 19.07.2012. 

42. сједница, одржана 14.02.2013. 

 

3. “У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине ('Службени гласник БиХ', бр. 33/06, 41/06, 

81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12), достављамо иницијативу за уврштавање у 

дневни ред једне од наредних сједница Представничког дома тачке која гласи: 

Анализа досадашњег тока спровођења Закона о заштити и добробити 

животиња“ 

Предлагач: посланици Бериз Белкић и Шефик Џаферовић 

Број: 01-50-19-106/13 од 21.01.2013. 

42. сједница, одржана 14.02.2013. 

 

4. “Подносим иницијативу којом би се грађанима Босне и Херцеговине омогућило 

да у цјелини прате сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине 

БиХ путем државног РТВ емитера почев од 01.03.2013.“ 

Предлагач: посланик Зијад Јагодић 

Број: 01-50-19-277/13 и 01-50-1-15-43/13 од 28.02.2013. 

49. сједница, одржана 06.06. и 08.07.2013. 

 

5. “Предлажемо да се на првој наредној сједници Представничког дома уврсти 

тачка дневног реда која гласи: Изјашњење министра безбједности БиХ 

Фахрудина Радончића о наводима и тврдњама које је изнио у магазину 

Вечерњег листа 'Обзор', од 18.05.2013, против члана Предсједништва БиХ 

Бакира Изетбеговића и Странке демократске акције“ 

Предлагач: посланици Клуба СДА 

Број: 01-50-1-600/13 од 23.05.2013. 

50. сједница, одржана 18.07.2013. 

 

6. “На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ, покрећем иницијативу за израду јединственог закона о правима 
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и дужностима министара и других руководећих званичника, органа управе и 

управних организација“ 

Предлагач: посланик Петар Кунић 

Број: 01-50-1-607/13 од 23.05.2013. 

50. сједница, одржана 18.07.2013. 

 

7. “На основу члана 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, покрећем 

посланичку иницијативу да се сагледа стање на граничним и малограничним 

пријелазима с Хрватском и установи да ли има проблема с преласком грађана и 

робе и да се предложе конкретне мјере за рјешавање евентуалних проблема.“ 

Предлагач: посланик Саша Бурсаћ 

Број: 01-50-1-729/13 и 01-50-1-15-49/13 од 08.07.2013. 

51. сједница, одржана 25.07.2013. 

 

8. “Предлажем да Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ у дневни 

ред наредне сједнице уврсти и обави расправу о теми: Стратешко дјеловање 

институција у Босни и Херцеговини у правцу осигурања равномјерног развоја 

Босне и Херцеговине.“ 

Предлагач: посланик Сенад Шепић 

Број: 01-50-1-1106/13 од 24.10.2013. 

61. сједница, одржана 30.12.2013. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II - ОДБИЈЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
 

1. “На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06, 

81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12), подносим посланичку иницијативу којом се 

задужује Министарство спољне трговине и економских односа БиХ да у 2013. 

години припреми одговарајућа законска рјешења за формирање Агенције за 

околиш Босне и Херцеговине.“ 

Предлагач: посланик Денис Бећировић 

Број: 01-50-19-36/13 и 01-50-1-15-40/13 од 03.01.2013. 

43. сједница, одржана 28.02.2013. 

 

2. “На основу члана 8. Пословника Представничког дома, упућујем посланичку 

иницијативу да Парламентарна скупштина БиХ обави расправу о препрекама и 

шансама за улагање у Босну и Херцеговину, те да Савјет министара БиХ 

припреми полазни материјал за расправу.“ 

Предлагач: посланик Шемсудин Мехмедовић 

Број: 01-50-19-222/13 од 14.02.2013. 

47. сједница, одржана 18.04.2013. 

 

3. “Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара 

БиХ и Конференцију министара образовања БиХ да у року од 60 дана израде 

прецизна упутства о неопходном материјалу за сваки школски предмет, у 

складу с препорукама Свјетске здравствене организације, према којима ће 

максимална тежина школске торбе с прибором и опремом бити ограничена на 

10% тјелесне тежине дјетета.“ 

Предлагач: посланик Сенад Шепић 

Број: : 01/а-50-1-15-44/13 од 14.03.2013. 
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47. сједница, одржана 18.04.2013. 

 

4. “На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06, 

81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12), подносим сљедећу посланичку иницијативу, 

којом се задужује Савјет министара БиХ да до краја 2013. године припреми и у 

парламентарну процедуру достави Предлог закона о забрани изазивања и 

ширења националне, вјерске, расне и других облика мржње у Босни и 

Херцеговини.“ 

Предлагач: посланик Денис Бећировић 

Број: 01-50-1-405/13 од 28.03.2013. 

48. сједница, одржана 23.05.2013. 

 

5. “На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06, 

81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12), покрећем иницијативу за враћање Повеље 

Кулина бана у Босну и Херцеговину. Тражим од Савјета министара БиХ да 

покрене поступак враћања оригиналног примјерка Повеље Кулина бана из 

Санкт Петербурга у Русији у Босну и Херцеговину.“ 

Предлагач: посланик Шемсудин Мехмедовић 

Број: 01-50-1-407/13 од 28.03.2013. 

48. сједница, одржана 23.05.2013. 

 

6. “На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине, упућујем иницијативу да Парламентарна 

скупштина БиХ обави расправу о захтјеву предсједника Градског вијећа Града 

Мостара да Парламентарна скупштина БиХ расправи и заузме став у погледу 

валидности мандата градских вијећника и градоначелника Града Мостара.“ 

Предлагач: посланик Салко Соколовић 

Број: 01-50-1-409/13 од 28.03.2013. 

48. сједница, одржана 23.05.2013. 

 

7. “На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине ('Службени гласник БиХ', бр. 33/06, 41/06, 

81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12), подносим посланичку иницијативу, којом се 

задужује Савјет министара БиХ да до краја 2013. године припреми и у 

парламентарну процедуру достави Предлог закона о дијаспори Босне и 

Херцеговине“ 

Предлагач: посланик Денис Бећировић 

Број: 01-50-1-406/13 од 28.03.2013. 

49. сједница, одржана 06.06. и 08.07.2013. 

 

8. “На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине ('Службени гласник БиХ', бр. 33/06, 41/06, 

81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12), подносим сљедећу посланичку иницијативу 

којом се задужује Савјет министара БиХ да до краја 2013. године распише 

конкурс за стипендирање хиљаду најбољих студената из Босне и Херцеговине у 

2014. години“ 

Предлагач: посланик Денис Бећировић 

Број: 01-50-1-510/13 од 18.04.2013. 

51. сједница, одржана 25.07.2013. 
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9. “На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ, подносим иницијативу којом се задужује Савјет министара 

БиХ да најкасније у року од шест мјесеци припреми и у парламентарну 

процедуру достави закон о трансплантацији органа и донорству у Босни и 

Херцеговини.“ 

Предлагач: посланик Нермина Ћемаловић 

Број: 01-50-1-605/13 од 23.05.2013. 

51. сједница, одржана 25.07.2013. 

 

10. “У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ, упућујем посланичку иницијативу да Представнички дом 

Парламентарне скупштине БиХ обави јавну расправу о теми: 

'Босанскохерцеговачке ријеке и језера у функцији унапређења привреде', те да 

Савјет министара БиХ припреми почетни материјал за расправу.“ 

Предлагач: посланик Зијад Јагодић 

Број: 01-50-1-849/13 од 18.07.2013. 

52. сједница, одржана 29.08.2013. 

 

11. “У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ, подносим посланичку иницијативу Представничком дому 

Парламентарне скупштине БиХ за одржавање јавне расправе/конференције о 

теми: 'Домовина за Дијаспору и Дијаспора за Домовину', а за коју би Савјет 

министара БиХ припремио почетни материјал за расправу.“ 

Предлагач: посланик Зијад Јагодић 

Број: 01-50-1-850/13 од 18.07.2013. 

52. сједница, одржана 29.08.2013. 

 

12. “Узевши у обзир да је БиХ чланица Савјета Европе, да своју будућност види у 

Европској унији и да је ријеч о демократској земљи, што наравно подразумијева 

прихватање одговарајућих европских цивилизацијских стандарда, као и општих 

стандарда демократије, сматрам корисним и неопходним да Парламентарна 

скупштина БиХ обави расправу, те затражи од Савјета министара БиХ 

дефинирање и предлагање резолуције о осуди злочина тоталитарних 

комунистичких режима, као и проглашење 23. августа Европским даном 

сјећања на жртве свих тоталитарних и ауторитарних режима.“ 

Предлагач: посланик Мато Фрањичевић 

Број: 01-50-1-941/13 од 29.08.2013. 

55. сједница, одржана 24. и 28.10.2013. 

 

13. “У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ, покрећем иницијативу којом се задужује Савјет министара БиХ 

да изради приједлог текста химне и да га  у форми измјена Закона о државној 

химни БиХ достави у парламентарну процедуру што хитније, а најдаље до краја 

ове године.“ 

Предлагач: посланик Младен Иванковић Лијановић 

Број: 01-50-1-1104/13 од 24.10.2013. 

61. сједница, одржана 30.12.2013. 

 

14. “Подносим посланичку иницијативу за доношење Закона о Уставном суду 

Босне и Херцеговине“ 
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Предлагач: посланик Петар Кунић 

Број: 01-50-1-1206/13 од 20.11.2013. 

61. сједница, одржана 30.12.2013. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III -  ПОВУЧЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
 

1. „У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине, покрећем иницијативу за доношење 

резолуције о успостављању е-управе.” 

Предлагач: посланик Младен Иванковић Лијановић 

Број: 01-50-1-408/13 од 28.03.2013. 

48. сједница, одржана 23.05.2013. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ IV - ИНИЦИЈАТИВЕ У ПРОЦЕДУРИ 
 

1. „У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома, упућујем 

иницијативу за расправу на оба дома Парламентарне скупштине БиХ о теми 

„Босна и Херцеговина и НАТО интеграције“ 

Предлагач: посланик Душанка Мајкић 

Број: 01-50-19-537/12 од 19.04.2012. 

Фаза поступка: предсједавајући ПДПСБиХ упутио 22.11.2012. године допис 

Савјету министара и делегацији ПСБиХ у НАТО-у. 

 

2. „На основу члана 143. став 1. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине ('Службени гласник БиХ', бр. 33/06, 41/06, 

81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12), подносимо иницијативу за реконструкцију 

Савјета министара БиХ разрјешењем министра спољних послова БиХ Златка 

Лагумџије.“ 

Предлагач: посланик Драго Калабић у име Клуба посланика Савеза независних 

социјалдемократа. 

Број: 01-50-19-1031/12 од 24.08.2012. 

Фаза поступка: на захтјев Клуба посланика Савеза независних социјалдемократа 

тачка је скинута са дневног реда 35. сједнице. Клуб СНСД-а је 23.10.2012. 

године доставио Колегијуму Представничког дома ПСБиХ допис да остаје при 

иницијативи. 

 

3. „Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ обавезује Савјет 

министара БиХ да из средстава текуће резерве и из других грантова 

предвиђених за финансирање институција културе од значаја за Босну и 

Херцеговину обезбиједи износ на нивоу из 2010. године за рад тих институција“ 

Предлагач: посланик Сенад Шепић 

Број: 01-50-19-1151/12 од 05.10.2012. 

Фаза поступка: Надлежна Комисија за финансије и буџет доставила је 

01.11.2012. године захтјев за скидање тачке дневног реда са 36. сједнице.  

 

4. „Како би се отклонило даље слабљење повјерења заједнице у намјере влада да 

побољшавају пословни амбијент, покрећем иницијативу да Савјет министара 

БиХ, у оквиру својих уставних и законских компетенција, покрене 

координирану активност да се на нивоу свих влада у БиХ до даљег обуставе и 
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не покрећу било какве активности на повећању или увођењу нових пореза, 

доприноса или других терета за пословни сектор, односно привредна друштва у 

БиХ. Рок за спровођење ове активности треба да буде крај 2013.“ 

Предлагач: посланик Анто Домазет 

Број: 01-50-1-1015/13 од 19.09.2013. 

Фаза поступка: Комисија за финансије и буџет ПДПСБиХ доставила је 

23.10.2013. године захтјев за скидање тачке дневног реда са 55. сједнице 

ПДПСБиХ.  

 

5. „Покрећем посланичку иницијативу према Савјету министара БиХ да припреми 

информацију о реализацији текућег аранжмана с ММФ-ом с нагласком на 

сљедећа питања:  

- оцјена оправданости аранжмана с ММФ-ом у односу на алтернативне начине 

рјешавања нестабилности у јавним финансијама у БиХ (радикална редукција 

јавне потрошње, повећање пореза, продаја државног капитала и других ресурса 

државе и ентитета, задуживање код комерцијалних банака и друго) 

- евалуација остварења кључних циљева из писма намјере које су власти БиХ 

закључиле с ММФ-ом (економски раст, пословно окружење, структуралне и 

друге реформе и сл.) 

- идентификација разлога за евентуални продужетак аранжмана с ММФ-ом 

- приказ циљева и нових области реформи који би се нашли у писму намјере уз 

евентуални продужетак аранжмана с ММФ-ом. 

- Такође предлажем да се о тој информацији обави расправа на првој наредној 

сједници Представничког дома, а свакако прије евентуалног закључења 

продужетка аранжмана с ММФ-ом. “ 

Предлагач: посланик Анто Домазет 

Број: 01-50-1-1212/13 од 20.11.2013. 

Фаза поступка: на 61. сједници ПДПСБиХ, одржаној 30.12.2013, није добила 

потребну ентитетску већину. 

 

 

ДИО ОСМИ - ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
 

У 2013. години постављено је 612 посланичких питања, а одговорено је на 458 

посланичких питања, те на 146 посланичких питања постављених у 2011. и 2012. 

години.  

 

 

 

ДИО ДЕВЕТИ - РЕЗОЛУЦИЈЕ 

 

ПОГЛАВЉЕ I - УСВОЈЕНЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ  
 

1. Резолуција о поштовању и признавању суверенитета и територијалног 

интегритета Републике Азербејџан 
Предлагачи: посланици Клуба СНСД-а  

Број: 01-50-1-15-41/13 од 31.01.2013.  

Усвојена на 41. сједници ПДПСБиХ, одржаној 31.01.2013.  

 

2. Предлог резолуције о успостављању е-управе 

 Предлагач: посланик Младен Иванковић Лијановић, 04.06.2013. 
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 Број ПСБиХ: 01-02-2-645/13, запримљено 04.06.2013. 

Усвојен на 50. сједници ПДПСБиХ, одржаној 18.07.2013.  

 

 

ПОГЛАВЉЕ II - РЕЗОЛУЦИЈЕ У ПРОЦЕДУРИ 
 

1. Предлог резолуције о одлуци Савјета Регулаторне агенције за 

комуникације БиХ о скраћивању дозвољеног времена за оглашавање у 

програмима јавних радио-телевизијских сервиса у Босни и Херцеговини, 

предлагачи посланици: Денис Бећировић, Саша Магазиновић, Анто Домазет, 

Мирсад Ђугум и Младен Иванковић Лијановић 

Број: 01-02-2-1218/13 од 21.11.2013 

61. сједница, одржана 30.12.2013. – Предлог резолуције упућен на усаглашавање 

у Колегијум као комисију 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III - РЕЗОЛУЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ УСВОЈЕНЕ  
 

 Предлог резолуције о осуди злочина геноцида у Сребреници – предлагачи: 

посланици Азра Хаџиахметовић и Бериз Белкић, број: 01-02-2-419/13 од 

29.03.2013 

Наставак 49.сједнице Представничког дома ПСБиХ, одржан 08.07.2013.  

 

 

ПОГЛАВЉЕ IV - ЧЕКА СЕ НА ПОКРЕТАЊЕ ЗАКОНОДАВНОГ 

ПОСТУПКА  
 

1. Предлог резолуције о провјери поријекла имовине 

Предлагач: посланик Денис Бећировић 

Број: 01-02-2-1354/13 од 31.12.2013. 

 

 

 

 

ДИО ДЕВЕТИ - ОСТАЛИ АКТИ ПРЕМА СТАТУСУ 
 

1. Финансијски план БХРТ-а и планови програма за 2013. годину 

Материјал Управног одбора БХРТ-а 

Број ПСБиХ: 01,02-29-664/13, од 11.06.2013. 

 50. сједница, одржана 18.07.2013, није примљен к знању. 

 

2. Изјашњење министра безбједности БиХ Фахрудина Радончића о наводима 

и тврдњама које је изнио у магазину Вечерњег листа „Обзор“ од 18.05.2013. 

против члана Предсједништва БиХ Бакира Изетбеговића и Странке 

демократске акције  

(реализација Иницијативе посланика Клуба СДА, усвојене на 50. сједници, 

одржаној 18.07.2013) 

52.сједница ПДПСБиХ, одржана  29.08.2013. Изјашњење је примљено к знању. 
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3. Разматрање материјала: 

a) Извјештај Савјета министара БиХ о стању равноправности полова у БиХ у 2011. 

години, 

      б)  CEDAW: Закључна запажања на комбиновани четврти и пети периодични 

           извјештај Босне и Херцеговине,  

     ц)  Џендер акциони план Босне и Херцеговине за период 2013 – 2017. године, с   

          Мишљењем и закључцима Комисије за остваривање равноправности полова. 

    На 58. сједници, одржаној 05.12.2013, наведени материјали су примљени к  

    знању и усвојени су закључци. 

 

4. Предлог пословника о раду Савјета националних мањина БиХ,  
број: 01,02,05/7-02-4-1193/13, од 15.11.2013. 

На 58. сједници, одржаној 05.12.2013, дата је сагласност на предлог 

пословника. 

 

 

 

ДИО ДЕСЕТИ - ЗАЈЕДНИЧКЕ СЈЕДНИЦЕ ОБА ДОМА  
 

Одржане су двије посебне заједничке сједнице оба дома о теми: ''посланици (делегати) 

питају - Савјет министара БиХ одговара“, на којима су  разматране двије тачке дневног 

реда у укупном трајању од осам сати и 45 минута. 

Сједница која је одржана 27. 02. и 26. 03. 2013. трајала је шест сати и пет минута, а 

сједница одржана 23. 10. 2013. године трајала је два сата и 40 минута. 
 

 

 


