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Na temelju članka 65. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine 

Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 79/14), Kolegij Zastupničkog 

doma u proširenom sastavu na 11. sjednici, održanoj 27. 5. 2015., utvrdio je 

Izmijenjeni orijentacijski radni plan Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine 

Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Radni plan) za 2015. godinu. Radni plan 

Doma izmijenjen je u dijelu koji se odnosi na prijedloge zakona iz Programa rada 

Vijeća ministara BiH za 2015. godinu, koji je usvojio novi saziv Vijeća ministara 

BiH na 6. sjednici, održanoj 7. 5. 2015., a u skladu sa zaključkom s 5. sjednice 

Kolegija Doma u proširenom sastavu, održane 10. 2. 2015. 
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U Orijentacijskom radnom planu Zastupničkog 

doma Parlamentarne skupštine Bosne i 

Hercegovine, Poglavlje III. Prijedlozi zakona iz 

programa rada Vijeća ministara BiH za 2015. 

godinu mijenja se i glasi: 

 

 

 
III. PRIJEDLOZI  ZAKONA IZ PRO-  

       GRAMA VIJEĆA MINISTARA  

       BiH ZA 2015. GODINU 

 

Program rada Vijeća ministara BiH dostavljen je 

15. 1. 2015. Domu i upućen zastupnicima radi 

informiranja. Program rada dostavljen je uz 

napomenu da nije razmatran i usvojen u Vijeću 

ministara BiH, ali može poslužiti kao podloga za 

izradu Orijentacijskog radnog plana 

Zastupničkog doma za 2015. godinu.  

 

Dana 19. 5. 2015. ponovno je dostavljen Program 

rada Vijeća ministara BiH za 2015. godinu, koji 

je usvojio novi saziv Vijeća ministara BiH na 6. 

sjednici, održanoj 7. 5. 2015. U skladu s ovim 

novim Programom rada revidiran je i dopunjen 

Orijentacijski radni plan Zastupničkog doma za 

2015. godinu, u skladu sa zaključkom s 5. 

sjednice Kolegija Doma u proširenom sastavu, 

održane 10. 2. 2015., i to u dijelu koji se odnosi 

na prijedloge zakona iz Programa rada Vijeća 

ministara BiH za 2015. godinu. 

 

Program rada Vijeća ministara BiH sastoji se iz 

četiri područja: 

 1) zakonodavne aktivnosti; 

 2) međunarodni ugovori; 

 3) europske integracije i  

 4) tematski dio. 

 

Iz zakonodavne aktivnosti Vijeća ministara BiH 

u Radni plan Doma preuzeti su prijedlozi zakona. 

Iz praktičnih razloga nisu naznačeni rokovi 

razmatranja, jer će svi prijedlozi zakona biti 

razmatrani čim stignu u parlamentarnu 

proceduru, prema rokovima određenim 

Poslovnikom Doma. 

Navedeni su prijedlozi zakona iz Programa 

Vijeća ministara BiH kako slijedi:  

 

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o policijskim službenicima Bosne i 

Hercegovine; 

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o Graničnoj policiji BiH; 

3. Prijedlog zakona o upravljanju imovinom 

stečenom kaznenim djelom; 

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o osnovama sigurnosti prometa na 

cestama u BiH; 

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Kaznenog zakona BiH; 

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o prekršajima; 

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o upravi; 

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o udrugama i zakladama BiH; 

9. Prijedlog zakona o štrajku zaposlenih u 

institucijama BiH; 

10. Prijedlog zakona o uplatama na jedinstveni 

račun i raspodjeli prihoda; 

11. Prijedlog zakona o strancima; 

12. Prijedlog zakona o azilu; 

13. Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za 

istrage i zaštitu; 

14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih 

tijela i o agencijama za potporu policijskoj 

strukturi BiH; 

15. Prijedlog zakona o postupku zaključivanja i 

provođenja međunarodnih ugovora; 

16. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o 

ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH; 

17. Prijedlog zakona o izbjeglim i raseljenim 

osobama i povratnicima; 

18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o međunarodnom i međuentitetskom 

cestovnom prijevozu; 

19. Prijedlog zakona o Visokom sudbenom i 

tužiteljskom vijeću BiH; 

20. Prijedlog zakona o sudovima BiH; 

21. Prijedlog zakona o Tužiteljstvu BiH; 

22. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o Pravobraniteljstvu BiH; 

23. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o veterinarstvu; 

24. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o službi u Oružanim snagama BiH; 

25. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o odličju; 

26. Prijedlog zakona o državnoj imovini; 

27. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju 

u BiH; 

28. Prijedlog zakona o blagdanima i neradnim 

danima u BiH; 

29. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o lijekovima i medicinskim 

sredstvima; 
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30. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj 

sigurnosti; 

31. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o polaganju pravosudnog ispita; 

32. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Izbornog zakona BiH; 

33. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o plaćama i naknadama u 

institucijama BiH; 

34. Prijedlog zakona o Proračunu institucija BiH 

i međunarodnih obveza BiH za 2016. 

godinu; 

35. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o kaznenom postupku BiH; 

36. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o državnoj službi u institucijama 

BiH; 

37. Prijedlog zakona o humanitarnim 

organizacijama BiH; 

38. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o ombudsmanu za ljudska prava 

BiH; 

39. Prijedlog zakona o sprječavanju i suzbijanju 

zlouporabe opojnih droga; 

40. Prijedlog zakona o arhivskoj građi i Arhivu 

BiH; 

41. Prijedlog zakona o trošarinma u BiH; 

42. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o statistici BiH; 

43. Prijedlog zakona o zrakoplovstvu BiH; 

44. Prijedlog zakona o elektroničkim medijima; 

45. Prijedlog zakona o obilježavanju malog 

oružja, lakog naoružanja i pripadajućeg 

streljiva; 

46. Prijedlog zakona o policijskim službenicima 

BiH; 

47. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima 

BiH; 

48. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj 

pomoći BiH; 

49. Pročišćeni tekst Zakona BiH o izvršenju 

kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera; 

50. Prijedlog zakona o carinskim prekršajima 

BiH; 

51. Prijedlog zakona o porezu na dodanu 

vrijednost; 

52. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona kontroli kretanja oružja i vojne 

opreme; 

53. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o zaštiti tajnih podataka; 

54. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o zabrani diskriminacije u BiH; 

55. Prijedlog zakona o pravima žrtava torture; 

56. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o zaštiti potrošača BiH; 

57. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom 

razvoju BiH; 

58. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o hrani 

BiH; 

59. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o Agenciji za osiguranje u BiH; 

60. Prijedlog zakona o elektroničkom potpisu; 

61. Prijedlog zakona o radu u institucijama BiH; 

62. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o upravnom postupku; 

63. Prijedlog okvirnog zakona o volontiranju; 

64. Prijedlog zakona o carinskoj politici BiH; 

65. Prijedlog zakona o vanjskim poslovima. 

 

 

 

 

 

 

 

                PREDSJEDATELJ 

                            ZASTUPNIČKOG DOMA             

                                          Šefik Džaferović 

 

 


