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На основу члана 65. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», број 79/14), 

Колегиј Представничког дома у проширеном саставу, на 11. сједници, одржаној 

27.5.2015., утврдио је Измијењени Оријентациони радни план Представничког 

дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Радни 

план) за 2015. годину. Радни план Дома измијењен је у дијелу који се односи на 

приједлоге закона из Програма рада Савјета министара БиХ за 2015. годину, 

који је усвојио нови сазив Савјета министара БиХ на 6. сједници, одржаној 

7.5.2015., а у складу са закључком с 5. сједнице Колегија Дома у проширеном 

саставу, одржане 10.2.2015. 
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У Оријентационом радном плану 

Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине, поглавље III 

Приједлози закона из програма рада Савјета 

министара БиХ за 2015. годину мијења се и 

гласи: 

 

 

 
III ПРИЈЕДЛОЗИ  ЗАКОНА ИЗ ПРО-  

       ГРАМА САВЈЕТА МИНИСТАРА  

       БиХ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Програм рада Савјета министара БиХ 

достављен је 15. 01. 2015. године Дому и 

упућен посланицима ради информисања. 

Програм рада достављен је с напоменом да 

није разматран и усвојен у Савјету министара 

БиХ, али да може послужити као подлога за 

израду Оријентационог радног плана 

Представничког дома за 2015. годину.  

 

Дана 19. 05. 2015. године поново је достављен 

Програм рада Савјета министара БиХ за 2015. 

годину, који је усвојио нови сазив Савјета 

министара БиХ, на 6. сједници, одржаној 07. 

05. 2015. У складу с овим новим програмом 

рада, ревидиран је и допуњен Оријентациони 

радни план Представничког дома за 2015. 

годину, а у складу са закључком са 5. 

сједнице Колегијума Дома у проширеном 

саставу, одржане 10. 02. 2015. године, и то у 

дијелу који се односи на приједлоге закона из 

Програма рада Савјета министара БиХ за 

2015. годину. 

 

Програм рада Савјета министара БиХ састоји 

се из четири области: 

 1) законодавне активности; 

 2) међународни уговори; 

 3) европске интеграције и  

 4) тематски дио. 

 

Из законодавне активности Савјета министара 

БиХ у Радни план Дома преузети су 

приједлози закона. Из практичних разлога 

нису назначени рокови за разматрање, јер ће 

сви приједлози закона бити разматрани чим 

стигну у парламентарну процедуру, према 

роковима одређеним Пословником Дома. 

Наведени су приједлози закона из Програма 

Савјета министара БиХ,  како слиједи:  

 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о полицијским службеницима 

Босне и Херцеговине; 

2. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о Граничној полицији БиХ; 

3. Приједлог закона о управљању имовином 

стеченом кривичним дјелом; 

4. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о основама безбједности саобраћаја 

на путевима у БиХ; 

5. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Кривичног закона БиХ; 

6. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о прекршајима; 

7. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о управи; 

8. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о удружењима и фондацијама БиХ; 

9. Приједлог закона о штрајку запослених у 

институцијама БиХ; 

10. Приједлог закона о уплатама на 

јединствени рачун и расподјели прихода; 

11. Приједлог закона о странцима; 

12. Приједлог закона о азилу; 

13. Приједлог закона о Државној агенцији за 

истраге и заштиту; 

14. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о Дирекцији за координацију 

полицијских тијела и о агенцијама за 

подршку полицијској структури БиХ; 

15. Приједлог закона о поступку закључивања 

и извршавања међународних уговора; 

16. Приједлог закона о измјенама Закона о 

министарствима и другим органима управе 

БиХ; 

17. Приједлог закона о избјеглим и расељеним 

лицима и повратницима; 

18. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о међународном и међуентитетском 

друмском превозу; 

19. Приједлог закона о Високом судском и 

тужилачком савјету БиХ; 

20. Приједлог закона о судовима БиХ; 

21. Приједлог закона о Тужилаштву БиХ; 

22. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о Правобранилаштву БиХ; 

23. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о ветеринарству; 

24. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о служби у Оружаним снагама БиХ; 

25. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о одликовању; 

26. Приједлог закона о државној имовини; 

27. Приједлог закона о противминском 

дјеловању у БиХ; 
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28. Приједлог закона о празницима и 

нерадним данима у БиХ; 

29. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о лијековима и медицинским 

средствима; 

30. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о радијационој и нуклеарној 

безбједности; 

31. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о полагању правосудног испита; 

32. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Изборног закона БиХ; 

33. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о платама и накнадама у 

институцијама БиХ; 

34. Приједлог закона о Буџету институција 

БиХ и међународних обавеза БиХ за 

2016. годину; 

35. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о кривичном поступку БиХ; 

36. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о државној служби у 

институцијама БиХ; 

37. Приједлог закона о хуманитарним 

организацијама БиХ; 

38. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о омбудсмену за људска права 

БиХ; 

39. Приједлог закона о спречавању и 

сузбијању злоупотребе опојних дрога; 

40. Приједлог закона о архивској грађи и 

Архиву БиХ; 

41. Приједлог закона о акцизама у БиХ; 

42. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о статистици БиХ; 

43. Приједлог закона о ваздухопловству БиХ; 

44. Приједлог закона о електронским 

медијима; 

45. Приједлог закона о обиљежавању малог 

оружја, лаког наоружања и припадајуће 

муниције; 

46. Приједлог закона о полицијским 

службеницима БиХ; 

47. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 

БиХ; 

48. Приједлог закона о бесплатној правној 

помоћи БиХ; 

49. Пречишћени текст Закона БиХ о 

извршењу кривичних санкција, притвора 

и других мјера; 

50. Приједлог закона о царинским 

прекршајима БиХ; 

51. Приједлог закона о порезу на додату 

вриједност; 

52. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона контроли кретања оружја и војне 

опреме; 

53. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о заштити тајних података; 

54. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о забрани дискриминације у БиХ; 

55. Приједлог закона о правима жртава 

тортуре; 

56. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о заштити потрошача БиХ; 

57. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о пољопривреди, исхрани и 

руралном развоју БиХ; 

58. Приједлог закона о измјени Закона о храни 

БиХ; 

59. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о Агенцији за осигурање у БиХ; 

60. Приједлог закона о електронском потпису; 

61. Приједлог закона о раду у институцијама 

БиХ; 

62. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о управном поступку; 

63. Приједлог оквирног закона о волонтирању; 

64. Приједлог закона о царинској политици 

БиХ; 

65. Приједлог закона о спољним пословима. 

 

 

 

 

 

 

 

                ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

                            ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА             

                                        Шефик Џаферовић 

 

 


