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Temeljem članka 54. Poslovnika Doma naraoda Parlamentarne skupštine 

Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 33/06, 41/06, 91/06 i 

91/07), Kolegij Doma naroda je na 43. sjednici, održanoj 24. lipnja 2010. 

godine, utvrdio Orijentacijski radni plan Doma naroda Parlamentarne 

skupštine Bosne i Hercegovine za 2010. godinu. U Orijentacijski radni plan 

Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uneseni su 

prijedlozi iz područja zakonodavne i analitičko-informativne aktivnosti, i to: 

      - materijali za koje je okončana procedura od 1. siječnja do kraja travnja 

2010. godine; 

-  materijali koji se već nalaze u parlamentarnoj proceduri; 

- materijali koji su sadržani u Programu rada Vijeća ministara BiH za 

2010. godinu i 

- materijali koja su predložila Zajednička povjerenstva, povjerenstva i 

izaslanici u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.  

            

U radnom planu nisu naznačeni rokovi za razmatranje, pa će svi materijali biti 

razmatrani nakon dostave u parlamentarnu proceduru, sukladno rokovima 

propisanim  Poslovnikom Doma naroda.              
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A)  ZAKONODAVNA AKTIVNOST 

 

 

I.  PRIJEDLOZI ZAKONA ZA KOJE    

JE OKONĈANA PAROCEDURA 

ZAKLJUĈNO SA 30. TRAVNJEM  

2010. 

 

1. Zakon o izmjenama i dopunama 

Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. 

2. Zakon o izmjeni Zakona o državnoj 

službi u institucijama Bosne i 

Hercegovine. 

3. Zakon o izmjenama i dopunama o 

carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine. 

4. Zakon o zaštiti novih sorta bilja u Bosni 

i Hercegovini. 

5. Zakon o duhanu Bosne i  Hercegovine. 

6. Zakon o izmjenama Zakona o 

klasifikaciji djelatnosti u Bosni i 

Hercegivini. 

7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o Javnom radiotelevizijskom sustavu 

Bosne i Hercegovine. 

8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o Javnom radiotelevizijskom servisu 

Bosne i Hercegovine. 

9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o komunikacijama 

10. Zakon o izmjenama i dopunama 

Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, 

predlagatelji: izaslanici Ilija Filipović, 

Dušanka Majkić i Hazim Rančić. 

11. Zakon o politici izravnih stranih 

ulaganja u Bosni i Hercegovini. 

12. Zakon o protuminskom djelovanju u 

Bosni i Hercegovini. 

13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o osnovama sigurnosti prometa na 

cestama u Bosni  i Hercegovini. 

14. Zakon o radnom vremenu, obveznim 

odmorima mobilnih radnika i uređajima 

za evidentiranje u cestovnom prijevozu. 

 

 

 

 

 

 

 

II.  PRIJEDLOZI ZAKONA KOJI SU U 

      PROCEDURI 

 

II.1. Predlagatelj Vijeće ministara BiH 

 

1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama 

Zakona o carinskoj politici Bosne i 

Hercegovine. 

2. Prijedlog zakona o zaštiti oznaka 

zemljopisnog podrijetla 

3. Prijedlog zakona o zaštiti topografije 

integriranog kruga. 

4. Prijedlog zakona o industrijskom 

dizajnu. 

5. Prijedlog zakona o žigu. 

6. Prijedlog zakona o patentu. 

7. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o carinskoj tarifi 

Bosne i Hercegovine. 

8. Prijedlog zakona o kolektivnom 

ostvarivanju autorskih i srodnih prava. 

9. Prijedlog zakona o primjeni rezultata 

analize dezoksiribonukleinske kiseline u 

sudbenim postupcima, predlagatelj: 

Vijeće ministara BiH. 

10. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim 

pravima. 

11. Prijedlog zakona o promociji malih i 

srednjih poduzeća i poduzetništva u Bosni 

i Hercegovini. 

12. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o radu u institucijama 

Bosne i Hercegovine. 

13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o zaštiti tajnih podataka. 

 

II.2. Predlagatelji povjerenstva i izaslanici 

 

1. Prijedlog amandmana II, III, IV na Ustav 

Bosne i Hercegovine, predlagatelj: 

izaslanik Hilmo Neimarlija. 

2. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o financiranju 

političkih partija predlagatelji: 

izaslanici Dušanka Majkić, Ilija 

Filipović i Hazim Rančić. 
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III. PRIJEDLOZI  ZAKONA IZ PRO-  

       GRAMA VIJEĆA MINISTARA  

       BiH ZA 2010. GODINU 

 

Program rada Vijeća ministara BiH 

dostavljen je Domu dana 22. 2. 2010. i 

upućen izaslanica radi informiranja. 

Program Vijeća ministara BiH sastoji se iz 

četiri područja: 

 1) Zakonodavna aktivnost 

 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 graničnoj kontroli 

2. Prijedlog zakona o nus proizvodima 

životinjskog podrijetla i njihovim 

proizvodima koji nisu namijenjeni 

prehrani ljudi 

3. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Agenciji za rad i 

zapošljavanje 

4. Prijedlog zakona o iseljeništvu 

5. Prijedlog zakona o uspostavi Mrežnog 

operativnog centra NOC-2 u 

Ministarstvu sigurnosti BiH 

6. Prijedlog zakona o razmjeni policijskih 

podataka 

7. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o pečatu institucija 

BiH 

8. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj 

pomoći BiH 

9. Prijedlog zakona o državnoj imovini 

10. Prijedlog zakona o denacionalizaciji 

11. Prijedlog zakona o vinu Bosne i 

Hercegovine 

12. Prijedlog zakona o veterinarskim 

lijekovima u BiH 

13. Prijedlog zakona o veterinarstvu u BiH 

14. Prijedlog zakona o postupku sklapanja i 

provođenja međunarodnih ugovora 

15. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o postupku prisilne 

naplate 

16. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o uporabi i zaštiti 

naziva BiH 

17. Prijedlog zakona o sustavu državne 

pomoći  

18. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o 

komunikacijama 

19. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o 

uplatama na jedinstveni račun 

20. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o državljanstvu BiH 

21. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama zakona o kaznenom postupku 

BiH 

22. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o slobodi pristupa 

informacijama 

23. Prijedlog zakona o volontiranju 

24. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o JRTV sustavu BiH 

("Sl. glasnik BiH", broj: 78/05 i 35/09) 

25. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o ministarstvima i 

drugim tijelima uprave u BiH 

26. Prijedlog zakona o zaštiti žrtava torture i 

civilnih žrtava rata 

27. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o trošarinama u BiH 

28. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o sprječavanju i 

suzbijanju zlouporabe opojnih droga 

29. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o registraciji pravnih 

osoba koje osnivaju institucije BiH 

30. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o polaganju 

pravosudnog ispita u BiH 

31. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Sudu BiH 

32. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o zaštiti osobnih 

podataka 

33. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama zakona o arhivskoj građi i 

Arhivu Bosne i Hercegovine 
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34. Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za 

istrage i zaštitu 

35. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o 

plaćama i naknadama u institucijama 

BiH 

36. Prijedlog dopune Zakona o plaćama i 

naknadama u institucijama BiH 

37. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o mineralnim 

gnojivima 

38. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o zaštiti potrošača u 

BiH 

39. Prijedlog zakona o nedopuštenom 

oglašavanju 

40. Prijedlog zakona o plinu 

41. Prijedlog zakona o registraciji udruga i 

zaklada u BiH 

42. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lijekovima i 

medicinskim sredstvima  

43. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o 

postupku neizravnog oporezivanja 

44. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o ministarskim 

imenovanjima, imenovanjima Vijeća 

ministara i drugim imenovanjima BiH 

45. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Visokom 

sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH 

46. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Vijeću ministara 

BiH  

47. Prijedlog zakona o zaštiti okoliša BiH 

48. Prijedlog zakona o ostvarivanju prava 

na kompenzaciju za imovinu koja se ne 

može vratiti izbjeglicama i raseljenim 

osobama 

49. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o osobnoj iskaznici 

državljana BiH 

50. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o jedinstvenom 

matičnom broju BiH 

51. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o prebivalištu i 

boravištu državljana BiH 

52. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o upravi za 

neizravno oporezivanje 

53. Prijedlog zakona o Proračunu institucija 

BiH i međunarodnih obveza BiH za 2011. 

godinu 

54. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Kaznenog zakona BiH 

55. Prijedlog zakona o carinskoj tarifi Bosne i 

Hercegovine 

56. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o carinskoj politici 

57. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o statistici Bosne i 

Hercegovine 

58. Prijedlog zakona o  izmjenama i 

dopunama Zakona o administrativnim 

pristojbma 

59. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o 

porezu na dodanu vrijednost 

60. Prijedlog Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Agenciji za 

osiguranje BiH 

61. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o zaštiti tajnih 

podataka 

62. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o kaznenom postupku 

BiH 

63. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o udrugama i 

zakladama BiH 

64. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o međunarodnoj 

pravnoj pomoći u kaznenim stvarima 

65. Prijedlog zakona o humanitarnim 

organizacijama u BiH 

66. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o fitofarmaceutskim 

sredstvima 

67. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, 

kućanstava i stanova u BiH 

 

 

IV.  AKTI VISOKOG PREDSTAVNIKA 

 

 

Zakoni koje je donio visoki predstavnik, a 

nisu potvrĊeni u PSBiH 

 

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i 

Hercegovini  

(Objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj 34/07)   
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2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

privremenoj zabrani raspolaganja državnom 

imovinom Bosne i Hercegovine 

 (Objavljen u  “Službenom glasniku BiH”, broj 58/08)    
Potvrđivanjem ovoga Zakona potvrđuju se i 

zakoni objavljeni u „Sl. glasniku BiH“, br. 

41/07, 74/07 i 99/07 u kojima je produžavan rok 

važenja zakona. 

3. Zakon o memorijalnom centru 

Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i 

mezarje za žrtve genocida iz 

1995.godine 

(Objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj 49/07) 

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o osobnoj iskaznici državljana Bosne i 

Hercegovine (Objavljen u “Službenom glasniku 

BiH”, broj 53/07)    

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o kretanju i boravku stranaca i azilu   
(Objavljen u “Službenom glasniku BiH”, 53/07)    

6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 

(Objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj 81/07)   

7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o sustavu neizravnog oporezivanja u 

Bosni i Hercegovini (Objavljen u “Službenom 

glasniku BiH”, broj 4/08) 

8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o kaznenom postupku Bosne i 

Hercegovine  
(Objavljen u “Službenom glasniku BiH” , broj 16/09)    

9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o prijenosu, regulatoru i operateru 

sustava električne energije u Bosni i 

Hercegovini (Objavljen u “Službenom glasniku 

BiH”, broj 76/09) 

10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o državljanstvu Bosne i Hercegovine 
(Objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj 76/09) 

11. Zakon o raspodjeli, namjeni i korištenju 

financijskih sredstava dobivenih po 

Aneksu »C« Sporazuma o pitanjima 

sukcesije (Objavljen u “Službenom glasniku BiH”, 

broj 76/09) 

12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o osnivanju kompanije za prijenos 

električne energije u Bosni i Hercegovini 

(Objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj 76/09) 

13.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o Tužiteljstvu Bosne Hercegovine 

(Objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj 97/09) 

14.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o Sudu Bosne i Hercegovine  

(Objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj 97/09) 

V.  PRIJEDLOZI POVJERENSTAVA I 

     KLUBOVA NARODA 
 

Sukladno Poslovniku Doma, Kolegij je 
pozvao stalna povjerenstva Doma i Zajednička 
povjerenstva obaju domova, kao i klubove 
naroda - da dostave svoje prijedloge i sugestije 
za izradu Radnog plana Doma za 2010. 
godinu, uz napomenu da dostave samo 
materijale za koje će preuzeti ulogu 
predlagatelja. 

Povjerenstva Doma i Zajednička povjerenstva 
obaju domova dostavila su svoje planove rada 
za 2010. godinu U načelu, u skladu s općim  
odredbama Poslovnika, povjerenstva 
razmatraju prijedloge zakona i druge 
materijale  iz svoje nadležnosti i dostavljaju 
Domu izvješća odnosno mišljenja o 
razmatranim materijalima.  

 

B) ANALITIĈKO-INFORMATIVNE  

     AKTIVNOSTI 

 

I. AKTI ZA KOJE JE OKONĈANA 

   PROCEDURA OD 1. SIJEĈNJA 

   DO KRAJA TRAVNJA 2010. 

    

1. Poslovnik o radu parlamentarnog vojnog 

povjerenika Bosne i Hercegovine 

(prijedlog vojnog povjerenika)  

2. Informacija o izdanim dozvolama za 

promet oružja, vojne opreme i proizvoda 

dvojne namjene u 2008. godini - 

podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine 

i ekonomskih odnosa BiH  

3. Izvješće o aktivnostima Vijeća Europe u 

2009. - prijedlog za razmatranje: 

Izaslanstvo PSBiH u Parlamentarnoj 

skupštini Vijeća Europe. 

4. Izvješće o radu Odbora za žalbe građana na 

rad policijskih službenika u policijskim 

tijelima BiH za razdoblje rujan – prosinac 

2009. (materijal Odbora za žalbe građana 

broj: 03-50-1- 60-6-2/10 od 27. 1. 2010.) 

5. Prijedlog mjera za poboljšanje uvjeta 

poslovanja u poljoprivrednoj i  

prehrambenoj industriji Bosne i 



Orijentacijski radni plan Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2010. godinu 

 7  

Hercegovine (Vijeće ministara, akt broj: 

05 – 28 – 21 /10, od 8. 1. 2010.) 

6. Izbor tri člana Upravnog odbora 

Agencije za razvoj visokog obrazovanja 

i osiguravanje kvalitete na razdoblje od 

tri godine (prijedlog jedinstvene 

kandidatske rang-liste Privremenog 

zajedničkog povjerenstva obaju domova 

PSBiH, 

 

 

II.  PROGRAM RAZMATRANJA  

      AKATA IZ ANALITIĈKO-INFOR- 

      MATIVNOG PODRUĈJA 

 

Vijeće ministara BiH u svome programu 

rada za 2010. godinu nije decidirano navelo 

akte iz analitičko-informativnog područja, 

zbog čega ni u Planu rada Doma nije 

moguće planirati razmatranje  konkretnih 

materijala. Stoga se  naglašava da će Dom u 

2010. godini, sukladno Poslovniku Doma i 

svojim nadležnostima, razmatrati sve akte iz  

analitičko-informativnog područja koje 

Domu dostave nadležne institucije Bosne i 

Hercegovine.   

 

Iz ovoga će se podruĉja obvezno 

razmatrati: 

 

1. Godišnja platforma o obavještajno-

sigurnosnoj politici (odobrena od 

Predsjedništva BiH). 

2. Izvješće o aktivnostima na projektu 

„Autocesta na Koridoru Vc“ i Plan 

narednih aktivnosti, materijal 

Ministarstva komunikacija i prometa 

BiH. 

3. Prijedlog strategije razvoja sporta u 

Bosni i Hercegovini  

Predlagatelj: Vijeće ministara BiH (u 

proceduri) 

4. Prijedlog revidirane strategije Bosne 

i Hercegovine za provođenje Aneksa 

VII. Daytonskog mirovnog 

sporazuma  

Podnositelj: Ministarstvo za ljudska 

prava i izbjeglice BiH (u proceduri) 

5. Izvješća o radu povjerenstava Doma i 

Zajedničkih povjerenstava obaju 

domova u 2009. godini 

Podnositelji: povjerenstva (u 

proceduri) 

6. Izvješće Radio-televizije Bosne i 

Hercegovine: 

a) o radu i poslovanju Radio-

televizije Bosne i Hercegovine za 

2009. godinu 

b) o financijskom poslovanju RTV-a 

Bosne i Hercegovine u 2009. 

godini s Izvješćem ovlaštenog 

revizora  

Podnositelj: Upravni odbor Radio-

televizije BiH (u proceduri) 

7. Izvješća Centralne banke BiH: 

Godišnje izvješće za 2009. 

Financijska izvješća za 2009.  

Podnositelj: Centralna banka BiH (u 

proceduri) 

8. Izvješće o radu Pravobraniteljstva BiH 

za 2009.  

Podnositelj: Pravobraniteljstvo BiH (u 

proceduri)                
9. Informacija o radu Tužiteljstva BiH za 

2009. 

Podnositelj: Tužiteljstvo BiH (u 

proceduri) 

10. Izvješće o radu Državnog regulatornog 

povjerenstva za električnu energiju 

(DERK) u 2009. godini 

Podnositelj: DERK (u proceduri) 

11. Izvješće o radu agencija na razini BiH 

za 2009. godinu 

Podnositelji: agencije ili Vijeće 

ministara BiH   

a) Izvješće o radu Upravnog odbora 

Izvozno-kreditne agencije BiH 

      Podnositelj: Izvozno-kreditna 

agencija BiH  (u proceduri) 

b) Izvješće o radu Agencije za 

poštanski promet BiH i 

financijsko izvješće za 2009. 

podnositelj: Agencija za 

poštanski promet BiH (u 

proceduri) 

12. Izvješće o stanju provođenja obveza iz 

Privremenog sporazuma/Sporazuma o 

stabilizaciji i pridruživanju za razdoblje od 

1. 7. 2009. do 31. 12. 2009. godine  
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Podnositelj: Vijeće ministara BiH (u 

proceduri) 

13. Polugodišnji pregled realizacije 

aktivnosti iz Akcijskog plana za 

realizaciju prioriteta iz dokumenta 

Europsko partnerstvo s BiH za razdoblje 

od 1. 7. do 31. 12. 2009.  

Podnositelj: Vijeće ministara BiH (u 

proceduri) 

14. Izvješće o poslovanju Ureda za 

reviziju financijskog poslovanja 

intitucija BiH za 2009. godinu 

Podnositelj: Ured za reviziju 

15. Izvješće o troškovima Predsjedništva 

BiH za 2009. godinu. Podnosi se 

sukladno članku V. 3. g) Ustava BiH 

Podnositelj: Predsjedništvo BiH 

16. Izvješće o izvršenju Proračuna 

institucija BiH i međunarodnih 

obveza za 2009. godinu 

Podnositelj: Predsjedništvo BiH 

17. Izvješće o uvozu/izvozu oružja i 

streljiva za 2009. godinu 

Podnositelj: Vijeće ministara BiH 

18. Izvješće Ureda za reviziju o 

obavljenoj reviziji Izvješća o 

izvršenju Proračuna institucija BiH 

za 2009. godinu 

Podnositelj: Ured za reviziju 

19. Izvješće o financijskom poslovanju 

JPNIO Službeni list BiH po 

godišnjem obračunu za razdoblje od 

1. siječnja do 31. prosinca 2009. s 

Izvješćem o reviziji ove institucije 

Podnositelj: Službeni list BiH  

20. Godišnja platforma o obavještajno-

sigurnosnoj politici 

Podnositelj: Predsjedništvo BiH 

21. Godišnje izvješće predsjedatelja 

Vijeća ministara BiH o aktivnostima 

Obavještajno-sigurnosne agencije 

BiH za 2009. godinu 

Podnositelj: predsjedatelj Vijeća 

ministara BiH 

22. Izvješće o radu Suda BiH za 2009. 

Podnositelj: Sud BiH 

23. Izvješće o radu Visokog sudbenog i 

tužiteljskog vijeća  BiH za 2009.  

Podnositelj: VSTVBiH 

24. Prijedlog poslovnika o radu Vijeća 

nacionalnih manjina 

Podnositelj: Zajedničko povjerenstvo 

za ljudska prava, prava djeteta, mlade, 

useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku 

25. Razmatranje Izvješća o sudjelovanju 

pripadnika Oružanih snaga, policijskih 

i državnih službenika BiH u 

operacijama potpore miru za određeno 

vremensko razdoblje regulirano 

zakonom, s prijedlogom sudjelovanja 

za 2011. 

26. Informacija o stanju u DKP-u BiH 

 

C) ODLUKE O DAVANJU SUGLAS- 

     NOSTI ZA RATIFICIRANJE MEĐU- 

     NARODNIH SPORAZUMA 

 

Od početka siječnja pa zaključno sa 30. 

travnjem 2010. godine Dom je dao suglasnost 

za ratifikaciju 20 sporazuma, ugovora i 

konvencija – zapravo, razmatrani su svi akti iz 

ovoga područja koji su dostavljeni 

Parlamentarnoj skupštini BiH.  

 

Sukladno Ustavu BiH  i zakonu, u 2010. 

godini Dom će kontinuirano  razmatrati sve 

međunarodne sporazume, ugovore i 

konvencije koje u parlamentarnu proceduru 

dostave Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara 

BiH,  radi davanja suglasnosti za njihovu 

ratifikaciju. 

 

D) PARLAMENTARNA SURADNJA I  

     DRUGE AKTIVNOSTI 

 

U 2010. godini kontinuirano će se raditi na 

unapređenju parlamentarne suradnje i na 

drugim aktivnostima iz ovoga područja, a 

osobito na: 

- Organiziranju posjeta parlamentarnih 

izaslanstava BiH, posebice u 

europskim i drugim međunarodnim 

institucijama u kojima je BiH stalna i 

privremena članica, u ulozi promatrača 

ili gosta; posjeta parlamentima drugih 

zemalja Europe i svijeta - članica 

Pakta stabilnosti i parlamentima  

susjednih zemalja. Cilj posjeta je 

razvijanje suradnje i općeg 

upoznavanja s radom drugih 

parlamenata i konkretnim iskustvima u 

pojedinim područjima rada. To 
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uključuje razmatranje i usvajanje 

platformi, izvješća i programa 

aktivnosti izaslanstava u domovima 

Parlamentarne skupštine BiH; 

  

- Suradnji s Međunarodnim sudom u 

Haagu, sukladno Ustavu BiH; 

 

- Organiziranju posjeta izaslanstava 

Parlamentarne skupštine BiH 

određenim sredinama u BiH, osobito 

susreta s predstavnicima entitetskih 

parlamenata; 

 

- Kolegij Doma naroda kontinuirano 

će pratiti realiziranje odluka i 

zaključaka Doma naroda s 

prijedlogom mjera za njihovu 

provedbu, kao i realiziranje Radnog 

plana Doma za 2010., te polazne 

osnove  za pripremu Radnog plana 

Doma za 2011. godinu. 

 

 

E) RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I  

     INICIJATIVA IZASLANIKA 

 

Svi prijedlozi materijala kao i 

inicijative  izaslanika iz informativno-

analitičkog područja bit će razmatrani  u 

sukladno Poslovniku Doma naroda 

Parlamentarne skupštine Bosne i 

Hercegovine. 

 

F)TERMINI ODRŢAVANJA SJEDNICA        

DOMA NARODA 

 

Redovite sjednice Doma naroda 

Parlamentarne skupštine BiH, u pravilu, bit 

će održavane jedanput mjesečno. Kolegij  

Doma sastavljat će tromjesečni kalendar 

sjednica Doma. Prema ovome kalendaru, bit 

će usuglašavana putovanja izaslanika na 

zasjedanja međuparlamentarnih institucija u 

kojima je BiH u ulozi člana, promatrača ili 

gosta. 

        

 

PREDSJEDATELJ 

             DOMA   NARODA          

                             Sulejman Tihić 

 

 


