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Оријентациони радни план Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ усвојен 

је на 28. сједници Колегијума Дома у проширеном саставу, одржаној 17. јуна 2008. 

године, с назнаком да је то план за период мај - децембар 2008. године. Подсјећамо да су 

у Оријентациони радни план (у даљем тексту: Радни план)  унесени  предлози из области 

законодавне и аналитичко-информативне активности, и то: 

 материјали који су се  већ налазили  у парламентарној процедури; 

 материјали који су садржани у Програму Савјета министара БиХ за 2008. годину; 

 материјали које су предложиле заједничке комисије оба дома, комисије Дома,  

клубови посланика и посланици у Представничком дому.  

            

У  овом извјештају наводимо: 

 законодавне активности у 2008. години, спроведене према Радном плану, као и оне 

које су спроведене мимо Радног плана, а потекле су од овлашћених предлагача 

(Предсједништво БиХ, Савјет министара БиХ, Централна изборна комисија БиХ,  

посланици, комисије Дома и Дом народа); 

 сагласности за ратификацију међународних споразума, уговора, конвенција;  

 аналитичко-информативне активности – извјештаји - информације  и др. (предвиђене 

Радним планом и оне које нису предвиђене Радним планом); 

 резолуције; 

 одлуке које је донио Дом.  

 

У извјештају, на крају, доносимо и списак предлога закона, извјештаја и информација, које 

су биле предвиђене Радним планом а нису разматране јер нису достављене у парламентарну 

процедуру. 

 

У Извјештају је наведен и преглед одржавања заједничких сједница оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ.  

 

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ је у 2008. години одржао 23 сједнице. У 

Извјештају доносимо преглед усвојених аката у периоду јануар – децембар 2008. године. 

 

 

I - ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ 

 

 

А) Предлагач Савјет министара БиХ и Предсједништво  БиХ 
 

 

А – 1. Усвојени закони: 

 

1. Закон о спорту у Босни и Херцеговини; 

2. Закон о вину, ракији и другим производима од грожђа и вина; 

3. Закон о оснивању Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера; 

4. Закон о допунама Закона о путним исправама БиХ (20. сједница, 16.01.2008. године); 

5. Закон о измјенама Закона о одликовањима БиХ; 

6. Закон о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима 

у БиХ (21. сједница, 13.02.2008. године); 

7. Закон о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2008. годину (22. 

сједница, 20. 02. 2008. године); 

8. Закон о измјенама и допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и 

Херцеговине  (24. сједница 18. и 19. 03.2008. године); 
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9. Закон о кретању и боравку странаца и азилу; 

10. Закон о измјенама и допунама Закона о Служби за послове са странцима  (26. 

сједница, 02. 03. и 10. 04.2008. године); 

11. Закон о пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ; 

12. Оквирни закон о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и 

других несрећа у БиХ (28. сједница, 29. 04. 2008. године); 

13. Закон о лијековима и медицинским средствима (29. сједница, 14. 05. и  04. 06. 2008. године); 

14. Закон о измјенама и допунама Закона о јединственом матичном броју; 

15. Закон о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана БиХ; 

16. Закон о пребивалишту и боравишту држављана БиХ; 

17. Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку БиХ; 

18. Закон о Фискалном савјету БиХ; 

19. Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ (29. сједница, 14. 05. и  04. 06. 2008. 

године); 

20. Оквирни закон о средњем стручном образовању и обуци у БиХ; 

21. Закон о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података 

БиХ; 

22. Закон о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита у БиХ (30. сједница, 

04. 06. 2008. године); 

23. Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима БиХ (31. сједница, 18. 

06. 2008. године); 

24. Закон о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама БиХ; 

25. Закон о допунама Закона о управним споровима (32. сједница, 09. и 14. 07. 2008. 

године); 

26. Закон измјенама и допунама Закона о царинској политици БиХ; 

27. Закон о престанку важења Закона о флашираним питким водама (34. сједница, 03. 09. 

2008. године); 

28. Закон о измјени Закона о класификацији дјелатности у БиХ (39. сједница, 05. и 19. 11. 

2008. године); 

29. Закон о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у банкама БиХ (усвојен 

по хитном поступку на 40. сједници, 19. 11. 2008. године); 

30. Закон о допунама Закона о порезу на додату вриједност (усвојен по хитном поступку 

на 40. сједници, 19. 11. 2008. године); 

31. Закон о заштити и добробити животиња (42. сједница, 17. 12. 2008. године). 

 

 

А – 2. Закони који су разматрани а нису усвојени: 

 

1. Предлог закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре БиХ, 

2. Предлог закона о Дирекцији за координацију полицијских органа и о агенцијама за 

подршку полицијској структури у БиХ, 

3. Предлог закона о измјенама Закона о учешћу припадника Оружаних снага БиХ, 

полицијских службеника, државних службеника и осталих запосленика у 

операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству, 

4. Предлог закона о измјенама Закона о министарствима и другим органима управе 

БиХ (Закон бр. 01-20-9-47-1/07 од 12. 09. 2007. године), 

5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Државној агенцији за истраге и 

заштиту (Закон бр. 01-02-6-58/07 од 17. 09. 2007. године), 

6. Предлог закона о јавним путевима, 

7. Предлог закона о допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе 

девизне штедње. 
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А – 3. Предлози закона који се налазе у процедури са 31.12.2008.  

 

1. Предлог закона о контроли кретања оружја и војне опреме, 

2. Предлог закона о граничној контроли, 

3. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва (ЗАРИД), 

4. Предлог закона о генетички модификованим организмима, 

5. Предлог закона о програму заштите свједока у БиХ, 

6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о производњи наоружања и војне 

опреме, 

7. Предлог закона о малољетним починиоцима кривичних дјела и кривичноправној 

заштити дјеце и малољетника, 

8. Предлог закона о ваздухопловству БиХ, 

9. Предлог закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби, 

10. Предлог закона о допуни Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ, 

11. Предлог закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2009. 

годину, 

12. Предлог закона о унутрашњој и поморској пловидби, 

13. Предлог закона о оружју, 

14. Предлог закона о допуни Закона о царинској тарифи БиХ, 

15. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о држављанству БиХ. 

 

 

Б – Предлагачи посланици у Представничком дому, клубови, комисије 

       и Дом народа 
 

Б – 1. Усвојени закони  

 

1. Закон о независним и надзорним органима полицијске структуре БиХ (предлагачи: 

посланици Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Бериз Белкић), усвојен по 

хитном поступку на 27. сједници, 10. 04. 2008. године); 

2. Закон о Дирекцији за координацију полицијских органа и о агенцијама за подршку 

полицијској структури (предлагачи: посланици Милорад Живковић, Нико 

Лозанчић и Бериз Белкић), усвојен по хитном поступку на 27. сједници, 10. 04. 

2008. године; 

3. Закон о измјенама и допунама Изборног закона БиХ (предлагач: посланик 

Милорад Живковић), усвојен по хитном поступку на 27. сједници, 10. 04. 2008. 

године; 

4. Закон о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти 

БиХ (предлагач: посланик Момчило Новаковић), усвојен по хитном поступку на 

31. сједници, 18. 06. 2008. године; 

5. Закон о допуни Закона о службеном гласилу БиХ (предлагач: посланик Адем 

Хускић), 33. сједница, 29. 07. 2008. године; 

6. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити права припадника националних 

мањина (предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, 

имиграцију, избјеглице, азил и етику), усвојен по хитном поступку на 35. 

сједници, 24. 09. 2008. године; 

7. Закон о измјенама Закона о кривичном поступку (предлагач: Уставноправна 

комисија), 39. сједница, 05. и 19. 11. 2008. године; 

8. Закон о измјенама Закона о јавним набавкама БиХ (предлагач: посланик Бајазит 

9.  Јашаревић),  усвојен по хитном поступку на 41. сједници, 03. 12. 2008. године. 
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 Дом је на 38. сједници, одржаној 22. и 29. 10. 2008. године, усвојио Кодекс понашања 

посланика и делегата (предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, 

младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику). 

 

Б – 2. Предлози закона који су разматрани а нису усвојени: 

 

1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о ПДВ-у (предлагач: посланик 

Бранко Докић); 

2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу 

рачуна старе девизне штедње (предлагач: посланик Јерко Иванковић Лијановић); 

3. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ (предлагач: 

посланик Јерко Иванковић Лијановић); 

4. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ (предлагачи: 

посланици Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Бериз Белкић), 

5. Предлог закона о Агенцији за контролу и осигурање принудног одузимања 

имовине стечене кривичним дјелима и управљање одузетом имовином 

(предлагачи: посланици Клуба СДПБиХ), 

6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама 

власти БиХ (предлагачи: посланици Шефик Џаферовић, Нико Лозанчић и 

Милорад Живковић), 

7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о ПДВ-у (предлагач: посланик 

Момчило Новаковић), 

8. Предлог закона о подршци домаћој производњи (предлагач: посланик Јерко 

Иванковић Лијановић), 

9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о одликовањима БиХ (предлагач: 

посланик Бериз Белкић), 

10. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о ПДВ-у (предлагач: посланик 

Бранко Докић), 

11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких 

странака (предлагачи: посланици Шефик Џаферовић, Нико Лозанчић и Милорад 

Живковић), 

12. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара БиХ 

(предлагач: посланик Милорад Живковић), 

13. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ (предлагач: 

посланик Јерко Иванковић Лијановић), 

14. Предлог закона о попису становништва и домаћинстава у БиХ 2011. године 

(предлагач: посланик Момчило Новаковић), 

15. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Централној банци БиХ 

(предлагач: посланик Милорад Живковић), 

16. Предлог закона о измјени Закона о платама и накнадама запослених у 

институцијама БиХ (предлагач: посланик Азра Хаџиахметовић), 

17. Предлог закона о измјени Закона о државној служби у институцијама БиХ 

(предлагачи: посланици Нико Лозанчић, Бериз Белкић и Милорад Живковић), 

18. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу 

рачуна старе девизне штедње (предлагач: посланик Јерко Иванковић Лијановић), 

19. Предлог закона о забрани негирања, минимизирања, оправдавања или одобравања 

холокауста, злочина геноцида и злочина против човјечности (предлагач: посланик 

Екрем Ајановић).   
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Б – 3. Предлози закона које су предлагачи повукли  

 

1. Предлог закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре БиХ 

(предлагач: посланик Азра Хаџиахметовић), 

2. Предлог закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за 

подршку полицијској структури у БиХ (предлагач: посланик Азра 

Хаџиахметовић), 

3. Предлог закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре БиХ 

(предлагач: посланик Драго Калабић), 

4. Предлог закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за 

подршку полицијској структури у БиХ (предлагач: посланик Драго Калабић), 

5. Предлог закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре БиХ 

(предлагач: посланик Нико Лозанчић), 

6. Предлог закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за 

подршку полицијској структури у БиХ (предлагач: посланик Нико Лозанчић), 

7. Предлог закона о правима и дужностима чланова Парламентарне скупштине БиХ 

(предлагачи посланици: Садик Ахметовић, Азра Алајбеговић, Екрем Ајановић, Садик 

Бахтић, Саво Ерић, Адем Хускић, Сеад Јамакосмановић, Славко Јовичић, Велимир 

Јукић, Ремзија Кадрић, Драго Калабић, Милица Марковић, Славко Матић, Хаџи Јован 

Митровић, Момчило Новаковић, Мирко Околић, Лазар Продановић, Сњежана Рајилић, 

Мартин Рагуж, Јован Тодоровић и Винко Зорић), 

8. Предлог закона о министарствима и другим органима управе БиХ (предлагач: 

посланик Милорад Живковић) 

 

Б – 4. Предлози закона који су у процедури са 31.12.2008.  

 

1. Предлог закона о заштити домаће производње унутар Споразума ЦЕФТА 

(предлагач: посланик Јерко Иванковић Лијановић), 

2. Предлог амандмана на Устав БиХ (предлагач: посланик Селим Бешлагић), 

3. Предлог закона о принципима локалне самоуправе (предлагач: посланик Селим 

Бешлагић), 

4. Предлог закона о заштити домаће производње (предлагач: посланик Јерко 

Иванковић Лијановић, поднесен 02. 09. 2008. године, поступак мирује до 

завршетка поступка по Предлогу закона о заштити домаће производње унутар 

Споразума ЦЕФТА) 

5. Предлог закона о фискалним касама (предлагач: посланик Јозо Крижановић), 

усвојен на 44. сједници, 21. 01. 2009. године, 

6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Обавјештајно-безбједносној 

агенцији БиХ (предлагач: Заједничка безбједносно-обавјештајна комисија за 

надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ), усвојен на 44. 

сједници, 21. 01. 2009. године, 

7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података 

(предлагач: Заједничка безбједносно-обавјештајна комисија за надзор над радом 

Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ), усвојен на 44. сједници, 21. 01. 2009. 

године, 

8. Предлог закона о заштити домаће производње (предлагач: посланик Јерко Иванковић 

Лијановић, поднесен 20.10.2008, поступак мирује до завршетка поступка по 

Предлогу закона о заштити домаће производње унутар Споразума ЦЕФТА), 

9. Предлог закона о државној имовини БиХ (предлагач: посланик Садик Бахтић), 

закон пао на 44. сједници, 21. 01. 2009.године, 

10. Предлог закона о заштити домаће производње (предлагач: посланик Јерко 

Иванковић Лијановић, поднесен 04. 12. 2008. године, поступак мирује до 
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завршетка поступка по Предлогу закона о заштити домаће производње унутар 

Споразума ЦЕФТА). 

 

II – САГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈУ 

 

Дом је, закључно са 42. сједницом Дома, одржаном 17. и 29. 12. 2008. године, дао сагласност 

за ратификацију сљедећих аката: 

  

1. Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Исламске Републике Пакистан о 

оснивању босанскохерцеговачко-пакистанске економске комисије (20. сједница, 16. 01. 

2008. године), 

2. Споразума о дугорочном стратешком партнерству између Министарства безбједности БиХ 

и Женевског центра за демократску контролу оружаних снага (DCAF), 

3. Протокола из Кјота уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промјени климе, Кјото, 

11. децембар 1997. године, 

4. Основног уговора између Босне и Херцеговине и Српске православне цркве (21. сједница, 

13. 02. 2008. године), 

5. Споразума између Савјета министара БиХ и влада осталих земаља учесница СЕЕЦП-а, 

Мисије привремене управе УН-а на Косову у име Косова, у складу са Резолуцијом Савјета 

безбједности УН-а број 1244, 

6. Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Мађарске о успостављању 

Оквирног програма за финансијску сарадњу, 

7. Других измјена и допуна Споразума о кредиту и финансирању, од 23. 11. 2004,  између 

Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Creditanstalt 

fur Wiederaufbau Франкфурт на Мајни „KfW“ – Санација градских водовода и 

канализационих система у БиХ (23. сједница, 18. 03. 2008. године), 

8. „eSEE“ Агенде плус за развој информационог друштва у југоисточној Европи 

        SEE 2007– 2011, 

9. Споразума између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које 

учествују у Партнерству за мир о правном положају њихових снага, Додатног протокола уз 

Споразум између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које 

учествују у Партнерству за мир о правном положају њихових снага и Даљег додатног 

протокола уз Споразум између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и осталих 

држава које учествују у Партнерству за мир о правном положају њихових снага (26. 

сједница, 03. и 10. 04. 2008. године), 

10. Оквирног споразума између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке којим се 

регулишу активности Европске инвестиционе банке у БиХ, 

11. Споразума о сарадњи у области одбране између Савјета министара БиХ и Владе Републике 

Грчке, 

12. Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и 

трезора БиХ, и Bank Austria Creditanstalt AG – Пројекат реконструкције и проширења 

водоводног система у општини Посушје, 

13. Уговора о зајму – Реорганизација пројекта обнове електроенергетског система – између 

Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, 

14. Уговора о амандману којим се врше измјене и допуне Уговора о зајму од 2. новембра 2000. 

године амандманима од 5. децембра 2001. и 23. фебруара 2004. године – између Босне и 

Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, 

15. Конвенције о приступу информацијама, учешћу јавности у одлучивању и приступу правди 

у питањима заштите животне средине, 

16. Факултативног протокола уз Конвенцију против мучења и других окрутних, нељудских 

или понижавајућих поступака или кажњавања (28. сједница, 29. 04. 2008. године), 

17. Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената, 

18. Европске конвенције о незастаријевању злочина против човјечности и ратних злочина, 
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19. Конвенције о заштити нематеријалне културне баштине (Унеско), 29. сједница, 14. 05. и 04. 

06. 2008. године, 

20. Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Македоније о сарадњи у борби 

против тероризма, организованог криминала, нелегалне трговине наркотицима, 

психотропним супстанцама и прекурсорима, илегалне миграције и осталих кривичних дјела, 

21. Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Македоније о поновном 

прихвату (реадмисији) лица која илегално бораве, 

22. Оквирног споразума између Босне и Херцеговине и Европских заједница о правилима 

сарадње која се односи на финансијску подршку ЕЗ-а Босни и Херцеговини у оквиру 

реализације помоћи кроз Инструменте претприступне помоћи (ИПА), 

23. Двогодишњег споразума између (БЦА) Босне и Херцеговине и Регионалне канцеларије 

Свјетске здравствене организације за Европу 2008/2009. године, 

24. Будимпештанског споразума о међународном признавању депозита микроорганизама ради 

поступка патентирања, 

25. Протокола који се односи на Мадридски споразум о  међународној  регистрацији жигова, 

26. Конвенције о заштити умјетника извођача, произвођача фонограма и радиодифузних 

организација, 

27. Конвенције о заштити произвођача фонограма од недозвољеног умножања њихових  

фонограма, 

28. Статута, Општих принципа и Процедуралних  правила Комисије Codex Alimentarius, 

29. Европске социјалне повеље (ревидирана), Стразбур, 3. маја 1996.  (30. сједница,  04. 6. 2008. 

године) 

30. Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Турске о избјегавању двоструког 

опорезивања у односу на порезе на доходак и имовину, 

31. Конвенције о заштити европских дивљих врста и природних станишта, 

32. Споразума о кредиту између  Босне и Херцеговине  и BAWAG  P.S.K. -  БАНКА ЗА РАД И 

ПРИВРЕДУ И АУСТРИЈСКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА Д.Д. –  Пројекат набавке 

медицинске опреме за Клиничку болницу Мостар, 

33. Споразума о кредиту између  Босне и Херцеговине  и BAWAG P.S.K.– БАНКА ЗА РАД И 

ПРИВРЕДУ И АУСТРИЈСКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА Д.Д. - Пројекат набавке 

медицинске опреме за Дом здравља Мостар, 

34. Споразума о кредиту између  Босне и Херцеговине  и BAWAG  P.S.K. БАНКА ЗА РАД И 

ПРИВРЕДУ И АУСТРИЈСКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА Д.Д. – Пројекат набавке 

медицинске опреме за Кантоналну болницу ''Сафет Мујић'', Мостар (31. сједница, 18. 06. 

2008. године), 

35. Програма финансијске сарадње између Савјета министара  БиХ и Министарства индустрије, 

туризма и трговине Краљевине Шпаније, 

36. Споразума између Савјета  министара БиХ и Владе Републике Македоније о сарадњи у 

заштити од природних и других катастрофа, 

37. Меморандума о разумијевању између Савјета министара БиХ и Владе Канаде – Канадски 

пројекат за младе и здравље на Балкану, 

38. Меморандума о разумијевању између Савјета министара БиХ и Владе Канаде – Канадски 

пројекат у примарној здравственој заштити на Балкану, 

39. Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о финансирању    

реконструкције и обнове фасаде зграде Парламентарне скупштине БиХ (32. сједница, 

09. и 14. јула 2008. године), 

40. Уговора о кредиту између Босне и Херцеговине и ОПЕК-овог  Фонда за међународни 

развој – Пројекат реконструкције жељезница,  дионица I Сарајево-Брадина, 

41. Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине и  Bank Austria Creditanstalt AG – 

Пројекат изградње система за водоснабдијевање у општини Србац, 

42. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за 

развој – Пројекат путне инфраструктуре и безбједности на путевима, 
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43. Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине и Raiffeisen Zentralbank - Аустријско 

дионичарско друштво – Модернизација Универзитета у Зеници (33. сједница, 29. 07. 2008), 

44. Споразума о економској сарадњи између Савјета министара БиХ и Владе Словачке 

Републике, 

45. Споразума између Босне и Херцеговине и Словачке Републике о унапређењу и 

узајамној заштити улагања, 

46. Анекса Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о 

финансирању пројекта у корист правосуђа и/или судова и тужилаштава у Босни и 

Херцеговини, 

47. Протокола између Министарства безбједности БиХ – Граничне полиције - и 

Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске – Равнатељства полиције - о 

спровођењу мјешовитих патрола уз заједничку државну границу, 

48. Протокола између Министарства безбједности БиХ – Граничне полиције - и 

Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске – Равнатељства полиције - о 

службеном транзиту преко државног подручја друге уговорне стране с циљем 

поступања на властитом државном подручју, 

49. Протокола између Министарства безбједности БиХ – Граничне полиције - и 

Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске – Равнатељства полиције - о 

упућивању службеника за везу, 

50. Протокола између Министарства безбједности БиХ – Граничне полиције - и 

Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске – Равнатељства полиције о 

оснивању заједничких радних група за сузбијање криминалитета, 

51. Финалног акта Регионалне конференције за радио-везе за планирање дигиталног 

земаљског радиодифузног сервиса у дијеловима региона 1 и 3, у фреквенцијском 

опсегу од 174-230 MXz и 470-862 MXz (RRC 06), 

52. Конвенције о међународној трговини угрожених врста дивљих животиња и биљака 

(ЦИТЕС), 

53. Конвенције о заштити и промовисању различитости културних израза, 

54. Допуне члана 1. Конвенције о забрани и ограничењу употребе одређених врста 

конвенционалног наоружања (CCW),   

55. Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство  

      финансија и трезора БиХ, и RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH 

AKTIENGESELLSCHAFT – Развој система за водоснабдијевање у општини Лакташи, 

56. Меморандума о разумијевању између Регионалне канцеларије Свјетске здравствене 

организације за Европу и Министарства цивилних послова БиХ  (34. сједница, 03. 09. 

2008. године), 

57. Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Данске о олакшицама при 

издавању виза, 

58. Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о олакшицама при 

издавању виза, 

59. Споразума између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство цивилних послова 

БиХ, и Комонвелта Аустралије, који представља Министарство здравља, везано за 

одређена права коришћења АР-ДРГ система класификације, 

60. Споразума о финансирању  између Босне и Херцеговионе и Комисије Европских заједница 

у погледу  прекограничног програма између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске за 

2007. годину на основу Инструмента за претприступну помоћ – Компонента II 

прекогранична  сарадња, 

61. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у 

погледу прекограничног програма између Босне и Херцеговине  и Републике Србије за 

2007. годину на основу Инструмента за претприступну помоћ – Компонента II 

прекогранична сарадња, 
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62. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у 

вези с  националним програмом за 2007. годину у оквируу Инструмента за претприступну 

помоћ – Компонента за  помоћ у транзицији и изградњи институција, 

63. Конвенције о достављању у иностранство  аката у грађанским и трговачким стварима, Хаг, 

15. новембра 1965. године, 

64. Конвенције о прибављању  у иностранству  доказа у грађанским и трговачким стварима,  

Хаг, 18. марта  1970. године, 

65. Споразума о измјенама и допунама број 1 на Уговор о зајму од 1. августа 2006. између БиХ 

и Европске банке за обнову и развој – Пројекат управљања  ваздушним саобраћајем, 

66. Споразума о зајму, финансирању и пројекту између KfW Франкфурт на Мајни и Босне и 

Херцеговине, Федерације БиХ и Електроприведе Хрватске заједнице Херцег-Босне (ЕП 

ХЗБ) – Обнова Хидроелектране Рама (35. сједница, 24. 09. и 07. и 08. 10. 2008. године), 

67. Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава 

чланица и Босне и Херцеговине (37. сједница, 22. 10. 2008. године), 

68. Меморандума о разумијевању о институционалном оквиру за Иницијативу за 

превенцију и приправност за катастрофе у југоисточној Европи, 

69. Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Мађарске о социјалном 

осигурању и  социјалној сигурности,  

70. Административног споразума  за спровођење Споразума између Босне и Херцеговине 

и Републике Мађарске о социјалном осигурању и социјалној сигурности, 

71. Протокола из Картагене о биобезбједности уз Конвенцију Уједињених народа о 

биолошкој разноликости (38. сједница, 22. и 29. октобра 2008. године), 

72. Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и 

трезора БиХ, и Bank Austria Creditanstalta – Пројекат изградње водовода Фојница - Кисељак и 

канализационог колектора Лепеница – Кисељак, 

73. Споразума између Босне и Херцеговине и Савјета министара Републике Албаније о 

реципрочном унапређењу и заштити инвестиција, 

74. Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине и 

                  Европске инвестиционе банке – Пројекат водовода и канализације у Федерацији БиХ, 

75. Европског  споразума о достављању молби за правну помоћ  (40. сједница, 19. 11. 2008. 

године), 

76. Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета министара БиХ и Савјета 

министара Украјине, 

77. Споразума о културној сарадњи између Савјета министара БиХ и Владе Републике 

Кине, 

78. Нота споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о ревизији 

сукцесије билатералних споразума склопљених између бивше СФРЈ и Краљевине 

Норвешке, 

79. Европског уговора о главним унутрашњим пловним путевима од међународног 

значаја (АГН), 

80. Протокола између Савјета министара БиХ и Владе Републике Мађарске у вези са 

сукцесијом билатералних међународних уговора склопљених између Федеративне 

Народне Републике Југославије/Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 

и Народне Републике Мађарске, 

81. Аката XXIII конгреса Свјетског поштанског савеза – Букурешт, 2004 (42. сједница 17. 

и  09. 12. 2008. године) 

 

 

III – ИЗВЈЕШТАЈИ И АНАЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНА АКТИВНОСТ 

 

У извјештајном периоду Дом је разматрао сљедеће акте из ове области: 
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А – И З В Ј Е Ш Т А Ј И 

 

А – 1. Дом је у 2008. години разматрао и усвојио сљедеће извјештаје: 

 

1. Извјештај Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних држављана  

у Босни и Херцеговини за период од 01. 03. 2006. до 31. 12. 2007. године (21. 

сједница, 13. 02. 2008. године), 

2. Извјештај Заједничке комисије оба дома о усаглашавању текста Закона о интерној 

ревизији институција БиХ, 

3. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2007. 

години, 

4. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби у 2007. години (24. сједница, 18. и 

19. 03. 2008. године), 

5. Извјештај Заједничке комисије оба дома о усаглашавању текста Закона о измјенама и 

допунама Закона о путним исправама БиХ (26. сједница, 02, 03. и 10. 04. 2008. 

године), 

6. Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2007. годину, 

7. Финансијски извјештај Централне банке БиХ за 2007. годину, 

8. Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2007. годину, 

9. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ, 

10. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај БиХ за 

2007. годину, 

11. Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини и о раду Комисије за 

заштиту података за 2007. годину (28. сједница, 29. 04. 2008. године), 

12. Извјештај Заједничке комисије оба дома о усаглашавању текста Закона о измјенама и 

допунама Закона о употреби и заштити назива БиХ, 

13. Извјештаји Комисија Дома за 2007. годину: 

 Уставноправне комисије, 

 Комисије за финансије и буџет, 

 Комисије за спољну трговину и царине, 

 Комисије за спољне послове, 

 Комисије за саобраћај и комуникације, 

 Комисије за остваривање равноправности полова. 

14. Извјештаји о раду заједничких комисија оба дома: 

 Заједничке комисије за одбрану и безбједност, 

 Заједничке безбједносно-обавјештајне комисије за надзор над радом 

Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ, 

 Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, 

избјеглице, азил и етику, 

 Заједничке комисије за административне послове, 

 Заједничке комисије за европске интеграције, 

 Заједничке комисије за економске реформе и развој (29. сједница, 14. 05. и 04. 

06. 2008. године), 

15. Извјештај о раду Централне изборне комисије БиХ за 2007. годину (31. сједница, 18. 

06. 2008. године), 

16. Годишња платформа о обавјештајно-безбједносној политици (подносилац: 

Предсједништво БиХ), 32. сједница, 09. и 14. 07. 2008. године), 

17. Извјештај Заједничке комисије оба дома о усаглашавању текста Закона о 

јединственом матичном броју (33. сједница, 29. 07. 2008. године),  

18. Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 

период јануар- децембар 2007. године (34. сједница, 03. 09. 2008. године), 
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19. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних 

службеника БиХ у операцијама подршке миру у иностранству за период од 01. 09. 

2007. до 29. 02. 2008. године, 

20. Годишњи извјештај о напретку (праћење спровођења Акционог плана 1 Стратегије 

реформе јавне управе  у Босни и Херцеговини, материјал Савјета министара БиХ), 35. 

сједница, 24. 09. и 07. и 08. 10. 2008. године), 

21. Извјештај о раду Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних 

држављана у БиХ за период од 01. 01. 2008. до 30. 06. 2008. године, 

22. Привремени извјештај о раду Интерресорне радне групе на изради Предлога закона о 

имунитету (38. сједница, 22. и 29. 10. 2008. године), 

23. Финансијски извјештаји Радио-телевизије БиХ на дан 31. 12. 2007. године с 

Мишљењем овлашћеног ревизора, 

24. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање предлога за именовање омбудсмена у 

Институцију омбудсмена за људска права БиХ, 

25. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање предлога за именовање замјеника 

генералног ревизора (40. сједница, 19. 11. 2008. године),  

26. Извјештај Уставноправне комисије о одржаној информативној сједници о проблему 

организованог криминала и корупције са Предлогом закључака, те: а) Анализе 

степена спровођења Стратегије БиХ за борбу против организованог криминала и 

корупције (подносилац: Министарство безбједности БиХ) и б) Извјештаја, мишљења 

и закључака о питањима корупције и организованог криминала (подносилац: 

Министарство правде БиХ), 41. сједница, 03. 12. 2008. године, 

27. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних 

службеника Босне и Херцеговине у операцијама подршке миру у иностранству за 

период од 01. 03. 2008. до 30. 06. 2008. године,   

28. Извјештај о раду Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној 

скупштини Савјета Европе у 2008. години, 

29. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних 

службеника Босне и Херцеговине у операцијама подршке миру у иностранству за 

период од 01. 03. 2008. до 30. 06. 2008. (наставак 42. сједнице, 29.12.2008. године).  

 

 
А – 2. Одбијени (нису примљени к знању) 

 

1. Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за период од 01. 01.2007. до 31. 12. 2007. 

године,  

2. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2007. годину,  

3. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈПНИО Службени лист БиХ за 2007. 

годину.   

 

 

А – 3.  Акти у процедури 

 

1. Извјештаји Канцеларије за ревизију институција БиХ о извршеној ревизији у 2007. 

години са збирним извјештајем Комисије за финансије и буџет о ревизорским 

извјештајима са прилозима за 56 институција и Извјештајем о извршењу Буџета 

институција БиХ за 2007. годину, 

2. Извјештај о Коначном извјештају о спровођењу мјера из Акционог плана 

Средњорочне развојне стратегије БиХ 2004-2007. године (ПРСП) и Економски 

трендови, годишњи извјештај за 2007. годину Дирекције за економско планирање 

БиХ, 

3. Извјештај о активностима на пројекту „Аутопут на Коридору Vц“ и План будућих 

активности, 
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4. Информација о извршењу закона из области образовања донесених на нивоу БиХ, 

5. Именовање предсједника, замјеника и чланова Независног одбора и Одбора за жалбе 

грађана, као независних тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине (Предлог 

Ад хок Заједничке комисије за спровођење процедуре именовања Независног одбора 

и Одбора за жалбе грађана), 

6. Извјештај о раду Комисије за остваривање равноправности полова за 2008. годину, 

7. Извјештај о раду Заједничке комисије за европске интеграције за 2008. годину, 

8. Извјештај о раду Комисије за спољну трговину и царине за 2008. годину, 

9. Извјештај о раду Заједничке безбједносно-обавјештајне комисије за надзор над радом 

Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ за 2008. годину, 

10. Извјештај о раду Заједничке комисије за одбрану и безбједност за 2008. годину, 

11. Извјештај о раду Комисије за саобраћај и комуникације за 2008. годину, 

12. Извјештај о раду Комисије за финансије и буџет за 2008. годину, 

13. Извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење програма мјера у оквиру 

     Споразума ЦЕФТА с Анализом о робној размјени Босне и Херцеговине за 2008.  

     годину, 

14.  Материјали Дирекције за европске интеграције БиХ: 

а)  „Извјештај о напретку Босне и Херцеговине у 2008. години“ 

б)  „Стратегија проширења и кључни изазови 2008/2009“; 

15. Извјештај о раду и пословању БХРТ-а за 2007. годину и Извјештај о ревизији  

      пословања, 

16. Финансијски извјештаји Канцеларије за ревизију институција БиХ на дан 31.12.2006. 

       и 31.12.2007. године с мишљењем овлашћеног ревизора. 
 

  

 

Б – И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е  и други акти 

 

Дом је разматрао и примио к знању информације, извјештаје, као и  друга питања, извршио 

именовања и изборе, те усвојио предлоге и иницијативе како слиједи:  

 

1. Извјештај о раду Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној 

скупштини Савјета Европе, 

2. Информација о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа двојне 

намјене у 2006. години, 

3. Предлог за именовање чланова међупарламентарних група пријатељства (предлагач: 

Комисија за спољне послове), 20. сједница, 16. 01. 2008. године, 

4. Потврђивање именовања замјеника предсједавајућег, министара и замјеника 

министара у Савјету министара БиХ (22. сједница, 20. 02. 2008. године),  

5. Предлог за допуну међупарламентарних група пријатељства Парламентарне 

скупштине БиХ (предлагач: Комисија за спољне послове), 

6. Иницијатива о доношењу Стратегије за борбу против корупције (предлагач: посланик 

Денис Бећировић), 24. сједница, 18. и 19. 03. 2008. године),  

7. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини за 2007. годину са 

Информацијом о тренутном стању безбједности у Босни Херцеговини, 

8. Информација о раду Тужилаштва БиХ за 2007. годину, 

9. Програм мјера за примјену Споразума ЦЕФТА (26. сједница, 02, 03. и 10. 04. 2008. 

године),  

10. Информативни документ Савјета Европе – БиХ: Извршавање обавеза и спровођење 

постпријемног програма сарадње (28. сједница, 29. 04. 2008. године),  

11. Предлог Клуба посланика СДА за промјене у чланству међупарламентарних група 

пријатељства (30. сједница, 04. 06. 2008. године),  
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12. Иницијатива посланика Хусеина Нанића са 29. сједнице Дома која гласи: „Задужује 

се Савјет министара БиХ да уради и Парламентарној скупштини достави информацију 

о спремности институција БиХ за преузимање обавеза у вези са примјеном Споразума 

о стабилизацији и придруживању (31. сједница, 18. 06. 2008. године),  

13. Именовање омбудсмена у Институцију омбудсмена за људска права БиХ (Предлог Ад 

хок комисије за именовање три омбудсмена у Институцију омбудсмена за људска 

права БиХ), процедура је поновљена јер Дом народа није именовао исте кандидате као 

Представнички дом, 

14.  Избор члана Високог судског и тужилачког савјета БиХ у складу са чланом 8. Закона 

о Високом судском и тужилачком савјету, 

15. Промјене у чланству комисија Дома, заједничких комисија оба дома и делегација 

Парламентарне скупштине БиХ (предлагачи: клубови посланика), 32. сједница, 09. и 

14. 07. 2008. године, 

16. Информација о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа двојне 

намјене за 2007. годину (33. сједница, 29. 07. 2008. године),  

17. Предлог Савјета министара БиХ за именовање члана Комисије за концесије БиХ, 

18. Именовање три члана у Интерресорну радну групу за припрему Предлога закона о 

сукобу интереса у институцијама власти БиХ (Интерресорну радну групу основао 

Савјет министара БиХ), 34. сједница, 03. 09. 2008. године),  

19. Именовање члана Управног одбора Јавног РТВ сервиса БиХ из реда осталих (ранг- 

листа Регулаторне агенције за комуникације), 35. сједница, 24. 09. 2008. године,  

20. Информација о кривичним дјелима против живота и тијела, с нагласком на насиље у 

породици, за период 2006. и 2007. године, те тенденцијама у прва три мјесеца 2008. 

године (36. сједница, 08.10.2008. године),  

21. Информација Савјета министара БиХ у вези са захтјевом посланика Рифата Долића 

(Информација о предузетим мјерама и планираним активностима Савјета министара с 

циљем ублажавања посљедица глобалне финансијске кризе), 

22. Иницијатива посланика Ремзије Кадрића за расправу у Дому поводом Резолуције 

Народне скупштине Републике Српске, са 14. посебне сједнице, одржане 15.10.2008. 

године (39. сједница, 05. и 19.11.2008. године),  

23. Информација о стању у области имовинских деликата у Босни и Херцеговини, са 

нагласком на кривично дјело отуђење возила у 2006. и 2007. години и у првих шест 

мјесеци 2008. године, 

24. Анализа стања у Пројекту ЦИПС, са посебним освртом на издавање лажних 

докумената, 

25. Избор чланова Управног одбора Агенције за развој високог образовања и 

обезбјеђивање квалитета (Ранг-листа Савјета министара БиХ), 

26. Захтјев Уставноправних комисија оба дома за давање овлашћења за утврђивање 

пречишћеног текста Закона о Суду БиХ и Закона о Тужилаштву БиХ (40. сједница, 19. 

11. 2008. године), 

27. Информација о актуелној безбједносној ситуацији у Босни и Херцеговини са 

посебним освртом на тероризам (41. сједница, 03. 12. 2008. године). 

 

 

IV – Р Е З О Л У Ц И Ј Е  И  Д Е К Л А Р А Ц И Ј Е 
 

Дом је разматрао и донио: 

 

1. Резолуцију о убрзању процеса приступања Босне и Херцеговине у чланство Европске уније 

(предлагачи: посланици Денис Бећировић, Златко Лагумџија, Јозо Крижановић, Мирјана 

Малић, Селим Бешлагић и Сефер Халиловић),  21. сједница, 13. 02. 2008. године,  

2. Резолуцију о спремности Босне и Херцеговине за НАТО интеграције (предлагачи: 

посланици Милорад Живковић и Халид Гењац), 23. сједница, 18. 03. 2008. године,  
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3. Декларацију о доброј управи (подносилац: Уставноправна комисија), 38. сједница, 22. и 29. 

10. 2008. године. 

 

 

 

V -  О  Д  Л  У  К  Е 

 

Дом је, закључно са 43. сједницом,  донио, односно потврдио разне одлуке, како слиједи:  

 

1. Одлука Предсједништва БиХ о утврђивању кандидата на генералске позиције у Оружаним 

снагама БиХ (број: 01,02-03-110/08 од 23. 01. 2008. године), ради потврђивања (24. 

сједница, 18. и 19. 03. 2008. године),  

2. Одлука о измјенама Одлуке о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ 

(предлагач: Заједничка комисија за административне послове), 

3. Потврђивање Одлуке предсједавајућег Савјета министара БиХ о именовању министра 

спољне трговине и економских односа БиХ,  

4. Одлука о учешћу јединица Оружаних снага БиХ у операцији подршке миру „Ирачка 

слобода“ у Ираку ради потврђивања (33. сједница, 29. 07. 2008. године), 

5. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Савјета националних мањина БиХ 

(предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, 

избјеглице, азил и етику), 35. сједница, 24. 09. и 07. и 08. 10. 2008. године, 

6. Одлука којом се задужује Предсједништво БиХ да направи Извјештај о трошковима 

Предсједништва (39. сједница, 05. и 19. 11. 2008. године),   

7. Одлука о допуни Одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина БиХ 

(предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, 

избјеглице, азил и етику), 42. сједница, 17. 12. 2008. године,  

8. Одлука о оправданости учешћа у операцијама подршке миру за 2009. годину 

(наставак 42. сједнице, 29. 12. 2008. године). 

 

 

VI – З А К Љ У Ч Ц И 

 

У овом периоду Дом је донио  више закључака о формирању ад хок комисија, као и велики број 

закључака уз разматране тачке дневног реда. 

 

 

 

VII  – НЕРЕАЛИЗОВАНИ АКТИ ПРЕДВИЂЕНИ РАДНИМ ПЛАНОМ 

 

А – З А К О Н И 

 

А – 1.  Закони који су предвиђени Радним планом (предлагач: Савјет министара), а  

            нису достављени у парламентарну процедуру: 

 

1. Предлог Закона о спољним пословима, 

2. Предлог Закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података (на 44. 

сједници, 21. 01. 2009. усвојен је Предлог закона који је предложила Заједничка 

безбједносно-обавјештајна комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне 

агенције БиХ), 

3. Предлог Закона о измјенама и допунама Закона о поступку закључивања и 

извршавања међународних уговора, 

4. Предлог Закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима 

управе Босне и Херцеговине (достављен у процедуру 12. 01. 2009. године),  
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5. Предлог закона о противминском дјеловању у Босни и Херцеговини, 

6. Предлог закона о Правобранилаштву Босне и Херцеговине, 

7. Предлог закона о Гаранцијском фонду (достављен у процедуру 20. 01. 2009. године), 

8. Предлог закона о културном насљеђу БиХ,  

9. Предлог закона о празницима у БиХ, 

10. Предлог закона о допунама Закона о заштити тајних података,  

11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама 

БиХ (достављен у процедуру 07. 01. 2009. године),  

12. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о равноправности полова у БиХ,  

13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о статистици БиХ, 

14. Предлог закона о државној имовини БиХ, 

15. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о концесијама БиХ, 

16. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о увозу и извозу наоружања и војне 

опреме и контроли увоза и извоза производа двојне намјене,  

17. Предлог закона о систему државне помоћи у БиХ, 

18. Предлог закона о превозу опасних материја у БиХ (достављен у процедуру 28.01.2009. 

године),  

19. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за рад и запошљавање БиХ 

(достављен у процедуру 07. 01. 2009. године),  

20. Предлог закона о измјени Закона о оснивању Извозно-кредитне агенције БиХ, 

21. Предлог закона о Канцеларији за борбу против корупције, 

22. Предлог закона о заштитарским и детективским агенцијама, 
23. Предлог закона о спречавању нереда на спортским такмичењима (достављен у процедуру 12. 

01. 2009. године),  

24. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за осигурање у БиХ, 
25. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о поштама БиХ (03. 02. 2009. године у 

процедуру је достављен Предлог закона о поштама БиХ), 

26. Предлог закона о измјенама Закона о Суду БиХ, 
27. Предлог закона о оснивању Завода за смјештај форензичких затвореника у Сокоцу, 

28. Предлог закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима (достављен у 

процедуру 19. 01. 2009. године), 

29. Предлог закона о облигационим односима,  

30. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању институција БиХ, 

31. Предлог закона о оквиру девизне политике БиХ, 

32. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о несталим лицима БиХ, 

33. Предлог закона о примјени Статута Међународног кривичног суда, 

34. Предлог закона о установама културе значајним за БиХ, 

35. Предлог закона о измјенама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ, 

36. Предлог закона о измјенама Закона о одбрани БиХ, 

37. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о комуникацијама БиХ, 

38. Предлог закона о правима жртава тортуре и цивилним жртвама рата, 

39. Предлог закона о бесплатној правној помоћи у грађанским стварима (достављен у 

процедуру 07. 01. 2009. године),  

40. Предлог закона о запошљавању и раду странаца и миграната у БиХ,  

41. Предлог закона против дискриминације, 

42. Предлог закона о измјенама и допунама Закона БиХ извршењу кривичних санкција, 

притвора и других мјера (достављен у процедуру 12. 01. 2009. године),  

43. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву БиХ, 

44. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Високом судском и тужилачком 

савјету БиХ, 

45. Предлог закона о науци БиХ,  

46. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о спољнотрговинској политици БиХ, 
47. Предлог закона о измјенама Закона о конкуренцији БиХ,  
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48. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја 

на путевима у БиХ, 

49. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о међународном и међуентитетском 

превозу, 

50. Предлог закона о геодетској дјелатности БиХ, 

51. Предлог закона о дијаспори БиХ, 

52. Предлог закона о адвокатури БиХ (достављен у процедуру 09. 01. 2009. године),  

53. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ, 

54. Предлог закона о амнестији и аболицији, 

55. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву БиХ, 

56. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о судској полицији БиХ,  

57. Предлог закона о извршном поступку пред Судом БиХ,  

58. Предлог закона о примјени Споразума о статусу снага са НАТО-ом, 

59. Предлог закона о финансијском лизингу, 

60. Предлог закона о банкама у БиХ,  

61. Предлог закона о  Мрежном оперативном центру за потребе полицијских агенција 

(NOCII), 

62. Предлог закона о Агенцији за рад и запошљавање БиХ,  

63. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о ПДВ-у,  

64. Предлог закона о акцизама,  

65. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о поступку индиректног опорезивања, 

66. Предлог закона о измјенама и допунама Оквирног закона о регистрацији пословних 

субјеката у БиХ, 

67. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о поступку присилне наплате 

индиректних пореза, 

68. Предлог закона о фискалним касама (на 44. сједници, 21. 01. 2009. године, усвојен је 

Предлог закона предлагача посланика Јозе Крижановића),  

69. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о систему индиректног опорезивања у 

БиХ, 

70. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Управи за индиректно опорезивање,  

71. Предлог закона о посредовању у заступању у царинском поступку, 

72. Предлог закона о прекршајима. 
 

 

 

А – 2.  Иницијативе Савјета министара БиХ законодавног карактера 

   

1. Иницијатива за усклађивање Закона о комуникацијама са Законом о равноправности 

полова у БиХ, 

2. Иницијатива за усклађивање Закона о слободи приступа информацијама са Законом о 

равноправности полова у БиХ,  

3. Иницијатива за усклађивање Закона о Јавном РТВ систему са Законом о 

равноправности полова у БиХ, 

4. Иницијатива за усклађивање Закона о Јавном РТВ сервису БиХ са Законом о 

равноправности полова у БиХ, 

5. Иницијатива за усклађивање Изборног закона БиХ са Законом о равноправности 

полова у БиХ, према Препорукама Комитета УН-а CEDAW. 

 

 

 

 

Б – АНАЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
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Б – 1. Извјештаји предвиђени Радним планом а  нису достављени у процедуру: 

 

1. Годишња платформа о обавјештајно-безбједносној политици за 2008. и 2009. годину 

и 

2. Годишњи извјештај предсједавајућег Савјета министара о активностима 

Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ у 2007. години. 

             (Предлози Заједничке безбједносно-обавјештајне комисија за надзор над радом  

             Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ) 

3. Представљање Гендер акционог плана Савјета министара БиХ и 

4. Препоруке Комитета УН-а CEDAW за Босну и Херцеговину и Извјештај о стању 

равноправности полова у БиХ. 

             (Предлози Комисије за остваривање равноправности полова) 

 

 

 

VIII -  ПЛЕНАРНЕ СЈЕДНИЦЕ ОБА ДОМА  

            ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ 

 

У 2008. години одржане су три заједничке сједнице Представничког дома и Дома 

народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, и то: 

- 8. сједница – 23. априла 2008. године –  Расправа о Јавном РТВ сервису БиХ и о ДКП 

мрежи, 

- 9. сједница – 7. маја 2008. године – усвајање Закона о измјенама и допунама Изборног 

закона БиХ по хитном поступку, предлагачи посланици: Бериз Белкић, Нико Лозанчић и 

Милорад Живковић и  

- 10. сједница – 30. јула 2008. године – презентација Споразума о стабилизацији и 

придруживању (ССП), те активности Савјета министара БиХ на испуњавању обавеза 

Босне и Херцеговине у вези са ССП-ом. 

 

29. октобра 2008. године одржана је 2. посебна сједница оба дома посвећена теми: 

„Посланици/делегати питају, Савјет министара одговара“.   

 

 

 

 

 

 

 

 


