
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

О РАДУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарајево,  јануар 2010. године 



 

 

 

Оријентациони радни план Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 

усвојен је 43. сједници Колегијума Дома у проширеном саставу, одржаној 17. марта 

2009. године, с назнаком да је то план  за период март – децембар 2009. Подсјећамо 

да су у Оријентациони радни план (у даљем тексту: Радни план)  унесени  предлози 

из области законодавне и аналитичко-информативне активности, и то: 

 материјали за које је завршена процедура од 1. јануара до краја фебруара 2009; 

 материјали који  се  већ налазе у парламентарној процедури; 

 материјали који су садржани у Програму Савјета министара БиХ за 2009. 

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 2009. години, извршене према Радном плану, као и 

активности које су извршене мимо Радног плана, а потекле су од овлашћених 

предлагача (Предсједништво БиХ, Савјет министара БиХ, Централна изборна 

комисија БиХ,  посланици, комисије Дома и Дом народа) 

 аналитичко - информативне активности – извјештаји - информације  и др. 

(предвиђене Радним планом и оне које нису предвиђене Радним планом), 

 сагласности за ратификацију међународних споразума, уговора, конвенција;  

 резолуције,  

 одлуке које је донио Дом, 

 иницијативе посланика. 

 

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 2009. години одржао 26 

сједницa. У Извјештају доносимо преглед усвојених аката у периоду јануар – децембар 

2009. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ 

 

A) Предлагач: Савјет министара БиХ  и  Предсједништво БиХ 

 

А – 1.  Усвојени закони  

 

1. Закон о генетски модификованим организмима 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  23/09 

Закон број: 01,02-2-43/08 од 18. 08. 2008. године 

Усвојен у првом  читању на 35. сједници, одржаној 24. септембра и 7. и 8. 

октобра 2008. године 

Усвојен другом  читању на 44. сједници, одржаној 21.  јануара  2009. године 

 

2. Закон о  Агенцији за развој информационог друштва  Босне и Херцеговине 

–ЗАРИД 

Закон број: 01-02-3-44/08 од 18. 08. 2008. године 

Усвојен у  првом читању на 35. сједници, одржаној 24. септембра и 7. и 8. 

октобра 2008. године 

Усвојен у другом  читању на 44. сједници, одржаној 21.  01. 2009. године 

 

3. Закон о допуни Закона о Царинској тарифи Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 35/09 

Закон број: 01,02-02-2-68/08 од 25.12.2008. године 

Усвојен у првом читању на  44. сједница, одржаној 21.  01. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 47. сједници, одржаној 04. 03. 2009. године 

 

4. Закон о бесплатној правној помоћи 

Закон број: 01,02-02-5-2/09 од 07. 01. 2009. године 

Усвојен у првом  читању на 45. сједници, одржаној 04. 02. 2009. године  

Усвојен у другом читању на 47. сједници,  одржаној 04. 03. 2009. године  

 

5. Закон о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим 

органима управе Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 35/09 

Закон број: 01,02-02-5-6/09 од 12. 01. 2009,  

Усвојен у  првом читању на 45. сједници, одржаној 04. 02. 2009. године 

Усвојен у другом  читању на 47. сједници, одржаној 04. 03. 2009. године 

 

6. Закон о измјенама и допунама Закона о производњи наоружања и војне 

опреме 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  25/09 

Закон број: 01,02-02-8-49/08 од 15. 09. 2008. године 

Усвојен у првом  читању на 36. сједници, одржаној 08. 10. 2008. године 

Усвојен у другом читању на 48. сједници, одржаној 18. 03. 2009. године 

 

7. Закон о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама 

Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  43/09 

Закон број: 01,02-02-7-3/09 од 07. 01. 2009. године 



 

Усвојен у првом читању на 45. сједници, одржаној 04. 02. 2009. године 

 Усвојен у другом читању на 48. сједници, одржаној 18. 03. 2009. године 

 

8. Закон о ваздухопловству Босне и Херцеговине 

 (''Службени гласник БиХ'', број 2/04) 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  39/09 

Закон број: 01,02-02-3-61/08 од 12. 11. 2008. године 

Усвојен у првом  читању на 41. сједници, одржаној 03. 12. 2008. године 

Усвојен у  другом читању на 48. сједници, одржаној 18. 03. 2009. године 

   

9. Амандман I на Устав Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  25/09 

Закон број:   01,02-01-20/09 од16. 02. 2009. године 

Усвојен у првом читању  на 47. сједници, одржаној 04. 03. 2009. године 

Усвојен у  другом читању на 49. сједници, одржаној  25. 03. 2009. године 

 

10. Закон о допуни Закона о Јавном радио-телевизијском систему  БиХ 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 35/09 

Закон број: 01,02-02-3-64/08 од 20. 11. 2008. 

Усвојен у  првом читању на 41. сједници, одржаној 03. 12. 2008. године 

Усвојен у  другом читању на  45. сједници, одржаној  04. 02. 2009. године 

Извјештај Заједничке комисије о настојању за постизање сагласности о 

идентичном  тексту  усвојен је на 50. сједници, одржаној 01. 04. 2009. године 

 

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

кривичних санкција, притвора и других мјера 
Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 37/09 

Закон број: 01,02-02-5-5/09 од 12. 01. 2009. године 

Усвојен у првом  читању на 45. сједници, одржаној 04. 02. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 50. сједници, одржаној 01. 04. 2009. године 

 

12. Закон о измјенама и допунама Закона о Агенцији за рад и запошљавање 

Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  43/09 

Закон број: 01,02-02-7-1/09 од 07. 01. 2009. године 

Усвојен у  првом читању на 45. сједници , одржаној 04. 02. 2009. године 

Усвојен у  другом  читању на 50. сједници, одржаној 01. 04. 2009. године 

 

13. Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Босне 

и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 35/09 

Закон број: 01,02-02-6-7/09 од 12. 01. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 45. сједници, одржаној 04. 02. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 50. сједници, одржаној 01. 04. 2009. године 

 

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

Херцеговине 

Објављен:''Службени гласник БиХ'', број: 43/09 

Закон број: 01,02-02-7-69/08 од 30. 12. 2008. године 

Усвојен у првом  читању на 44. сједници , одржаној 21. 01. 2009. године 



 

Усвојен у другом читању на 52. сједници, одржаној 29. 04. 2009. године 

 

15. Оквирни закона о основама научноистраживачке дјелатности и координацији 

унутрашње и међународне научноистраживачке сарадње Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  43/09 

Закон број: 01,02-02-2-7-29/09 од 09. 03. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 50. сједници, одржаној 01. 04. 2009. године. 

Усвојен у другом  читању на 52. сједници, одржаној 29. 04. 2009. године. 

 

16. Закон  о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и 

Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  43/09 

Закон број: 01,02-3-62/08 од 12. 11. 2008. 

Усвојен у првом читању на 41. сједници, одржаној 03. 12. 2008. године.  

Усвојен у другом читању на 48. сједници, одржаној 18. 03. 2009. године.  

Извјештај Заједничке комисије о настојању за постизање сагласности о 

идентичном  тексту  усвојен на 53. сједници, одржаној 13. 05. 2009. године. 

 

17. Предлог закона о јавним набавкама  Босне и Херцеговине 

Закон број: 01,02-02-4-12/09 од 23. 01.2009. године 

Усвојен у  првом читању на 46. сједници, одржаној  18. 02. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 54. сједници, одржаној 27. 05. 2009. године 

  

18. Закон о измјенама и допунама Закона о Државној агенцији за истраге и 

заштиту 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  49/09 

Закон број: 01,02-02-8-28/09 од 04. 03. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 50. сједници одржаној 01. 04. 2009. године  

Усвојен у  другом читању на 54. сједници, одржаној 27. 05. 2009. године 

 

19. Закон о акцизама у Босни и Херцеговини 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  49/09 

Закон број:  01,02-02-2-36/09 од 10. 04. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 52. сједници , одржаној 29. 04. 2009. године 

Усвојен у другом  читању на 54. сједници, одржаној 27. 05. 2009. године 

 

20. Закон о усвајању Закона о  измјенама и допунама Закона о уплатама на  

јединствени рачун и расподјели прихода  

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  49/09 

На 54. сједници, одржаној 27. 05. 2009, Закон је усвојен по хитном поступку – 

у складу са чланом 127. Пословника 

 

21. Закон о измјенама и допунама Закона о уплатама на јединствени рачун и 

расподјели прихода 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  49/09 

 Закон  број: 01,02-02-4-45/09 од 13. 05. 2009. 

На 54. сједници, одржаној 27. 05. 2009, Закон је усвојен по хитном поступку – 

у складу са чланом 127. Пословника 

 



 

22. Закон о измјенама и допунама Закона о систему индиректног опорезивања 

у Босни и Херцеговини 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 49/09 

Закон број:  01,02-02-4-44/09 од 13. 05. 2009. године 

На 54. сједници, одржаној 27. 05. 2009, Закон је усвојен по хитном поступку – у 

складу са чланом 127. Пословника 

 

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

Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 49/09 

Закон број: 01,02-02-4-24/09 од 25. 02. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 48. сједници, одржаној 18. 03. 2009. године 

Усвојен у  другом читању на 52.сједници, одржаној 29. 04. 2009. године 

Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање 

сагласности о идентичном тексту усвојен је на 55. сједници, одржаној 10. 06. 

2009. године 

 

24. Закон о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама 

Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 59/09 

Закон број: 01,02-02-8-19/09 од 11. 02. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 50. сједници, одржаној 01. 04. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 55. сједници, одржаној 10. 06. 2009. године 

 

25. Предлог закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  53/09 

Закон број: 01,02-02-5-55/09 од 05. 06. 2009. године   

На 55. сједници, одржаној 10. 06. 2009, Закон је усвојен по хитном поступку – у 

складу са чланом 127. Пословника 

 

26. Закон о граничној контроли 

(''Службени гласник БиХ'', бр. 56/04 и 52/05) 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  53/09 

Закон број: 01,-02-02-6-56/09 од 08. 06. 2009. године 

На 55. сједници, одржаној 10. 06. 2009, Закон је усвојен по хитном поступку – у 

складу са чланом 127. Пословника 

 

27. Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких 

активности   

 (''Службени гласник БиХ'', број 29/04) 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  53/09 

Закон број: 01,02-02-4-57/09 од 08. 06. 2009. године 

На 55. сједници, одржаној 10. 06. 2009, Закон је усвојен по хитном поступку – у 

складу са чланом 127. Пословника 

 

 

28. Закон о контроли кретања оружја и војне опреме  

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  53/09 

Закон број: 01,02-02-8-58/09 од  08. 06. 2009. године 



 

На 55. сједници, одржаној 10. 06. 2009, Закон је усвојен по хитном поступку – у 

складу са чланом 127. Пословника 

 

29. Закон о измјени Закона о министарствима и другим органима  управе 

Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  59/09 

Закон број: 01,02-02-5-42/09 од  05. 05. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 54. сједници, одржаној 27. 05. 2009. године 

Усвојен у другом  читању на 56. сједници, одржаној 24. 06. 2009. године 

 

30. Закон о измјенама и допунама Закона о Граничној полицији Босне и 

Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  59/09 

Закон број:  01,02-02-6-27/09 од 04. 03. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 50. сједници, одржаној 01. 04. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 54. сједници, одржаној 27. 05. 2009. године 

Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање 

сагласности о идентичном тексту  усвојен је на 57. сједници, одржаној 08. 07. 

2009. године 

 

31. Закон  о забрани дискриминације 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  59/09 

Закон број: 01,02-02-3-43/09 од 11. 05. 2009. године 

Усвојен у првом  читању на 54. сједници, одржаној 27. 05. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 57. сједници, одржаној 08. 07. 2009. године 

 

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

Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  75/09 

Закон број: 01,02-02-4-49/09 од 21. 05. 2009. године  

Усвојен у првом  читању на 55. сједници, одржаној 10. 06. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 57. сједници, одржаној  08. 07. 2009. године 

 

33. Закон о измјени и допуни Оквирног закона о високом образовању у Босни 

и Херцеговини  

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  59/09 

Закон број: 01,02-02-7-70/09 од 20. 07. 2009.  

На 58. сједници, одржаној 22. 07. 2009, Закон је усвојен по хитном поступку – у 

складу са чланом 127. Пословника 

 

34. Закон о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у 

институцијама Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  75/09 

Закон број: 01,02-02-4-61/09 од 19. 06. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 57. сједници, одржаној 08. 07. 2009. године 

Усвојен у другом  читању на 59. сједници, одржаној 02. 09. 2009. године 

 

35. Закон о измјенама и допунама Закона о имунитету Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  75/09 

Закон  број: 01,02-02-8-59/09 од 15. 06. 2009. године 



 

Усвојен у  првом  читању на 57. сједници, одржаној 08. 07. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 59. сједници, одржаној 02. 09. 2009. године 

 

36. Закон о измјенама и допунама Закона о конкуренцији 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  80/09 

Закон број: 01,02-02-2-40/09 од 29. 04. 2009. године 

Усвојен у  првом читању на 54. сједници, одржаној 27. 05. 2009. године 

Усвојен у другом  читању на 56. сједници, одржаној 24. 06. 2009. године 

Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање 

сагласности о идентичном  тексту  усвојен је на 60. сједници, одржаној 16. 09. 

2009. године 

 

37. Закон о примјени Римског статута Међународног кривичног суда и 

сарадњи са Међународним кривичним судом 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  84/09 

Закон број 01,02-02-5-73/09 од 27. 07. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 59. сједници, одржаној 02. 09. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 61. сједници, одржаној 30. 09. 2009. године 

 

38. Закон о измјенама и допунама Закона о управном поступку  

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  93/09 

Закон број: 01,02-02-5-76/09 од 21. 08. 2009. године  

Усвојен у првом читању на 60. сједници, одржаној 16. 09. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 62. сједници, одржаној 14. 10. 2009. године 

 

39. Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Босне и 

Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  93/09 

Закон број 01,02-5-82/09 од 14. 09. 2009. године 

Усвојен у  првом читању на 61. сједници, одржаној 30. 09. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 63. сједници, одржаној 04. 11. 2009. године 

 

40. Предлог закона о општој безбједности производа  

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', 102/09 

Закон  број: 01,02-02-2-86/09 од 25. 09. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 62. сједници, одржаној 14. 10. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 63. сједници, одржаној 04. 11. 2009. године 

 

41. Закон о измјенама и допунама Закона о равноправности полова у Босни и 

Херцеговини 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', 102/09 

Закон број: 01,02-02-3-87/09 од 25. 09. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 62. сједници, одржаној 14. 10. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 63. сједници, одржаној 04. 11. 2009. године 

 

42. Закон о измјени Закона о финансирању политичких партија 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', 102/09 

Закон број: 01,02-02-4-85/09 од 25. 09. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 62. сједници, одржаној 14. 10. 2009. године 

Усвојен у другом  читању на 63. сједници, одржаној 04. 11. 2009. године 



 

 

43. Закон о измјенама и допунама Закона о надзору над тржиштем у Босни и 

Херцеговини 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 102/09 

Закон  број: 01,02-02-2-84/09 од 25. 09. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 62. сједници, одржаној 14. 10. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 63. сједници, одржаној 04. 11. 2009. године 

 

44. Закон о слободним зонама у Босни и Херцеговини 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  99/09 

Закон број: 01,02-02-3-72/09 од 23. 07. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 59. сједници, одржаној 02. 09. 2009. године 

Усвојен у другом  читању на 61. сједници, одржаној 30. 09. 2009. године 

Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање 

сагласности о идентичном  тексту  усвојен је на  наставку 64. сједнице, 

одржаном 24.11.  07. 12. 2009. године 

 

45. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву  

Босне и Херцеговине  

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', 102/09 

Закон број 01,02-02-5-71/09 од 20. 07. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 59. сједници, одржаној 02. 09. 2009. године 

Усвојен у другом  читању на 61. сједници, одржаној 30. 09. 2009. године 

Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање 

сагласности о идентичном  тексту  усвојен је на наставку 64. сједнице, 

одржаном  07. 12. 2009. године 

 

46. Закон о измјенама и допунама Закона о управи 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', 102/09 

Закон број: 01,02-02-5-80/09 од 14. 09. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 61. сједници, одржаној 30. 09. 2009. године 

Увојен у другом читању на  наставку 64. сједнице, одржаном 07. 12. 2009. 

године 

 

47. Закон о дувану Босне и Херцеговине 

Закон  број: 01,02-02-2-89/09 од 30. 09. 2009, 

Усвојен у првом  читању на 63. сједници, одржаној 04. 11. 2009. године  

Усвојен у другом  читању на  64. сједници, одржаној 24. 11. 2009. године 

 

48. Закон о контроли спољнотрговинског промета робе и услуга од стратешке 

важности за безбједност Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 103/09 

Закон број: 01,02,-02-2-32/09 од 17. 03. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 52. сједници, одржаној 29. 04. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 56. сједници, одржаној 24. 06. 2009. године 

Извјештај Заједничке комисије о настојању за постизање сагласности о 

идентичном  тексту  усвојен  је на 66. сједници, одржаној 16. 12. 2009. године 

 

49. Закон о измјенама и допунама закона о министарствима и другим 

органима управе БиХ 



 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'',број: 103/09 

Закон  број: 01,02-02-5-6-1/09 од  21. 08. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 62. сједници, одржаној 14. 10. 2009. године 

Усвојен у  другом читању на наставку 64. сједнице, одржаном 02.12. 2009.  

године 

Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање сагласности о 

идентичном  тексту  усвојен је на 69. сједници, одржаној  30. 12.  2009. године 

 

50. Закон о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против 

корупције 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 103/09 

Закон  број: 01,02-02-9-88/09 од  28. 089. 2009. године 

Усвојен у првом  читању на 61. сједници, одржаној 30. 09. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 62. сједници, одржаној 14. 10. 2009. године 

Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање 

сагласности о идентичном  тексту  усвојен је на 69. сједници, одржаној  30. 12. 

2009. године 

 

51. Закон  о измјенама и допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 

Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'',број: 103/09 

Закон  број : 01,02-02-4-106/09 од 18. 11. 2009. 

Усвојен у првом читању на 66. сједници, одржаној 16. 12. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 69. сједници, одржаној 30. 12. 2009. године 

  

52. Закон о измјени Закона о државној служби у институцијама Босне и 

Херцеговине  

Закон  број 01,02-02-7-104/09 од 09.11.2009. 

Усвојен у првом  читању на 66. сједници, одржаној 16. 12. 2009. године 

Усвојен у другом  читању на 69. сједници, одржаној 30. 12. 2009. године 

 

53. Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине 

Закон број 01,02-02-5-103/09 од 06. 11. 2009. 

Усвојен у првом читању на наставку 64. сједнице, одржаном 02.12. 2009.  

године 

Усвојен у другом читањуна 69. сједници, одржаној 30. 12. 2009. године 

 

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

Босне   и Херцеговине за 2009. годину  

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', 7/09 

Закон број: 01,02-02-4-65/08 од 15. 12. 2008. године 

Усвојен у првом читању на  43. сједници, одржаној 29. 12. 2008. године 

Усвојен у другом читању на 44. сједници,  одржаној 21. 01. 2009. године 

 

55. Предлог закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних 

обвеза Босне и Херцеговине за 2010. годину 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', 103/09 

Предлагач: Предсједништво БиХ 

Закон број 01,02-02-4-120/09 од 21. 12. 2009. 

Усвојен у првом читању на 67. сједници, одржаној 23. 12. 2009. године 



 

Усвојен у другом читању на 68. сједници, одржаној 30. 12. 2009. године 

 

А – 2.  Одбијени закони 

 

1. Предлог закона о оружју 

Закон број: 01,02-02-8-67/08 од 18. 12. 2008. године 

Одбијен  у првом читању на  46. сједници, одржаној 18. 02. 2009. године 

 

2. Предлог закона о унутрашњој и поморској пловидби 

Закон број: 01-02-3-66/08 од 15. 12. 2008. године 

Одбијен у првом читању на  46. сједници, одржаној 18. 02. 2009. године 

 

3. Предлог закона о спречавању нереда на спортским такмичењима у Босни и 

Херцеговине  

Закон број 01,02-02-7-8/09 од 12. 01. 2009. године 

Одбијен у првом читању на 46. сједници, одржаној 18. 02. 2009. године 

 

4. Предлог закона о Гаранцијском  фонду  

Закон број: 01,02-02-4-11/09 од 20. 01. 2009. године 

Одбијен у првом читању на 46. сједници, одржаној 18. 02. 2009. године 

 

5. Предлог закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима  

Закон број: 01,02-02-5-10/09 од 19. 01. 2009. године 

Одбијену другом читању на 47. сједници, одржаној 04. 03. 2009. године 

  

 

6. Предлог закона о превозу опасних материја 

Закон број:  01,02-02-9-13/09  од  28. 01. 2009. године 

Одбијен у првом читању на 47. сједници, одржаној 04. 03. 2009. године 

 

7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о оснивању Извозно- 

кредитне агенције Босне и Херцеговине 

Закон број: 01, 02-02-4-17/09 од 10. 02. 2009. године 

Одбијен у првом читању  на 48. сједници, одржаној 18. 03. 2009. године 

 

8. Предлог закона о малољетним починиоцима кривичних дјела и 

кривичноправној заштити дјеце и малољетника 

Закон број ПСБиХ: 01-02-5-54/08 од 17. 10. 2008. године 

Одбијен у другом читању на 48. сједници, одржаној 18. 03. 2009. године 

 

9. Предлог закона о граничној контроли  

Закон број: 01-02-6-26/08 од 24. 04. 2008. године 

Одбијен у првом читању на 50. сједници, одржаној 01. 04. 2009. године 

 

10. Предлог закона о финансијском лизингу 

Закон број: 01,02-02-4-26 /09 од 04. 03. 2009. године 

Одбијен у првом читању на 50. сједници, одржаној 01. 04. 2009. године 

 

11. Предлог закона о адвокатури Босне и Херцеговине 

Закон број: 01-02-5-4/09 од  09. 01. 2009. године 



 

Одбијен у другом читању на 52. сједници, одржаној 29. 04. 2009. године 

 

12. Предлог закона о оквиру девизне политике у Босни и Херцеговини 

Закон број : 01,02,-02-4-38/09 од 17. 04. 2009. 

Одбијен у првом читању на 53. сједници, одржаној 13. 05. 2009. године 

 

13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о одбрани Босне и 

Херцеговине 

Закон број: 01,02-02-8-18/09 од 11. 02. 2009. 

Одбијен у првом читању  на  54. сједници, одржаној 27. 05. 2009. године 

 

14. Предлог закона о поступку склапања и извршавања међународних уговора  

Закон број: 01,02-2-9-31/09 од 17. 03. 2009. године 

Одбијен у другом читању на 55. сједници, одржаној 10. 06. 2009. године 

 

15. Предлог закона о програму заштите свједока у Босни и Херцеговини 

Закон број: 01,02-02-5-45/08 од 29. 08. 2008. 

Одбијен у другом читању на 60. сједници, одржаној 16. 09. 2009. године 

 

16. Предлог закона о поштама Босне иХерцеговине 
Закон број: 01,02-02-9-15/09 од 03. 02. 2009. године 

Одбијен у  другом читању читању на  61. сједници, одржаној 30. 09. 2009. године 

 

17. Предлог закона о празницима и нерадним данима  Босне и Херцеговине  

Закон број: 01,02-02-9-102/09  од  05. 11. 2009. 

Одбијен у првом читању на наставку 64. сједнице, одржанм  07.12.2009. године 

 

18. Предлог закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и 

међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2010. годину 
Предлагач:  Предсједништво БиХ 

Закон број:  01,02-02-4-110/09 од 24. 11. 2009. године 

Одбијен у  првом читању на  66. сједници, одржаној 16. 12. 2009. године 

 

А-3.  Предлози закона које су предлагачи повукли 

 

1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку БиХ 

Закон број: 01,02-02-5-23/09 од 19. 02. 2009. године 

Напомена: Савјет министара БиХ је на 76. сједници, одржаној 12. 02. 2009, 

утврдио Предлог закона. Предлогом закона, између осталих, предвиђена је 

измјена члана 138. став (3) Закона о кривичном поступку. Високи представник 

за Босну и Херцеговину донио је 20. 02. 2009. Одлуку којом је прогласио, на 

привременој основи, Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном 

поступку БиХ. Овом одлуком такођер је измијењен члан 138. став (3). Због 

наведеног, 01. 07. 2009,  Савјет министара је повукао из даље процедуре 

Предлог закона. 

 

А-4. Предлози закона за које је обустављена процедура 

 

1. Предлог закона о контроли кретања оружја и војне опреме 

Закон број: 01,02-02-8-23/08 од  09. 04. 2008. године 



 

Предлог закона усвојен је у првом читању на 45. сједници, одржаној 04. 02. 

2009. године  

Након што је Предлог закона одбијен у првом читању на 29. сједници 

ДНПСБиХ, одржаној 20. 05. 2009. године, процедура је обустављена о овом 

предлогу закона у Представничком дому ПСБиХ. 

 

 

2. Предлог закона о измјени Закона о државној химни БиХ 

Закон број: 01, 02-02-9-60/09 од 17. 06. 2009. године 

Предлог закона усвојен је у првом читању на 58. сједници, одржаној 22. 07. 

2009. године  

Након што је Предлог закона одбијен у првом читању на 33. сједници 

ДНПСБиХ, одржаној 23. 07. 2009. године, процедура је обустављена о овом 

предлогу закона у Представничком дому ПСБиХ. 

 

3. Предлог закона о измјенама Закона о Суду Босне и Херцеговине 

Закон број: број 01,02-02-5-74/09 од 29. 07. 2009. године 

Предлог закона усвојен је у првом читању на  60. сједници, одржаној 16. 09. 

2009. године 

Након што је Предлог закона одбијен у првом читању на 36. сједници 

ДНПСБиХ, одржаној 01. 10. 2009, процедура је обустављена о овом предлогу 

закона у Представничком дому ПСБиХ. 

 

4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву Босне и 

Херцеговине 

Закон број: 01,02,-02-5-75/09 од 29. 07. 2009. године 

Предлог закона усвојен је у првом читању на 60. сједници, одржаној 16. 09. 

2009. године  

Након што је Предлог закона одбијен у првом читању на 36. сједници 

ДНПСБиХ, одржаној 01. 10. 2009, процедура је обустављена о овом предлогу 

закона у Представничком дому ПСБиХ. 

 

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

Херцеговине  

Закон број: 01,02-02-5-79/09  од  04. 09. 2009. године 

Предлог закона усвојен је у првом читању на  60. сједници, одржаној 16. 09. 

2009. године  

Након што је Предлог закона одбијен у првом читању на 36. сједници 

 ДНПСБиХ, одржаној 01. 10. 2009, процедура је обустављена о овом предлогу 

 закона у Представничком дому ПСБиХ. 

 

А – 5. Предлози закона у процедури на дан 31. 12. 2009. године 

 

1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне 

и Херцеговине  

Закон број: 01,02-02-2-48,1/07 од 22. 08. 2009. године 

Надлежна комисија: Комисија за спољну трговину и царине 

Усвојен у првом  читању на 15.  сједници, одржаној 26. 09. 2007. Године 

Чека се извјештај Комисије. 

 



 

2. Предлог закона о противминском дјеловању у Босни и Херцеговини 

Закон број: 01,02-02-8-54/09 од 03. 06. 2009. године 

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

имиграцију, избјеглице, азил и етику 

На 57. сједници, одржаној 08. 07. 2009, усвојен у првом читању 

На 62. сједници, одржаној 14.10.2009., Дом није прихватио негативан извјештај 

Комисије. Закон враћен Комисији ради достављања новог извјештаја. 

На захтјев Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, 

имиграцију, избјеглице, азил и етику, Предлог закона скинут с дневног реда 69. 

сједнице, одржане 30. 12. 2009. (Предлог закона у другом читању) 

 

3. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ 

2011. године 

Закон број: 01,02-02-9-78/09 од 02. 09. 2009. године 

На 60. сједници, одржаној 16. 09. 2009, Предлог закона разматран је с 

Мишљењем Заједничке комисије за економске реформе и развој. 

Представничкии дом није усвојио Мишљење Заједничке комисије за економске 

реформе и развој, те је Предлог закона враћен Комисији ради достављања 

новог мишљења о принципима закона.  

 

4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-

телевизијском систему Босне и Херцеговине 

Закон број: 01,02-02-3-97/09 од 16. 10. 2009. године 

На наставку 64. сједнице, одржаном 07. 12. 2009, Предлог закона разматран је с 

Мишљење Комисије за саобраћај и комуникације. Дом није прихватио 

Мишљење Комисије за саобраћај и комуникације о Предлогу закона о 

измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ, те је 

Предлог закона враћен Комисији ради достављања новог мишљења.  

 

5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-

телевизијском сервису Босне и Херцеговине 

Закон број: 01,02-02-3-98/09 од 16. 10. 2009. године 

На наставку 64. сједнице, одржаном 07. 12. 2009, Предлог закона разматран је с 

Мишљењем Комисије за саобраћај и комуникације. Дом није прихватио 

Мишљење Комисије за саобраћај и комуникације о Предлогу закона о 

измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском сервису БиХ, те је 

Предлог закона враћен Комисији ради достављања новог мишљења.  

 

6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о комуникацијама 

Закон број: 01,02-02-3-99/09 од 16. 10. 2009. године 

На наставку 64. сједнице, одржаном 07. 12. 2009, Предлог закона разматран је с 

Мишљењем Комисије за саобраћај и комуникације. Дом није прихватио 

Мишљење Комисије за саобраћај и комуникације о Предлогу закона, те је 

Предлог закона враћен Комисији ради достављања новог мишљења.  

 

7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне 

и Херцеговине 

Закон број:  01,02-02-2-105/09 од 17. 11. 2009. године 



 

На 66. сједници, одржаној 16. 12. 2009, Предлог закона у првом читању није 

добио довољну ентитетску већину те ће се Колегијум као комисија покушати 

усагласити у року од три дана, о чему ће обавијестити Дом  

Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности је на 

дневном реду наставка 69. сједнице, која ће бити одржана 12. 01. 2010. године. 

 

8. Предлог закона о измјенама Закона о класификацији дјелатности у Босни и 

Херцеговини 

Закон број:  01,02-02-7-121/09 од 23. 12. 2009. године 

На 69. сједници, одржаној 30. 12. 2009. године, усвојен захтјев за скраћени 

поступак, у складу са чланом 126. Пословника.  

 

9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о политици директних 

страних улагања у Босни и Херцеговини 

Закон број 01,02-02-4-115/09 од 09. 12. 2009. године 

Предлог закона је на дневном реду наставка 69. сједнице, која ће бити одржана 

12. 01. 2010. године 

 

10. Предлог закона о заштити нових сорти  биља у Босни и Херцеговини 

Предлагач: Савјет министара БиХ 

Закон број: 01,02-02-2-111/09 од 01. 12. 2009. године 

Предлог закона је на дневном реду 69. сједнице, која ће бити одржана 12. 01. 

2010. године – прво читање 

 

11. Предлог закона о спречавању сукоба интереса у  Босни и Херцеговини 

Предлагач: Савјет министара БиХ 

Закон број:  01,02,-02-9-122/09 од 24. 12. 2009. године 

 

12. Предлог закона о Судској полицији Босне и Херцеговине 

Предлагач: Савјет министара БиХ 

Закон број: 01,02,-02-5-124/09 од 31. 12. 2009. 

 

Б – Предлагачи: посланици у Представничком дому, клубови,  

       комисије и Дом народа ПСБиХ 

 

Б- 1. Усвојени закони:  

 

1. Предлог закона о фискалним касама  

Закон број: 01-02-4-50/08 од 17. 09. 2008. године 

Предлагач: посланик  Јозо Крижановић 

Усвојен у првом читању на 41. сједници, одржаној 03. 12. 2008. године 

Усвојен у  другом читању на 44. сједници, одржаној 21. 01. 2009. године 

 

2. Предлог закона о допуни Закона о службеном гласилу БиХ  

Закон број: 01-02-9-9/09 од 13. 01. 2009. године 

Предлагач: посланик Адем Хускић 

Усвојен у првом читању на 45. сједници, одржаној 04. 02. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 46. сједници, одржаној 18. 02. 2009. године 

     

3. Предлог закона о заштити домаће производње у оквиру Споразума ЦЕФТА 



 

Објављен:''Службени гласник БиХ'', број: 49/09 

Закон број: 01,02-7-25-1/08 од 24. 04. 2008. године 

Предлагач: посланик Јерко Иванковић Лијановић     

Усвојен упрвом читању на 29. сједници, одржаној 14. 05. и  04. 06. 2008. године 

Усвојен у другом  читању на 46. сједници, одржаној 18. 02. 2009. године 

 Напомена: Чека се  Одлука Уставног суда БиХ 

 

4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о слободи приступа 

информацијама у Босни и Херцеговини   

Закон број: 01-02-9-25/09 од 27. 02. 2009. године 

Предлагач: посланик  Сефер Халиловић    

На 48. сједници, одржаној 18. 03. 2009, Закон је усвојен по хитном поступку, у 

складу са чланом 127. Пословника.  

 

5. Закон о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и 

Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 35/09 

Закон број 01-02-4-37/09 од 14. 04. 2009. године 

Предлагачи: посланици Садик Бахтић, Лазар Продановић и Велимир Јукић 

На 51. сједници, одржаној 15. 04. 2009, Закон је усвојен по хитном поступку – у 

складу са чланом 127. Пословника. 

 

6. Закон о парламентарном војном повјеренику Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  49/09, исправка 51/09 

Предлагачи: посланици Шефик Џаферовић и Адем Хускић 

Закон број: 01,02-02-8-21/09 од 17. 02. 2009. године 

Усвојен у првом читању на 52. сједници, одржаној 29. 04. 2009. године 

Усвојен у другом  читању на 55. сједници, одржаној 10. 06. 2009. године 

 

7. Закон о употреби  гестовног језика у Босни и Херцеговини 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 75/09 

Закон број: 01-02-3-34/09 од 07. 04. 2009. године 

Предлагачи: посланици  Бериз Белкић, Милорад Живковић и Нико Лозанчић 

Усвојен у првом  читању на 53. сједници, одржаној 13. 05. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 55. сједници, одржаној 10. 06. 2009. године 

 

8. Закон о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама  

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 102/09 

Закон  број : 01-02-9-62/09 од 24. 06. 2009. године 

Предлагачи: посланици Сефер Халиловић, Винко Зорић, Мирко Околић, 

Шемсудин Мехмедовић, Денис Бећировић, Велимир Јукић и Адем Хускић 

Усвојен у првом читању на  58. сједници, одржаној 22. 07. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 59. сједници, одржаној 02. 09. 2009. године 

 

 

9. Закон о измјенама и допунама Закона о спорту у Босни Херцеговини 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број: 102/09 

Закон број: 01-02-7-50/09 од 27. 05. 2009. године 

Предлагач: посланик Денис Бећировић 

Увојен у првом читању на 56. сједници, одржаној 24. 06. 2009. године 



 

Усвојен у другом  читању на 58. сједници, одржаној 22. 07. 2009. године 

Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање 

сагласности о идентичном  тексту  усвојен је на 66. сједници, одржаној  16. 12. 

2009. године. 

 

10. Закон о допуни Закона о службеном гласилу Босне и Херцеговине  

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:103/09 

Закон број: 01-02-9-69/09 од 15. 07. 2009. године 

Предлагач: посланик  Адем Хускић 

Усвојен у првом  читању на 59. сједници, одржаној  02. 09. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 61. сједници, одржаној  30. 09. 2009. године 

Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање 

сагласности о идентичном тексту  усвојен је на 69. сједници, одржаној  30. 12. 

2009. године. 

 

11. Закон о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и 

Херцеговине 

Закон број: 01-02-4-90/09 од 30. 09. 2009. године 

Предлагач: посланик  Адем Хускић 

На 62. сједници, одржаној 14. 10. 2009, Закон је усвојен по хитном поступку – у 

складу са чланом 127. Пословника. 

 

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

Херцеговине 

Закон број: 01-02-4-83/09 од 16. 09. 2009. године 

Предлагач: посланик  Бајазит Јашаревић 

Усвојен у првом читању на  63. сједници, одржаној 04. 11. 2009. године 

Усвојен у другом читању на 66. сједници, одржаној 16. 12. 2009. године 

 

13. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  12/09 

Закон број: 01,02-02-8-52/08 од  23. 09. 2008. године 

Предлагач: Заједничка безбједносно-обавјештајна комисија за надзор над радом 

Обавјештајно- безбједносне агенције БиХ 

Усвојен у првом читању на 38. сједници, одржаној 22. и 29. 10. 2008. године 

Усвојен у другом  читању на 44. сједници, одржаној  21. 01. 2009. године 

 

14. Закон о измјенама и допунама Закона о Обавјештајно-безбједносној 

агенцији Босне и Херцеговине 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  12/09 

Закон број: 01,02-02-8-51/08 од 23. 09. 2008. године 

Предлагач: Заједничка безбједносно-обавјештајна комисија за надзор над радом 

Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ 

Усвојен у првом  читању на 38. сједници, одржаној 22. и 29. 10. 2008. године 

Усвојен у другом читању на 44. сједници, одржаној 21. 01. 2009. године 

 

15. Предлог закона о  измјенама и допунама Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у БиХ 

Објављен: ''Службени гласник БиХ'', број:  84/09 

Закон број: 01,02-02-3-48/09 од 18. 05. 2009. године 



 

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

имиграцију, избјеглице, азил и етику  

Усвојен у првом читању на 55. сједници, одржаној 10. 06. 2009. године 

Усвојен у  другом  читању на 58. сједници, одржаној 22. 07. 2009. године 

Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање 

сагласности о идентичном  тексту  усвојен је на 62. сједници, одржаној  14. 10. 

2009. године. 

 

Б – 2. Одбијени закони 

 

1. Предлог закона о државној имовини Босне и Херцеговине 

Закон број: 01-02-9-63/08 од 19. 11. 2008. године 

Предлагач: посланик  Садик Бахтић 

Одбијен у првом читању на 44. сједници, одржаној  21. 01. 2009. године 

 

2. Предлог закона о осигурању пропорционалне етничке заступљености у 

органима управе и локалне самопуправе у Босни и Херцеговини 

Предлагач: Клуб посланика СДА  

Закон број:01-02-9-30 /09 од 10. 03. 2009. године 

Одбијен у првом читању на 52. сједници, одржаној 29. 04. 2009. године 

 

3. Предлог закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја  на 

путевима  у Босни и  Херцеговини 

Закон број: 01-02-3-47/09 од 21. 05. 2009. године 

Предлагач: Дом народа ПСБиХ 

Одбијен у првом читању на 55. сједници, одржаној 10. 06. 2009. године 

 

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

Херцеговине 

Предлагачи: посланици Екрем Ајановић, Ремзија Кадрић и Адем Хускић 

Закон број:  01- 02-5-41/09 од 29. 04. 2009. године 

Одбијен у првом читању  на 58. сједници, одржаној 22. 07. 2009. године 

 

5. Предлог закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама 

БиХ  

Предлагачи: посланици Азра Хаџиахметовић, Бериз Белкић, Мехмед 

Суљкановић, Азра Алајбеговић, Садик Бахтић, Адем Хускић, Ремзија Кадрић и 

Екрем Ајановић 

Закон број: 01,02-4-66/09 од 08. 07. 2009. године 

Одбијен у првом читању на 61. сједници, одржаној 30. 09. 2009. године 

 

6. Предлог закона о Агенцији за контролу и осигурање присилног одузимања 

имовине стечене кривичним дјелима и  управљање одузетом имовином   

Предлагач: Клуб  посланика СДП-а БиХ 

Закон број: број 01-02-5-81/09 од 14. 09. 2009. године 

Одбијен у првом читању на 63. сједници, одржаној  04. 11. 2009. године 

 

7. Предлог закона о допуни Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине 

Предлагач: посланик  Момчило Новаковић 

Закон број: 01,02-02-5-91/09 од 13. 10. 2009. године 



 

Одбијен у првом читању на 63. сједници, одржаној 04. 11. 2009. године 

 

8. Предлог закона о допуни Закона о државној служби у институцијама Босне 

и Херцеговине 

Предлагач: посланик  Момчило Новаковић  

Закон број: 01,02-02-5-92/09 од 13. 10. 2009. године 

Одбијен у првом читању на 63. сједници, одржаној 04. 11. 2009. године 

 

9. Предлог закона о ученичком и студентском стандарду у Босни и 

Херцеговини 

Предлагач: посланик Денис Бећировић 

Закон број 01-02-7-96/09 од 14. 10. 2009. године 

Одбијен у првом читању  на 63. сједници, одржаној 04. 11. 2009. године 

 

10. Предлог закона о измјенама Закона о  акцизама у Босни иХерцеговини  

Предлагач: посланик Јерко Иванковић Лијановић 

Достављен у ПДПСБиХ: Закон број: 01-02-4-68/09 од 09. 07. 2009. Године. 

Одбијен у првом читању на наставку 64. сједнице, одржаном 07. 12. 2009. 

године 

 

11. Предлог закона о измјени Закона о основама безбједности саобраћаја на 

путевима  у Босни и Херцеговини 

Предлагач: посланик Момчило Новаковић 

Закон број: 01,02-02-3-94/09  од 13. 10. 2009. године 

Одбијен у другом  читању на  наставку 64. сједнице, одржаном 02. 12. 2009. 

године 

 

12. Предлог закона о спречавању нереда на спортским такмичењима  у Босни 

и Херцеговини 

Предлагач: посланици Адем Хускић, Ремзија Кадрић и Мехмед Суљкановић 

Закон број: 01,02-5-101/09  од 03. 11. 2009. године      

Одбијен у првом читању на 66. сједници, одржаној 16. 12. 2009. године 

 

13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о спорту у Босни и 

Херцеговини 

Предлагач: Дом народа ПСБиХ 

Закон број:  01-02-7-35/08 од 06. 03. 2009. године 

Одбијен у  првом читању на 52. сједници, одржаној 29. 04. 2009. године  

 

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

Херцеговине 

Предлагач: Комисија за остваривање равноправности полова 

 Закон број : 01,02-02-9-63/09 од 26. 06. 2009. године 

Одбијен у првом  читању на 60. сједници, одржаној 16. 09. 2009. године 

 

Б -3. Предлози закона које су предлагачи повукли 

 

1. Предлог закона о измјенама Закона о Суду Босне и Херцеговине 

Предлагач: посланик Азра Хаџиахметовић 

Закон број: 01-02-5-113/09 од  09. 12. 2009. године 



 

Предлагач је 15. 12. 2009. године доставио нови Предлог закона о допунама 

Закона о Суду БиХ, број: 01-02-5-118/09, којим се истовремено обавјештава 

предсједавајући ПДПСБиХ да се повлачи Предлог закона о измјенама Закона о 

Суду БиХ  од 09. 12. 2009. године. 

 

2. Предлог закона о измјенама Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине  

Предлагач: посланик Азра Хаџиахметовић 

Закон број:  01-02-5-114/09 од  09. 12. 2009. године 

Предлагач је 15. 12. 2009. године доставио нови Предлог закона  о измјенама и 

допунама Закона о Тужилаштву  БиХ, број:01-02-5-119/09, којим се 

истовремено обавјештава предсједавајући ПДПСБиХ да се повлачи Предлог 

закона о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву БиХ од 09. 12. 2009.  

године 

 

Б -4  Предлози закона за које је обустављена процедура 

 

1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о несталим лицима 

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

имиграцију, избјеглице, азил и етику 

Закон број: 01,02-02-3-77/09 од 28. 08. 2009. године 

Предлог закона усвојен је у првом читању на наставку 64. сједнице, одржаном 

07. 12. 2009. године. 

Након што је Предлог закона одбијен у првом читању на 39. сједници 

ДНПСБиХ, одржаној  15. 12. 2009. године,  процедура је обустављена о овом 

предлогу закона у Представничком дому ПСБиХ. 

 

 

Б– 5. Предлози закона у процедури на дан 31. 12. 2009. године 

 

1. Предлог закона о допунама Закона о одбрани БиХ 

Предлагачи: посланик Момчило Новаковић   

Закон број: 01-02-8-28/06 од 20. 06. 2006. године 

Надлежна комисија: Заједничкa комисије за одбрану и безбједност БиХ 

На 6. сједници Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, одржаној 10. 09. 

2007, констатовано је да Комисија још није добила мишљење Савјета министара БиХ 

о Предлогу закона, које је затражила већ неколико пута, те да се овај закон не 

разматра на сједници, као и да се убудуће не ставља на дневни ред  све док Савјет 

министара не достави  мишљење.  

 

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

Предлагач: посланик  Ремзија Кадрић 

Закон број: 01-02-7-30-1/06 од 14. 08. 2006. године – преузет 06. 03. 2007. године 

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

имиграцију, азил и етику 

Након спроведене опште расправе у првој комисијској  фази, расправа о принципима 

Предлога закона о измјенама и допунама Закона о држављанству БиХ, став 

предлагача је да се одгоди изјашњење Комисије о принципима Предлога закона из 

сљедећих разлога: потребно је урадити редефинисање Предлога закона  

- прибавити мишљење Предсједништва Босне и Херцеговине о Предлогу закона  

- прибавити мишљење Савјета министара Босне и Херцеговине  



 

Комисија је једногласно прихватила предлог предлагача да се одгоди изјашњење о 

принципима Предлога закона док се не стекну услови из наведених разлога. 

 

3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Царинској тарифи 

Предлагач : Комисија за спољну трговину и царине  

Закон број: 01-02-2-48/07 од 20. 07. 2007. године 

Надлежна комисија: Комисија  за спољну трговину и царине 

Усвојен у првом читању  на 15. сједници, одржаној 26. 09. 2007. године 

На 12. сједници Комисије за спољну трговину и царине, одржаној 25. 10. 2007. 

године,  Комисија је прихватила Предлог законa. Комисија је усвојила сљедећи 

закључак:  

Радна група у саставу: Сњежана Рајилић, Мехмед Суљкановић, Јерко 

Иванковић Лијановић и Шемсудин Мехмедовић, у сарадњи са Министарством 

спољне трговине и економских односа БиХ, треба да покуша усагласити 

амандмане на Предлог закона о измјени царинске тарифе, предлагача Савјета 

министара БиХ, и тако доћи до квалитетнијег рјешења како би се у основном 

законодавном поступку (друга фаза) избјегло истовремено разматрање два 

предлога закона о измјени царинске тарифе. 

 

4. Предлог амандмана на Устав Босне и Херцеговине  

Предлагач: посланик  Селим Бешлагић 

Приједлог амандмана број: 01-01-28/08 од 12. 05. 2008. године 

Министарство правде доставило је Мишљење на Предлог амандмана на Устав 

Босне и Херцеговине 10. 07. 2008. Министарство је мишљења да, с циљем 

јачања локалног нивоа власти у смислу одредаба Европске повеље о локалној 

самоуправи, амандмане треба подржати.  

 

5. Предлог  Закона о принципима локалне самоуправе  

Предлач: посланик  Селим Бешлагић 

Закон број: 01-01-29/08 од 05. 05. 2008. године 

(Чека се завршетак процедуре о Предлогу амандмана на Устав БиХ) 

 

6. Предлог закона о допуни Закона о порезу на додану вриједност 

Предлагачи:посланици  Клуба СНСД-а  

Закон број: 01-02-4-35/09 од 10. 04. 2009. године  

Надлежна комисија: Комисија за финансије и буџет 

На 66. сједници, одржаној 16. 12. 2009, Предлог закона разматран је с 

Мишљењем Комисије за финансије и буџет. Дом није усвојио Мишљење 

Комисије те се Предлог закона враћа Комисији ради достављања новог 

мишљења.  

 

 

7. Предлог амандмана II на Устав БиХ  

Предлагачи: посланици Азра Хаџиахметовић, Бериз Белкић, Мехмед 

Суљкановић, Азра Алајбеговић, Адем Хускић, Ремзија Кадрић, Екрем Ајановић 

и Садик Бахтић 

Приједлог амандмана број: 01,02-01-67/09 од  08. 07. 2009. године 

На 60. сједници, одржаној 16. 09. 2009, усвојен закључак  посланика Златка 

Лагумџије који гласи: Задужује се Колегијум Представничког дома ПСБиХ да, у 

сарадњи сa Колегијумом Дома народа и Савјетом министара БиХ, утврди 



 

ваљаност амандмана усвојеног на 64. сједници Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 31. 08. 2005. године, односно да 

оконча процедуру усвајања наведеног амандмана која је започела још 2005. 

године. 

На 62. сједници, одржаној 14. 10. 2009, у оквиру претходног питања, Колегијум 

Дома  одржао је састанак са Колегијумом Дома народа, у вези с реализовањем 

закључка Дома са 60. сједнице, а поводом расправе о Предлогу амандмана II на 

Устав БиХ. Утврђено је да је Представнички дом на 64. сједници, одржаној 31. 

08. 2005, усвојио Амандман I на Устав БиХ, чији  је предлагач  СМБиХ, а у 

суштини је истовјетан с Предлогом амандмана који су у процедуру доставио 

Клуб посланика Странке за БиХ. Дом народа је на  сједници одржаној 05. 10. 

2005. усвојио Амандман у првом читању и није наставио парламентарну 

процедуру. Очекује се да Дом народа оконча процедуру, о чему ће посланици 

бити информисани. 

 

8. Предлог закона о Уставном суду БиХ 

Предлагач: посланик Момчило Новаковић 

Закон број: 01,02,-02-5-93/09 од 13. 10. 2009. године 

Надлежна комисија: Уставноправна комисија 

 На 63. сједници, одржаној 04. 11. 2009, Предлог закона разматран је с 

Мишљењем Уставноправне комисије  

Дом није прихватио Мишљење Уставноправне комисије, те је Предлог закона 

враћен Комисији ради достављања новог мишљења  

 На 66. сједници, одржаној 16. 12. 2009, Предлог закона разматран је с 

Мишљењем Уставноправне комисије  

Представнички дом није усвојио Мишљење комисије те се Закон враћаКомисији 

ради достављања Дому новог мишљења. 

 

9. Предлог закона о допуни Закона о ревизији институција Босне и 

Херцеговине  

Предлагач: посланик  Момчило Новаковић 

Закон број: 01,02,-02-4-95/09 од 13. 10. 2009. године 

Надлежна комисија: Комисија  за финансије и буџет 

 На 63. сједници, одржаној 04. 11. 2009, Предлог закона разматран је с 

Мишљењем Комисије за финансијеи буџет. Дом није прихватио Мишљење 

Комисије за финансије и буџет, те је Предлог закона о допуни Закона о ревизији 

институција БиХ враћен Комисији ради достављања Дому новог мишљења. 

 

10. Предлог закона о допуни Закона о систему  индиректног  опорезивања у 

Босни и Херцеговин 

Предлагач: Комисија  за  спољну трговину и царине  

Закон број ПСБиХ: 01-02-4-106 /09 од 18. 11. 2009. године 

На  64. сједници, одржаној  24. 11. 2009, усвојен је захтјев Комисије за спољну 

трговину и царине за разматрање Предлога закона по скраћеном поступку, у 

складу са чланом 126. Пословника 

Предлог закона о допуни Закона о систему  индиректног  опорезивања у Босни 

и Херцеговини с Мишљењем Комисије за финансије и буџет је на дневном реду  

наставка 69. сједнице, која ће бити одржана 12. 01. 2009. 

 



 

11. Предлог закона о измјенама и допунама  Закона о Тужилаштву  Босне и 

Херцеговине 

Предлагач: посланик Азра Хаџиахметовић 

            Закон број: 01-02-5-119/09 од 15. 12. 2009. године 

На 66. сједници, одржаној 16. 12. 2009. године, захтјев посланика Азре 

Хаџиахметовић за разматрање Предлога закона по хитном поступку, у складу са 

чланом 127, није добио потребну ентитетску већину, те ће се Колегијум као 

комисија покушати усагласити у року од три дана, о чему ће обавијестити Дом.  

Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о захтјеву 

за разматрање Предлога закона по хитном поступку, у складу са чланом 127. 

Пословника, разматраће се на наставку 69. сједнице, 12. 01. 2010. године. 

 

12. Предлог закона о допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине 

Предлагач: посланик  Азра Хаџиахметовић 

 Закон број: 01-02-5-118/09 од 15. 12. 2009. године 

На 66. сједници, одржаној 16. 12. 2009. године, захтјев посланика Азре 

Хаџиахметовић за разматрање Предлога закона по хитном поступку, у складу са 

чланом 127. Пословника, није добио потребну ентитетску већину, те  ће се 

Колегијум као комисија покушати усагласити у року од три дана, о чему ће 

обавијестити Дом.  

Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о захтјеву 

за разматрање Предлога закона по хитном поступку, у складу са чланом 127, 

разматраће се  на наставку 69. сједнице, која ће бити одржана 12. 01. 2009. 

године. 

 

13. Предлог закона о допуни Оквирног закона о основном и средњем 

образовању у Босни и Херцеговини 

Предлагач: посланик Денис Бећировић 

Закон број: 01-02-7-109/09 од  24. 11. 2009. године 

Предлог закона о измјенама и допунама Оквирног закона о основном и средњем 

образовању у Босни и Херцеговини биће разматран  на наставку 69. сједнице, 

која ће бити одржана 12. 01. 2009. године. 

 

14. Предлог закона о измјенама и допунама Оквирног закона о високом 

образовању у Босни и Херцеговини 

Предлагач: посланик Денис Бећировић 

Закон број:  01-02-7-108/09 од  24. 11. 2009. године 

Предлог закона о измјенама и допунама Оквирног закона о високом образовању 

у Босни и Херцеговини с Мишљењем  Уставноправне комисије  биће разматран 

на наставку 69. сједнице, која ће бити одржана 12. 01. 2009. године. 

 

 

 

15. Предлог закона о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине 

Предлагач: посланик Денис Бећировић 

Закон број:  01-02-5-100/09 од 30. 10. 2009. Године 

Поступак мирује до окончања процедуре о Приједлогу закона о измјенама и 

допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине – предлагач Савјет  

министара БиХ, број: 01,02-02-5-103/09, од 6.11.2009. године. 

 



 

II – САГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈУ 

 

А - 1 Дом је дао сагласност за ратификацију сљедећих међународних докумената 

1. Споразума о сарадњи у области туризма између Савјета министара Босне и 

Херцеговине и Хашемитске Краљевине Јордан (44. сједница, одржана  21. 01. 

2009), 

2. Споразума о гранту Глобалног фонда за животну средину између Босне и 

Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој као Агенције за 

реализацију средстава Глобалног фонда за животну средину - Пројекат 

управљања Неретвом и Требишњицом (44. сједница, одржана 21. 01. 2009), 

3. Европске конвенције о заштити археолошке баштине (ревидирана) из 1992. 

године (44. сједница, одржана 21. 01. 2009), 

4. Конвенције о заштити подводне културне баштине, Париз, 2. новембра 2001. 

године (44. сједница, одржана 21. 01. 2009), 

5. Међународне конвенције против допинга у спорту, Париз, 19. октобра 2005. 

године (44. сједница, одржана 21. 01. 2009), 

6. Оквирне конвенције Савјета Европе о вриједности културне баштине за 

друштво, Фаро, 27. октобра 2005. године (44. сједница, одржана 21. 01. 2009), 

7. Споразума између Босне и Херцеговине и Швајцарске о реадмисији лица која 

бораве без дозволе (46. сједница, одржана 18. 02. 2009), 

8. Споразума између Босне и Херцеговине и Швајцарске о олакшицама при 

издавању виза (46. сједница, одржана 18. 02. 2009), 

9. Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и 

развој - „Пројекат Коридор Vц“ (46. сједница, одржана 18. 02. 2009), 

10. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине, који представља 

Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, и Владе Републике 

Аустрије, коју представља савезни министар финансија, о финансијској сарадњи 

(46. сједница, одржана 18. 02. 2009), 

11. Споразума о заштити тајних података између Владе Републике Словачке и 

Савјета министара Босне и Херцеговине (46. сједница, одржана 18. 02. 2009), 

12. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о 

сарадњи у области културе (46. сједница, одржана 18. 02. 2009), 

13. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о 

враћању и прихватању лица чији је улазак или боравак незаконит и Протокола 

између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства 

унутрашњих послова и јавне управе Црне Горе о спровођењу Споразума између 

Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о враћању и 

прихватању лица чији је улазак или боравак незаконит (46. сједница, одржана 

18. 02. 2009), 

14. Меморандума о разумијевању између Босне и Херцеговине и Европске 

заједнице о придруживању Босне и Херцеговине Седмом оквирном програму 

Европске заједнице за истраживање, технолошки развој и огледне активности 

(46. сједница, одржана 18. 02. 2009), 

15. Оквирне конвенције Свјетске здравствене организације о контроли дувана  (46. 

сједница, одржана 18. 02. 2009), 

16. Споразума о војном гранту између Савјета министара Босне и Херцеговине и 

Владе Републике Турске (47. сједница, одржана 04. 03. 2009), 

17. Споразума о преференцијалној трговини између Босне и Херцеговине и 

Исламске Републике Иран (47. сједница, одржана  04. 03. 2009), 



 

18. Меморандума о разумијевању о будућности здравствене мреже у Југоисточној 

Европи у оквиру Процеса регионалне сарадње у Југоисточној Европи (47. 

сједница, одржана 04. 03. 2009), 

19. Билатералног споразума у области образовања између Савјета министара Босне 

и Херцеговине и Владе Црне Горе (47. сједница, одржана 04. 03. 2009), 

20. Споразума о гранту Глобалног фонда за животну средину између Босне и 

Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, као Агенције за 

реализацију средстава Глобалног фонда за животну средину – Пројекат 

шумских и планинских заштићених подручја (48. сједница, одржана 18. 03. 

2009),  

21. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Албаније о међународном друмском превозу путника и терета (48. сједница, 

одржана 18. 03. 2009), 

22. Декларације о дугорочном програму регионалне сарадње и развоја менталног 

здравља у земљама југоисточне Европе (48. сједница, одржана 18. 03. 2009), 

23. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских 

заједница о програму финансирања учешћа Босне и Херцеговине у ЕРДФ-овом 

Европском програму међународне територијалне сарадње „Простор југоисточне 

Европе“ на основу Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), компонента 

прекограничне сарадње за 2007. годину (48. сједница, одржана 18. 03. 2009), 

24. Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе 

банке – Пројекат Коридор Vц – Прва фаза – Сјевер (48. сједница, одржана 18. 

03. 2009), 

25. Споразума о привредној сарадњи између Савјета министара Босне и 

Херцеговине и Владе Републике Словеније (48. сједница, одржана 18. 03. 2009), 

26. Споразума о научно-технолошкој сарадњи између Савјета министара Босне и 

Херцеговине и Владе Црне Горе (50. сједница, одржана 01. 04. 2009), 

27. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских 

заједница у погледу прекограничног програма између Босне и Херцеговине и 

Црне Горе за 2007. годину, на основу Инструмента за претприступну помоћ, 

компонента II – прекогранична сарадња (50. сједница, одржана 01. 04. 2009), 

28. Аранжмана између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Кореје везано за зајам из средстава Фонда за унапређење економске сарадње 

(50. сједница, одржана 01. 04. 2009), 

29. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Бугарске о међународном друмском превозу путника и робе (50. сједница, 

одржана 01. 04. 2009), 

30. Споразума између Краљевине Белгије и Републике Албаније, Босне и 

Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике 

Македоније, Републике Молдавије, Црне Горе, Републике Србије и Мисије за 

привремену управу Уједињених нација на Косову, у име Косова, у складу с 

Резолуцијом Савјета безбједности Уједињених нација 1224 о привилегијама и 

имунитетима Секретаријата Споразума о слободној трговини у Централној 

Европи (50. сједница, одржана 01. 04. 2009), 

31. Уговора о изведбама и фонограмима Свјетске организације за интелектуалну 

својину (50. сједница, одржана 01. 04. 2009), 

32. Уговора о ауторском праву Свјетске организације за интелектуалну својину (50. 

сједница, одржана 01. 04. 2009), 

33. Споразума о средствима зајма између Босне и Херцеговине, коју заступа 

Министарство финансија и трезора, и Краљевине Шпаније, коју заступа 



 

Канцеларија кредитног института – Финансирање система отпадних вода у 

општини Широки Бријег (51. сједница, одржана 15. 04. 2009), 

34. Споразума о средствима зајма између Босне и Херцеговине, коју заступа 

Министарство  финансија и трезора, и Краљевине Шпаније, коју заступа 

Канцеларија кредитног института – Финансирање система водоснабдијевања у 

општини Љубушки (51. сједница, одржана 15. 04. 2009), 

35. Споразума о средствима зајма између Босне и Херцеговине, коју заступа 

Министарство финансија и трезора, и Краљевине Шпаније, коју заступа 

Канцеларија кредитног института – Финансирање система отпадних вода у 

општини Фојница (51. сједница, одржана 15. 04. 2009), 

36. Споразума о зајму између Савјета министара Босне и Херцеговине, Владе 

Федерације Босне и Херцеговине и Владе Републике Српске и Извозно-увозне 

банке Кореје (Владина агенција за ЕДЦФ) – Пројекат модернизације болница у 

Босни и Херцеговини – Фаза II (51. сједница, одржана 15. 04. 2009), 

37. Протокола против незаконите производње и трговине ватреним оружјем, 

његовим дијеловима, компонентама и муницијом, којим се допуњава 

Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог  

криминала (51. сједница, одржана 15. 04. 2009), 

38. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савјета министара 

Републике Албаније о реадмисији лица која илегално бораве (53. сједница, 

одржана 13. 05. 2009), 

39. Амандмана I на Кредитни споразум, потписан 25. јула 2002. године, између 

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

Краљевине Шпаније, коју заступа Канцеларија кредитног института – 

Финансирање система водоснабдијевања у општини Олово (53. сједница, 

одржана 13. 05. 2009), 

40. Протокола између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и 

Министарства унутрашњих послова и јавне управе Црне Горе о спровођењу 

заједничких патрола уз заједничку државну границу (53. сједница, одржана 13. 

05. 2009), 

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

финансија и трезора Босне и Херцеговине, и Raiffeisen Zentralbank Osterreich 

Aktiengesellschaft – Развој система водоснабдијевања у општини Ливно (54. 

сједница, одржана 27. 05. 2009); 

42. Међународних здравствених прописа (2005), (54. сједница, одржана 27. 05. 

2009), 

43. Споразума о економској сарадњи између Савјета министара Босне и 

Херцеговине и Владе Републике Србије (55. сједница, одржана  10. 06. 2009), 

44. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о 

спровођењу граничних провјера на заједничким граничним прелазима (55. 

сједница, одржана 10. 06. 2009), 

45. Анекса II Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о 

финансирању пројеката у корист правосуђа и/или судова и тужилаштава у 

Босни и Херцеговини (55. сједница, одржана 10. 06. 2009), 

46. Додатног протокола уз Кривичноправну конвенцију против корупције (ЕТС 

191), Стразбур, 15. маја 2003. године (55. сједница, одржана 10. 06. 2009), 

47. Европске конвенције о обавјештењима о страном праву са Додатним 

протоколом (55. сједница, одржана 10. 06. 2009), 

48. Амандмана на Конвенцију о оснивању Савјета за царинску сарадњу (55. 

сједница, одржана 10. 06. 2009), 



 

49. Протокола између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и МУП-а 

Републике Србије о спровођењу заједничких патрола уз заједничку државну 

границу (55. сједница, одржана 10. 06. 2009), 

50. Протокола између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и МУП-а 

Републике Србије о одржавању редовних састанака представника граничних 

полиција на државном, регионалном и локалном нивоу (55. сједница, одржана 

10. 06. 2009), 

51. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савјета министара 

Републике Албаније о сарадњи у борби против криминала, посебно тероризма, 

нелегалне трговине дрогом и организованог криминала (56. сједница, одржана 

24. 06. 2009), 

52. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Државе 

Израел о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша (57. 

сједница, одржана 08. 07. 2009),  

53. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе СР Њемачке 

о финансијској сарадњи у 2006. години (57. сједница, одржана  08. 07. 2009),  

54. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савјета министара 

Републике Албаније о узајамним путовањима држављана (57. сједница, одржана 

08. 07. 2009),  

55. Додатка на Меморандум о разумијевању између Владе Краљевине Холандије и 

Савјета министара Босне и Херцеговине о Програму за сарадњу са тржиштима у 

настајању (ПСОМ), (57. сједница, одржана  08. 07. 2009),  

56. Засебног аранжмана између KfW, Франкфурт на Мајни, и Босне и Херцеговине, 

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

Федерације БиХ, коју заступа Федерално министарство финансија, и Републике 

Српске, коју заступа Министарство финансија Републике Српске, за замјену 

дуга 2 (57. сједница, одржана 08. 07. 2009),  

57. Конвенције о идентификационим документима помораца (ревидирана), бр.185 

из 2003. године, Међународне организације рада (57. сједница, одржана  08. 07. 

2009), 

58. Конвенције о клаузулама о раду (јавни уговори), број: 94 из 1949. године, и 

Препоруке о клаузулама о раду (јавни уговори), број: 84 из 1949. године, 

Међународне организације рада (57. сједница, одржана 08. 07. 2009), 

59. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотока и међународних 

језера – Хелсинки, 17. марта 1992. године (57. сједница, одржана 08. 07. 2009), 

60. Конвенције о раду на непуно радно вријеме, број: 175 из 1994. године, и 

Препоруке о раду на непуно радно вријеме, број: 182 из 1994. године, 

Међународне организације рада (57. сједница, одржана  08. 07. 2009), 

61. Конвенције Међународне организације рада о безбједности и здрављу у 

рудницима, број: 176 из 1995, и Препоруке о безбједности и здрављу у 

рудницима, број:183 из 1995. године, (57. сједница, одржана 08. 07. 2009), 

62. Конвенције Међународне организације рада о раду код куће, број:177. из 1996. 

године, и Препоруке о раду код куће број:184. из 1996. године (57. сједница, 

одржана 08. 07. 2009), 

63. Конвенције Међународне организације рада о приватним агенцијама за 

запошљавање, број: 181 из 1997. године, и Препоруке о приватним агенцијама 

за запошљавање, број: 188 из 1997. године (57. сједница, одржана  08. 07. 2009), 

64. Конвенције Међународне организације рада о заштити материнства, број: 183 из 

2000. године, и Препоруке о заштити материнства, број: 191 из 2000. године (57. 

сједница, одржана 08. 07. 2009), 



 

65. Конвенције Међународне организације рада о безбједности и здрављу у 

пољопривреди, број: 184 из 2001. године, и Препоруке о безбједности и здрављу 

у пољопривреди, број: 192  из 2001. године (57. сједница, одржана  08. 07. 2009), 

66. Конвенције Међународне организације рада о раду на мору (МЛЦ) из 2006. 

године (57. сједница, одржана 08. 07. 2009), 

67. Конвенције Међународне организације рада о раду у риболову, број: 188 из 

2007. године, и Препоруке о раду у риболову, број: 199 из 2007. године (57. 

сједница, одржана 08. 07. 2009), 

68. Споразума о успостављању Регионалне школе за јавну управу (РеСПА) (58. 

сједница, одржана 22. 07. 2009), 

69. Додатног протокола уз Европску конвенцију о узајамној помоћи у кривичним 

стварима (ЕТС Но.99) - Стразбур,17. марта 1978. године (58. сједница, одржана 

22. 07. 2009), 

70. Конвенције о процјени околинских утицаја у прекограничном контексту  - 

Еспоо (Финска), 25. фебруара 1991. године (58. сједница, одржана  22. 07. 2009), 

71. Конвенције о спречавању већих индустријских незгода, бр.174 из 1993. године, 

и Препоруке о спречавању већих индустријских незгода, бр.181. из 1993. 

године, Међународне организације рада (58. сједница, одржана  22. 07. 2009), 

72. Препоруке Међународне организације рада о отварању радних мјеста у малим и 

средњим предузећима, бр.189 из 1998. године (58. сједница, одржана 22. 07. 

2009), 

73. Препоруке Међународне организације рада о промовисању задруга, бр. 193 из 

2002. године (58. сједница, одржана  22. 07. 2009), 

74. Препоруке која се односи на листу професионалних обољења, бр.194 из 2002. 

године, Међународне организације рада (58. сједница, одржана 22. 07. 2009), 

75. Препоруке Међународне организације рада о развоју људских потенцијала, 

образовању, оспособљавању и сталном усавршавању, бр.195 из 2004. године, 

(58. сједница, одржана 22. 07. 2009), 

76. Препоруке која се тиче радног односа, бр. 198 из 2006. године, Међународне 

организације рада (58. сједница, одржана  22. 07. 2009), 

77. Споразума о привилегијама и имунитетима Међународне агенције за атомску 

енергију (60. сједница, одржана 16. 09. 2009), 

78. Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом, уз Оквирни 

споразум за слив ријеке Саве (60. сједница, одржана 16. 09. 2009), 

79. Протокола између Босне и Херцеговине и Чешке Републике о амандманима на  

Споразум између Босне и Херцеговине и Чешке Републике о унапређењу и 

заштити улагања, потписан 17. априла 2002. године у Сарајеву (60. сједница, 

одржана 16. 09. 2009), 

80. Протокола о измјени и допуни Уговора о слободној трговини између Босне и 

Херцеговине и Републике Турске (60. сједница, одржана 16. 09. 2009), 

81. Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову 

и развој – Други пројекат управљања чврстим отпадом (61. сједница, одржана 

30. 09. 2009), 

82. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународне 

асоцијације за развој (ИДА) – Други пројекат управљања чврстим отпадом (61. 

сједница, одржана 30. 09. 2009), 

83. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских 

заједница о програму финансирања учешћа Босне и Херцеговине у ЕРДФ-овим 

европским програмима међународне територијалне сарадње „Југоисточна 

Европа“ и „Медитеран“ на основу Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), 



 

компонента прекограничне сарадње за 2008. годину (61. сједница, одржана 30. 

09. 2009), 

84. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне 

Републике Њемачке о финансијској сарадњи у 2007. години (61. сједница, 

одржана 30. 09. 2009), 

85. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских 

заједница у погледу прекограничних програма између Босне и Херцеговине и 

Републике Хрватске на основу компоненте прекограничне сарадње у оквиру 

Инструмента претприступне помоћи (ИПА) за 2008. годину (62. сједница, 

одржана 14. 10. 2009), 

86. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских 

заједница у погледу прекограничног програма између Босне и Херцеговине и 

Републике Србије на основу компоненте прекограничне сарадње у оквиру 

Инструмента претприступне помоћи (ИПА) за 2008. годину (62. сједница, 

одржана 14. 10. 2009), 

87. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских 

заједница у погледу прекограничног програма између Босне и Херцеговине и 

Црне Горе на основу компоненте прекограничне сарадње у оквиру Инструмента 

претприступне помоћи (ИПА) за 2008. годину (62. сједница, одржана 14. 10. 

2009), 

88. Кредитног споразума  - Пројекат довршења и опремања четири болнице  - 

између Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине (62. сједница, 

одржана 14. 10. 2009), 

89. Конвенције о нуклеарној безбједности, Међународне агенције за атомску 

енергију, Беч, 17. јуна 1994. године (62. сједница, одржана 14. 10. 2009), 

90. Конвенције Међународне организације рада о промотивном оквиру 

безбједности и здравља на раду бр.187 из 2006. године и Препоруке у  вези са 

промотивним оквиром професионалне безбједности и здравља на раду бр. 197 

из 2006. године (62. сједница, одржана 14. 10. 2009), 

91. Декларације о јачању националних и регионалних капацитета за приправност и 

реакцију на епидемије и за спровођење Међународних здравствених прописа 

(2005), (62. сједница, одржана 14. 10. 2009), 

92. Кодекса Међународне агенције за атомску енергију о поступању у вези с 

питањем безбједности и заштите радиоактивних извора (62. сједница, одржана 

14. 10. 2009), 

93. Амандмана Међународне агенције за атомску енергију на Конвенцију о 

физичкој заштити нуклеарног материјала (62. сједница, одржана 14. 10. 2009), 

94. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских 

заједница у погледу „Јадранског прекограничног програма сарадње у оквиру 

ИПА-е“ (Инструмента за претприступну помоћ), (63. сједница, одржана 04. 11. 

2009), 

95. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине  и  Владе Краљевине 

Данске о развојној сарадњи (64. сједница, одржана 24. 11,  02. 12. и  07. 12. 

2009),  

96. Конвенције Уједињених нација о правима лица с инвалидитетом и Опционалног 

протокола (65. сједница, одржана 07. 12. 2009), 

97. Стокхолмске конвенције о постојаним органским загађивачима – Стокхолм, 22. 

маја 2001. године (66. сједница, одржана 16. 12. 2009), 

98. Конвенције о привременом увозу – АТА Карнет, Истанбул, 26. јули 1990. (66. 

сједница, одржана 16. 12. 2009). 



 

   

А – 2.  Одлуке о давању сагласности за ратификацију - у процедури  на дан 

            31.12.2009. године 

1. Одлука о давању сагласности за ратификацију Ревидираног допунског 

споразума о пружању техничке помоћи од стране Међународне организације за 

атомску енергију (ИАЕА) Босни и Херцеговини /бр: 01,02-02-10-1424/09; 

     Достављен у ПСБиХ 23. 12. 2009. 

2. Одлука о давању сагласности за ратификацију Споразума између Савјета 

министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике Њемачке о 

финансијској сарадњи у 2008. години /бр: 01,02-02-10-1342/09; 

     Достављен у ПСБиХ 25. 12. 2009. 

3. Одлука о давању сагласности за ратификацију Шестог додатног протокола уз 

Устав Свјетског поштанског савеза /бр. 01,02-02-10-1350/09; 

Достављен у ПСБиХ: 28. 12. 2009. 

 

III - ИЗВЈЕШТАЈИ И АНАЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

А – ИЗВЈЕШТАЈИ 

 

А – 1. Дом је у 2009. години разматрао и усвојио сљедеће извјештаје: 

 

1. Извјештај о активностима на пројекту „Аутопут на Коридору V ц“ и План 

наредних активности (45. сједница, 04. 02. 2009. године, Ад. 24) 

2. Коначни извјештај 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; 

(45. сједница, 04. 02. 2009. године, Ад. 26) 

3. Извјештај о раду Интерресорне радне групе за израду Предлога закона о 

имунитету (45. сједница, 04. 2. 2009. године, Ад.28) 

4. Финансијски извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ на дан 31. 12. 

2006. и 31. 12. 2007. године с Мишљењем овлашћеног ревизора (46. сједница, 

18. 02. 2009. године, Ад.15) 

5. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о извршеној ревизији 

Извјештаја о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине за 2007. 

годину (46. сједница, 18. 02. 2009. године, Ад.16) 

6. Извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење програма мјера у 

оквиру Споразума ЦЕФТА, с Анализом спољнотрговинске размјене БиХ за 

2008. годину (46. сједница, 18. 02. 2009. године, Ад.17) 

7. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2008. 

години (подносилац: Државна регулаторна комисија за електричну енергију); 

(47. сједница, 04. 03. 2009. године, Ад.15) 

8. Извјештај о раду Уставноправне комисије Представничког дома за период 01. 

01. 2008 – 03. 12. 2008. (50. сједница, 01. 04. 2009. године, Ад.18.а)) 

9. Извјештај о раду Комисије за спољне послове Представничког дома за 2008. 

годину (50. сједница, 01. 04. 2009. године, Ад.18.б)) 

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

за 2008. годину (50. сједница, 01. 04. 2009. године, Ад.18.ц)) 

11. Извјештај о раду Комисије за финансије и буџет Представничког дома за 2008. 

годину (50. сједница, 01. 04. 2009. године, Ад.18.д)) 



 

12. Извјештај о раду Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома у 

2008. години (50. сједница, 01. 04. 2009. године, Ад.18.е)) 

13. Извјештај о раду Комисије за остваривање равноправности полова 

Представничког дома за 2008. годину (50. сједница, 01. 04. 2009. године, 

Ад.18.ф)) 

14. Извјештај о раду Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ за 2008. 

годину (50. сједница, 01. 04. 2009. године, Ад.19.а)) 

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

радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ у 2008. години (50. сједница, 01. 

04. 2009. године, Ад.19.б)) 

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

јануар - децембар 2008. године (50. сједница, 01. 04. 2009. године, Ад.19.ц)) 

17. Извјештај о раду Заједничке комисије за европске интеграције за 2008. годину 

(50. сједница, 01. 04. 2009. године, Ад.19.д)) 

18. Извјештај о раду Заједничке комисије за административне послове 

Парламентарне скупштине БиХ за период од 01. 01. до 31. 12. 2008. (50. 

сједница, 01. 04. 2009. године, Ад.19.е)) 

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

имиграцију, избјеглице, азил и етику Парламентарне скупштине БиХ за 2008. 

годину (50. сједница, 01. 04. 2009. године, Ад.19.ф)) 

20. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби у 2008. години (50. сједница, 

01. 04. 2009. године, Ад.20) 

21. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2008. годину (51. сједница, 15. 04. 

2009. године, Ад.2) 

22. Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2008. годину (52. сједница, 29. 04. 

2009. године, Ад.16) 

23. Финансијски извјештај Централне банке БиХ за 2008. годину (52. сједница, 29. 

04. 2009. године, Ад.17) 

24. Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2008. 

годину (52. сједница, 29. 04. 2009. године, Ад.18) 

25. Извјештај о утрошку средстава Предсједништва Босне и Херцеговине за 2008. 

годину (52. сједница, 29. 04. 2009. године, Ад.19) 

26. Извјештај о раду Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији 

страних држављана у БиХ за период од 01. 01. 2008. године до 16. 02. 2009. 

године (52. сједница, 29. 04. 2009. године, Ад.20) 

27. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај за 

2008. годину (52. сједница, 29. 04. 2009. године, Ад.21) 

28. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ за 2008. 

годину (52. сједница, 29. 04. 2009. године, Ад.22) 

29. Извјештај Привремене заједничке комисије за утврђивање старе девизне 

штедње положене на рачуне домицилних банака и филијала у БиХ (52. сједница, 

29. 04. 2009. године, Ад.23) 

30. Извјештај о спровођењу закона у надлежности Централне изборне комисије 

БиХ за 2008. годину (53. сједница, 13. 05. 2009. године, Ад.7) 

31. Извјештај о заштити личних података у БиХ и о раду Агенције за заштиту 

личних података у БиХ за 2008. годину (53. сједница, 13. 05. 2009. године, Ад.8) 

32. Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за период од 01. 01. 2008. до 31. 12. 

2008. (53. сједница, 13. 05. 2009. године, Ад. 9) 

33. Извјештај о раду БХРТ за 2008. годину (55. сједница, 10. 06. 2009. године, 

Ад.18.а)) 



 

34. Извјештај о раду Управног одбора РТВБиХ (БХРТ) за 2007. и 2008. годину (55. 

сједница, 10. 06. 2009. године, Ад.18.б)) 

35. Извјештај о  финансијском пословању БХРТ-а за 2008. годину, с прегледом 

корекција финансијских извјештаја БХРТ за 2007. и 2008. годину (55. сједница, 

10. 06.  2009. године, Ад.19) 

36. Извјештај ревизије учинка - Процес запошљавања државних службеника у 

институцијама Босне и Херцеговине (56. сједница, 24. 06. 2009. године, Ад.12) 

37. Привремени извјештај Истражне комисије за утврђивање трошења донаторских 

средстава (56. сједница, 24. 06. 2009. године, Ад.13) 

38. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2008. годину 

(57. сједница, 08. 07. 2009. године, Ад.12) 

39. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага БиХ, полицијских и државних 

службеника Босне и Херцеговине у операцијама подршке миру за период од 01. 

07. 2008. до 31. 12. 2008 (57. сједница, 08. 07. 2009. године, Ад.13) 

40. Извјештај о извршавању Плана активности за испуњење преосталих обавеза из 

Мапе пута за либерализацију визног режима за период 15.07.2009 – 07.09.2009. 

године (материјал Савјета министара БиХ), (60. сједница, 16. 09. 2009. године, 

Ад.3) 

41. Извјештај о обављеној ревизији финансијских извјештаја Радио-телевизије БиХ 

на дан 31. 12. 2008. (60. сједница, 16. 09. 2009. године, Ад.15) 

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

2008. годину (61. сједница, 30. 09. 2009. Ад.12) 

43. Извјештај Канцеларије за ревизију инситуција БиХ о ревизији Извјештаја о 

извршењу Буџета иниституција БиХ за 2008. годину (61. сједница, 30. 09. 2009. 

године, Ад.13) 

44. Извјештај из области пољопривреде за БиХ за 2008. годину (61. сједница, 30. 09. 

2009. године, Ад.14) 

45. Извјештај са састанка политичких директора држава чланица Јадранске повеље, 

одржаног 29. 09. 2009. године (63. сједница, 04. 11. 2009. године, Ад.25) 

46. Извјештаји Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији институција 

БиХ за 2008. годину, с Мишљењем Канцеларије за ревизију институција БиХ 

(64. сједница, 24. 11,  02. и 07. 12. 2009. године, Ад.4) (Напомена: усвојено је 

59 извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ, од тога 28 

извјештаја за институције с позитивним мишљењем и 31 извјештај за 

институције с мишљењем с квалификацијом) 

 

А-2. Дом је у 2009. години разматрао и примио к знању сљедеће извјештаје 
1. Извјештај Савјета министара БиХ о реализацији обавеза из Мапе пута за 

либерализацију визног режима за грађане БиХ (55. сједница, 10. 06. 2009. 

године, Ад.20) 

2. Извјештај о стању спровођења обавеза из Привременог сопразума / Споразума о 

стабилизацији и придруживању за период 01. 01. 2009 – 30. 06.2009 (60. 

сједница, 16. 09. 2009. године, Ад.18) 

 

А-3. Дом у 2009. није усвојио сљедеће извјештаје 

1. Специјални извјештај омбудсмена за људска права БиХ у вези са жалбама жена 

ради права на накнаде плата за вријеме породиљског осуства (58. сједница, 22. 

07. 2009. године, Ад.16) 



 

2. Извјештај Посебне истражне комисије о набавци аутомобила које је Генерални 

секретаријат Савјета министара БиХ купио у периоду од 15. 04. 2008. до 15. 04. 

2009. године (63. сједница, 04. 11. 2009. године, Ад.21) 

 

А – 4. Разматрани извјештаји (Дом се није изјашњавао о извјештајима, усвојени 

           закључци) 
1. Извјештај о напретку Босне и Херцеговине у 2008. години (материјал Дирекције 

за европске интеграције БиХ), (45. сједница, 04. 02. 2009. године, Ад.25) 

2. Извјештај о раду и пословању Радио-телевизије БиХ у 2007. години (50. 

сједница, 01. 04. 2009. године, Ад.16) 

3. Извјештај о финансијском пословању Радио-телевизије БиХ у 2007. години (50. 

сједница, 01. 04. 2009. године, Ад.17) 

 

А – 5. Извјештаји у процедури на дан 31.12.2009. године 
1. Извјештај о раду Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) за период 

јануар-септембар 2009. године (Напомена: Мишљење Заједничке комисије за 

одбрану и безбједност БиХ достављено 04. 12. 2009. године) 

2. Извјештај о ревизији извршених донација Високог судског и тужилачког савјета 

БиХ у периоду 2006 – 2008. године (Напомена: достављен 07. 12. 2009. године) 

3. Извјештај о ревизији Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ за 2008. годину 

(Напомена: достављен 07. 12. 2009. године) 

 

Б – ИНФОРМАЦИЈЕ  

 

Б 1. Усвојене информације 

 

1. Информација предсједавајућег Савјета министара БиХ о именовању директора 

Дирекције за европске интеграције БиХ (45. сједница, 04. 02. 2009. године, 

Ад.27) 

2. Информација о раду Тужилаштва БиХ за 2008. годину (55. сједница, 10. 06. 

2009. године, Ад.17) 

3. Информација о поплавама у Поповом пољу, на ријеци Крупи и подручју 

Хутовог блата (57. сједница, 08. 07. 2009. године, Ад.14) 

 

Б 2. Информације примљене к знању 

 

1. Информација о извршењу закона из области образовања донесених на нивоу 

Босне и Херцеговине (44. сједница, 21. 01. 2009. године, Ад.19) 

2. Информација о активностима у вези с пријемом БиХ у нестално чланство 

Савјета безбједности Уједињених нација у мандату 2010 – 2011. године (47. 

сједница, 04. 03. 2009. године, Ад.17) 

3. Информација о кривичним дјелима против достојанства личности и морала у 

БиХ, с нагласком на кривична дјела кријумчарења и трговине људима у 2006. и 

2007. години и првих девет мјесеци 2008. године (47. сједница, 04. 03. 2009. 

године, Ад.18) 

4. Информација Министарства иностраних послова о Резолуцији Европског 

парламента о Сребреници (Стразбур, 14. и 15. јануара 2009. године), (47. 

сједница, 04. 03. 2009. године, Ад.19) 



 

5. Информација Омбудсмена за људска права БиХ о затеченом стању у 2008. 

години и  активностима предузетим у 2009. години (55. сједница, 10. 06. 2009. 

године, Ад.21) 

6. Информација  о стању безбједности у Босни и  Херцеговини у 2008. години (55. 

сједница, 10. 06. 2009. године, Ад.22) 

7. Информација Министарства безбједности БиХ о стању безбједности новинара у 

Босни и Херцеговини (55. сједница, 10. 06. 2009. године, Ад.23) 

8. Програм „Перспектива“ и информација Министарства одбране БиХ и 

Заједничког штаба Оружаних снага БиХ о транзицији и збрињавању персонала 

МО и ОСБиХ (62. сједница, 14. 10. 2009. године, Ад.18) 

9. Информација о усвојеним мјерама за ублажавање негативних ефеката глобалне 

економске кризе у Босни и Херцеговини (62. сједница, 14. 10. 2009. године, 

Ад.19) 

10. Информација о разлозима кашњења ратификације Конвенције УН-а о правима 

лица са инвалидитетом и Опционалног протокола (66. сједница, 16. 12. 2009. 

године, Ад.5) 

11. Информација о стању и предузетим активностима у Босни и Херцеговини на 

превентивној заштити и борби против вируса грипа А (H1N1) (66. сједница, 16. 

12. 2009. године, Ад.17) 

 

 

Б – 3. Разматране информације (Дом се није изјашњавао о информацијама),  

           усвојени закључци) 

 

1. Информација Савјета министара БиХ о хапшењу Вјекослава Вуковића, 

помоћника министра безбједности БиХ, и активностима предузетим након тог 

догађаја (58. сједница, 22. 07. 2009. године, Ад. 17) 

 

Б – 4. Информације у процедури на дан  31. 12. 2009. године 

 

1. Информација о стању и развоју ДКП мреже БиХ (Напомена: одгођено 

разматрање – наставак 13. заједничке сједнице оба дома ПСБиХ, 24. 07. 2009. 

године, Ад.3) 

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

двојне намјене у 2008. години (Напомена: 46. сједница Заједничке комисије за 

одбрану и безбједност БиХ, 28. 12. 2009. године) 

 

Ц – СТРАТЕГИЈЕ 

 

Ц -1. Усвојене стратегије 

 

1. Државна стратегија за надзор над опојним дрогама, спречавање и сузбијање 

злоупотребе опојних дрога у БиХ за период 2009-2013 године  (47. сједница, 04. 

03. 2009), ''Службени гласник БиХ'', бр. 31/09 

 

Ц – 2. Стратегије у процедуре на дан 31. 12. 2009. године 

 

1. Предлог стратегије Босне и Херцеговине за борбу против организованог 

криминала 2009-2012. године (Напомена: достављен 30. 09. 2009. године) 



 

2. Предлог стратегије за борбу против корупције 2009-2014. године и Предлог 

акционог плана за спровођење стратегије за борбу против корупције 2009-2014. 

године (Напомена: достављен 30. 09. 2009. године) 

 

 

IV - РЕЗОЛУЦИЈЕ 

 

А – 1. Усвојене резолуције 

 

1. Резолуција о унапређењу заштите породице у Босни и Херцеговини (54. 

сједница, 27. 05. 2009), ''Службени гласник БиХ'', бр. 50/09 

 

А -2. Одбијене резолуције 

 

1. Резолуција о историјској вриједности и важности Првог засједања  

ЗАВНОБИХ-а  (25. новембар 1943) за државност Босне и Херцеговине (66. 

сједница, 16. 12. 2009) 

 

V - ОДЛУКЕ 

 

А - 1. Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ је, закључно са  

          69. сједницом Дома, одржаном 30. 12. 2009. године, донио односно потврдио  

          сљедеће одлуке: 

 

1. ОДЛУКА  о потврди Одлуке Предсједништва Босне и Херцеговине о постављењу 

професионалних војних лица на формацијска мјеста у Оружаним снагама Босне и 

Херцеговине  (45. сједница, 04.  02. 2009), '' Сл. гласник'', бр.  19/09; 

2. ОДЛУКА  о потврди Одлуке Предсједништва Босне и Херцеговине о учешћу 

припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине у мисији "Снаге међународне 

безбједносне помоћи (ИСАФ)" у Исламској Републици Авганистан (45. сједница, 

04. 02. 2009), '' Сл.гласник БиХ'', бр.19/09; 

3. ОДЛУКА о измјенама Правилника о међународним  активностима Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине (45. сједница, 04. 02. 2009) 

4. ОДЛУКА о измјени Одлуке о оснивању Савјета националних мањина Босне и 

Херцеговине (56. сједница, 24. 06. 2009), “Службени гласник БиХ”, бр. 53/09; 

5. ОДЛУКА о допуни Одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина 

Босне и Херцеговине (56. сједница, 24. 06. 2009), “Службени гласник БиХ”, бр. 

53/09; 

6. ОДЛУКА о усвајању Државне стратегије за надзор над опојним дрогама, 

спречавање и сузбијање злоупотребе опојних дрога у Босни и Херцеговини (47. 

сједница, 04. 03. 2009), ''Сл. гласник БиХ'', бр. 31/09; 

7. ОДЛУКА о усвајању Стратегије за превенцију и борбу против насиља у породици 

за Босну и Херцеговину за период од 2009. до 2011. године (53. сједница,13. 05. 

2009. године), “Службени гласник БиХ”, бр. 50/09. 

А -2. Одлуке о изборима, именовањима, разрјешењима 

 

1. ОДЛУКА о именовању чланова Канцеларије за разматрање жалби из реда 

стручњака у области управног права  (48. сједница, 18. 03. 2009),“Службени 

гласник БиХ“, бр. 25/09; 



 

2. ОДЛУКА  о избору члана сталних комисија Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине (50. сједница, 01. 04. 2009), “Службени гласник 

БиХ“, бр.28/09; 

3. ОДЛУКА о потврђивању Одлуке предсједавајућег Савјета министара Босне и 

Херцеговине о разрјешењу замјеника министра комуникација и транспорта Босне 

и Херцеговине и замјеника министра одбране Босне и Херцеговине за политику и 

планирање (51. сједница, 15. 04. 2009); 

4. ОДЛУКА о разрјешењу Иве Брадвице, омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине (51. сједница, 15. 04. 2009), ''Службени гласник БиХ'', бр. 35/09; 

5. ОДЛУКА о потврђивању именовања Младена Симића за замјеника министра 

комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, и Живка Марјанца за замјеника 

министра одбране Босне и Херцеговине за политику и планирање (55. сједница, 

10. 06. 2009), ''Службени гласник БиХ'', бр. 50/09;  

6. ОДЛУКА о потврђивању  именовања Руде Видовића за министра комуникација и 

транспорта Босне и Херцеговине (56. сједница, 24. 06. 2009), “Службени гласник 

БиХ”, бр. 53/09; 

7. ОДЛУКА о разрјешењу Милорада Живковића дужности члана Истражне комисије 

за утврђивање трошења донаторских средстава, због подношења оставке, и 

именовању Славка Јовичића за члана Истражне комисије за утврђивање трошења 

донаторских средстава, умјесто Милорада Живковића  (56. сједница, 24. 06. 2009), 

“Службени гласник БиХ”, бр. 53/09; 

8. ОДЛУКА о разрјешењу Сефера Халиловића дужности члана Заједничке комисије 

за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику, због 

подношења оставке, и именовању Рифата Долића за члана Заједничке комисије за 

људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику умјесто 

Сефера Халиловића (56. сједница, 24. 06. 2009), “Службени гласник БиХ” бр. 

53/09; 

9. ОДЛУКА о именовању чланова Независног одбора као независног тијела 

полицијске структуре Босне и Херцеговине  (58. сједница, 22. 07. 2009), 

“Службени гласник БиХ”, бр. 59/09; 

10. ОДЛУКА о именовању чланова Одбора за жалбе грађана као независног тијела 

полицијске структуре Босне и Херцеговине (58. сједница, 22. 07. 2009), 

“Службени гласник БиХ”, бр. 59/09; 

11. ОДЛУКА о потврди Одлуке о смјени министра безбједности Босне и Херцеговине 

и замјеника предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине (58. 

сједница, 22. 07. 2009), “Службени гласник БиХ”, бр. 60/09;  

12. ОДЛУКА о допуни Одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина 

Босне и Херцеговине (58. сједница, 22. 07. 2009),  “Службени гласник БиХ”, бр. 

59/09; 

13. ОДЛУКА о именовању  Нивес Јукић за омбудсмена у Институцију омбудсмена за 

људска права Босне и Херцеговине (60. сједница, 16. 09. 2009), “Службени 

гласник БиХ, бр.79/09; 

14. ОДЛУКА о именовању Јозе Крижановића и Азре Алајбеговић за чланове Сталне 

делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној 

скупштини Медитерана (62. сједница, 14. 10. 2009), “Службени гласник БиХ”, бр. 

83/09; 

15. ОДЛУКА о потврђивању именовања министра безбједности Босне и Херцеговине 

и замјеника предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине (64. 

сједница, 24. 11. 2009), “Службени гласник БиХ”, 96/09; 



 

16. ОДЛУКА  о избору Љиљане Милашин за члана сталне комисије Представничког 

дома и заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине (64. сједница, 24. 11,  02. 12. и 07. 12. 2009);  

17. ОДЛУКА о избору Весне Шаин за члана сталне комисије Представничког дома и 

заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 

(64. сједница, 24. 11,  02. 12. и 07. 12. 2009); 

18. ОДЛУКА о именовању Мирсада Салкића за члана Државне регулаторне комисије 

за електричну енергију, из Федерације Босне и Херцеговине (66. сједница, 

одржана 16. 12. 2009), “Службени гласник БиХ”, 103/09. 

 

A- 3.  Одбијене одлуке 

 

 Потврђивање одлуке предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине о 

смјени министра за људска права и избјеглице у Савјету министара Босне и 

Херцеговине (66. сједница,16. 12. 2009); Дом није потврдио Одлуку  

 

 

А – 4.  Одлуке у процедури на дан 31. 12. 2009. године 

 

 Предлог одлуке о приступању измјенама Устава БиХ  

Предлагач: Клуб посланика СДА 

Број Одлуке: 01-50-3-256-1/09 од 10. 03. 2009. године 

На 53. сједници, одржаној 13. 05. 2009, усвојен је сљедећи закључак: „Одгађа се 

одлучивање о Одлуци о приступању измјенама Устава БиХ. Одлука се 

просљеђује Уставноправној комисији да од свих ранијих иницијатива и 

закључака предложи модел приступања промјенама Устава БиХ.“ 

 

VI  - ЗАКЉУЧЦИ 

 

А – 1. Закључци о оснивању комисија 

1. Закључак о оснивању Истражне комисије за утврђивање трошења донаторских 

средстава (44. сједница, одржана  21. 01. 2009, ''Службени гласник БиХ'', бр. 

8/09; 

2. Закључак  о оснивању Ад хок заједничке комисије за именовање омбудсмена за 

људска права Босне и Херцеговине (51. сједница, одржана 15. 04. 2009), 

„Службени гласник БиХ“, бр. 35/09; 
3. Закључак о оснивању Ад хок заједничке комисије за спровођење процедуре за 

именовање Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као независних тијела 

полицијске структуре Босне и Херцеговине (51. сједница, одржана 15. 04. 

2009), ''Службени гласник БиХ'', бр. 35/09; 

4. Закључак о оснивању Привремене комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за извршавање обавеза из члана 41.а) Закона о измјенама и 

допунама Закона БиХ о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера 

(59. сједница, одржана 02. 09. 2009. године), „Службени гласник БиХ“, бр. 

75/09; 
5. Закључак о оснивању Истражне комисије за провјеру навода о расподјели 

ЦЕМТ дозвола  (61. сједница, 30. 09. 2009);  

6. Именовање чланова у Интерресорну радну групу за припрему Предлога закона 

о измјенама и допунама Изборног закона БиХ и Предлога закона о измјенама и 



 

допунама Закона о финансирању политичких партија (61. сједница, 30. 09. 

2009); 

7. Закључак о оснивању Привремене комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за избор три члана Управног одбора 

Агенције за развој високог образовања  и обезбјеђивање квалитета (62. сједница, 

14. 10. 2009). 

 

А – 2. Усвојени закључци 

 

У 2009. години Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је 220 

закључака, поводом разматраних тачака дневног реда. 

 

VII - ИНИЦИЈАТИВЕ 

 

А – ИНИЦИЈАТИВЕ ПОСЛАНИКА 

 

А – 1.  Усвојене иницијативе 

 

1. Иницијатива посланика Славка Јовичића за сазивање посебне сједнице оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ са само једном тачком дневног реда: 

„Привредна и економска ситуација у БиХ, односно економска рецесија и колапс 

банкарског система у многим државама свијета и Европе и рефлексије тог стања 

на БиХ, односно на привреду и укупно економско стање у овој земљи“ (45. 

сједница одржана 4.2.2009.) 

2. Иницијатива посланика Садика Бахтића у вези с разматрањем на сљедећој 

сједници Дома или на заједничкој сједници оба дома сљедеће тачке: „Глобална 

финансијска криза, негативни ефекти на економију БиХ и мјере за 

превазилажење кризе.“ - с тим да је због тешкоћа у сазивању заједничких 

сједница Дом одлучио да се ово питање разматра на сједници Предстставничког 

дома (45. сједница одржана 4.2.2009.) 

3. Иницијатива посланика Славка Јовичића да се на сједници разматра „Извјештај 

Државне агенције за истраге и заштиту о достављању извјештаја о почињеном 

кривичном дјелу против више лица из Републике Српске“ (52. сједница, 29. 04. 

2009. године, Ад.25) 

4. Иницијатива посланика Жељка Кузмановића да се на сједници разматра 

„Извјештај Тужилаштва БиХ о начину примања и даљем поступању по питању 

достављања извјештаја Државне агенције за истраге и заштиту о почињеном 

кривичном дјелу против више лица из Републике Српске“ (52. сједница, 29. 04. 

2009. године, Ад.26) 

5. Иницијатива посланика Адема Хускића и Шемсудина Мехмедовића за измјену 

Одлуке о ограничењу увоза путничких аутомобила, теретних возила и 

аутомобилских гума (52. сједница, 29. 04. 2009. године, Ад.27) 

6. Иницијатива посланика Момчила Новаковића у вези с „Разматрањем положаја и 

мјера за побољшање положаја грађана БиХ који су били запослени и настањени 

у Републици Хрватској, а у периоду од 1991. до 1995. године отпуштени с 

посла“ (53. сједница, 13. 05. 2009. године, Ад.17) 

7. Иницијатива посланика Ремзије Кадрића и Адема Хускића за уврштавање у 

дневни ред тачке, или заказивање тематске сједнице под називом „Достигнути 

ниво спровођења Општег оквирног споразума за мир у БиХ – анализа са 

предлогом мјера“ (57. сједница, 08. 07. 2009. године, Ад.18) 



 

8. Иницијатива посланика Мирка Околића у вези с разматрањем на сједници Дома 

тачке: Разматрање иницијативе групе грађана о основаности поступања 

правосудних органа БиХ у погледу процесуирања ратних злочина у вријеме 

трагичног ратног сукоба на територији БиХ (59. сједница, 02. 09. 2009. године, 

Ад.15) 

9. Иницијатива посланика Драге Калабића за оснивање истражне комисије за 

провјеру расподјеле ЦЕМТ дозвола у Министарству комуникација и транспорта 

БиХ (60. сједница, 16. 09. 2009. године, Ад.19) 

10. Иницијатива Клуба посланика СДП-а за преиспитивање оправданости и 

одрживости постојећих висина плата и накнада, материјалних трошкова свих 

запослених у ПСБиХ, а посебно посланика и делегата у ПСБиХ (наставак 64. 

сједнице, одржане 07. 12.  2009. године, Ад.22) 

11. Иницијатива посланика Бранка Докића да Предсједништво БиХ 

Представничком дому ПСБиХ поднесе писмени и усмени извјештај о односима 

са сусједним државама (наставак 64. сједнице, 07. 12. 2009. године, Ад.23). 

 

 

А – 2. Одбијене иницијативе 

 

1. Иницијатива посланика Мартина Рагужа и Винка Зорића за формирање радне 

групе за израду новог устава БиХ (48. сједница, 18. 03. 2009. године, Ад.10) 

2. Иницијатива посланика Садика Бахтића „да се задужи Савјет министара БиХ 

или Министарство цивилних послова БиХ да донесе одлуку или закључак да се 

фудбалској репрезентацији БиХ из резервног фонда и гранта за спорт исплати 

100.000 КМ“ (54. сједница, 27. 05. 2009. године, Ад.21) 

3. Иницијатива Клуба посланика СНСД-а у вези са разматрањем на сједници Дома 

Информације о ефектима (нормативне, регулативне и институционалне 

користи) законских рјешења којима су пренесене надлежности ентитета на ниво 

заједничких органа у БиХ (59. сједница, 02. 09. 2009. године, Ад.14) 

 

А – 3. Иницијативе у процедури на дан 31.12.2009. године 

 

1. Иницијатива посланика Рифата Долића која гласи: „Иницијатива финансијским 

полицијама у Федерацији БиХ и Републици Српској за контролу пословања и 

контролу законитости рада микрокредитних организација у БиХ и подузимање мјера 

због примјене лихварских камата и потицања негативних посљедица финансијке 

кризе и рецесије у БиХ (На 105. сједници Колегијума Представничког дома ПСБиХ 

одржаној 1.9.2009. одређена надлежна Комисија за финансије и буџет) 

2. Иницијатива посланика Садика Бахтића да се оснује Посебна истражна 

комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, чији је задатак 

да утврди размјере корупције у органима власти на чијем се челу налазе кадрови 

из СДПБиХ, са посебним освртом на Град Сарајево (Мишљење Уставноправне 

комисије ПДПСБиХ достављено 03. 12. 2009. године) 

3. Иницијатива посланика Адема Хускића за уврштавање у дневни ред сљедеће 

тачке дневног реда: Одлука о проглашењу 27. јануара Међународним даном  

сјећања на жртве холокауста (На 118. сједници Колегијума ПДПСБиХ, 23. 12. 

2009. године, за надлежну комисију одређена је Заједничка комисију за људска 

права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику) 

4. Иницијатива посланика Адема Хускића за уврштавање у дневни ред сљедеће 

тачке дневног реда: Одлука о проглашењу 11. јула Даном сјећања на жртве 



 

геноцида у Сребреници (На 118. сједници Колегијума ПДПСБиХ, 23. 12. 2009. 

године за надлежну комисију одређена је Заједничка комисију за људска права, 

права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику) 

5. Иницијатива посланика Ремзије Кадрића, Садика Бахтића и Адема Хукића да се 

у дневни ред уврсти тачка: Покретање процедуре за разрјешење Управног 

одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине (Напомена: достављена 28. 12. 

2009). 

6. Иницијатива Мирјане Малић о покретању активности надлежних државних 

органа (Савјета министара БиХ и Парламентарне скупштине БиХ) за промјену 

Устава БиХ и Изборног закона БиХ у складу с правоснажном Одлуком 

Међународног суда за људска права. 

 

VIII - ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

У 2009. години, посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине 

БиХ поставили су 422 посланичка питања. У истом периоду одговорено је на 307 

питања. Достављено је и 49 одговора на питања постављена у 2007. и 2008. години. 

 

IX - ОСТАЛИ АКТИ 

 

Б – 1. Усвојени акти 

 

1. Предлог усаглашених закључака Комисије за спољне послове Представничког 

дома поводом расправе о Извјештају о раду Делегације Парламентарне 

скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе у 2008. години 

(45. сједница, 04. 02. 2009) 

2. Разматрање Предлога закључака у вези са континуираним нападима на 

новинаре и новинарску професију, са посебним освртом на угрожавање 

независног медијског извјештавања у БиХ  (47. сједница, 04. 03. 2009) 

3. Предлог усаглашених збирних и појединачних закључака Комисије за 

финансије и буџет Представничког дома и Комисије за финансије и буџет Дома 

народа Парламентарне скупштине БиХ о разматраним ревизорским 

извјештајима финансијског пословања институција БиХ за 2007. годину (48. 

сједница, 18. 03. 2009) 

4. Предлог ревидиране стратегије БиХ за спровођење Анекса VII Дејтонског 

мировног споразума (53. сједница, 13. 05. 2009) 

5. Стратегија превенције и борбе против насиља у породици у Босни и 

Херцеговини за период 2009-2011 године (53. сједница, 13. 05. 2009), 

„Службени гласник БиХ“, бр. 50/09 

6. Именовање чланова у Посебну истражну комисију (закључак усвојен на 52. 

сједници Дома, одржаној 29. априла 2009), (55. сједница, 10. 06. 2009) 

7. Изјашњавање Дома о Предлогу Заједничког колегијума оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ да се колегијуми оба дома обрате високом 

представнику за БиХ ради давања мишљења о Закључку Заједничке комисије за 

људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику (55. 

сједница, 10. 06. 2009) 

8. Годишња платформа о обавјештајно-безбједносној политици (56. сједница, 24. 

06. 2009), (Напомена: Годишња платформа о обавјештајно-безбједносној 

политици БиХ за 2009. годину) 



 

9. Именовање члана Управног одбора Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ  из 

српског народа (Ранг-листа кандидата Регулаторне агенције за  комуникације 

БиХ), (57. сједница, 08. 07. 2009),  (Напомена: Дом је за члана Управног одбора 

Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ из српског народа именовао 

Александра Богданића) 

10. Пословник о раду Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника у 

полицијским тијелима БиХ (62. сједница, 14. 10. 2009),  „Службени гласник 

БиХ“, бр. 84/09 

11. Пословник о раду Независног одбора као независног тијела полицијске 

структуре у БиХ (63. сједница, 04. 11. 2009), ''Службени гласник БиХ'', бр. 93/09 

 

 

12. Предлог измјена Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине 

БиХ (63. сједница, 04. 11. 2009), ''Службени гласник БиХ'', бр. 87/09 

 

Б – 2. Акти примљени к знању 

 

1. План активности за испуњавање обавеза из препоруке Европске комисије у вези 

са Мапом пута за либерализацију визног режима за грађане Босне и 

Херцеговине (51. сједница, 15. 04. 2009) 

2. Гендер акциони план Савјета министара БиХ и Препоруке УН-овог Комитета за 

елиминацију дискриминације жена (58. сједница, 22. 07. 2009) 

3. Предлог програма приоритета усклађивања у законодавним активностима за 

спровођење Европског партнерства и Привременог споразума (60. сједница, 16. 

09. 2009) 

4. Полугодишњи преглед реализације активности из Акционог плана реализације 

приоритета из документа Европско партнерство с БиХ за период 01. 01. 2009 – 

30. 06. 2009. (60. сједница, 16. 09. 2009) 

5. План активности за испуњавање преосталих обавеза и Мапа пута за 

либерализацију визног режима за грађане Босне и Херцеговине из Извјештаја 

Европске комисије, од 08. 06. 2009, и Анекс писма Европске комисије, од 15. 07. 

2009. (60. сједница, 16. 09. 2009). 

 

Б – 3. Одбијени акти 

1. Разматрање „Закључака о штетности антидејтонског и једностраног дјеловања 

предсједника Републике Србије Бориса Тадића у држави Босни и Херцеговини“, 

предлагач: посланик Денис Бећировић (58. сједница, 22. 07. 2009) 

2. Разматрање безбједносне ситуације у Тузланском кантону и Тузли, с посебним 

освртом на закључке ванредне сједнице Општинског вијећа Тузла (достављени 

Парламентарној скупштини БиХ 07. 07. 2009), (58. сједница, 22. 07. 2009) 

3. Именовање чланова Савјета Регулаторне агенције за комуникације БиХ (59. 

сједница, 02. 09. 2009) 

 

Б – 4. Акти за које је обустављена процедура 

 

1. Разрјешење посланика Рифата Долића, члана Посебне истражне комисије, због 

подношења оставке (Напомена: на 62. сједници, 14. 10. 2009. године, приликом 

гласања о разрјешењу није било ентитетске већине. На 63. сједници, 04. 11. 

2009. године, као тачка дневног реда разматран је „Извјештај Комисије 

Колегијума о настојању за постизање сагласности о оставци посланика Рифата 



 

Долића на мјесто члана Посебне истражне комисије“, али Дом није гласао о овој 

тачки дневног реда, с обзиром да није усвојен Извјештај Посебне истражне 

комисије о набавци аутомобила које је Генерални секретаријат Савјета 

министара БиХ купио у периоду од 15. 04. 2008. до 15. 04. 2009, чиме је 

Комисија завршила рад). 

Б – 5. Акти у процедури на дан 31. 12. 2009. године 

 

1. Предлог пословника о раду парламентарног војног повјереника Босне и 

Херцеговине (Напомена: Мишљење Заједничке комсије за одбрану и 

безбједност БиХ достављено 28. 12. 2009. године) 

2. Годишња платформа о обавјештајно-безбједносној политици (Напомена: 

Мишљење Заједничке комсије за надзор над радом Обавјештајно –

безбједоносно агенције БиХ, достављено 15. 12. 2009. године)  

 

X -  НЕРЕАЛИЗОВАНИ АКТИ ПРЕДВИЂЕНИ ОРИЈЕНТАЦИОНИМ РАДНИМ 

       ПЛАНОМ КОЈИ НИСУ ДОСТАВЉЕНИ У ПДПСБиХ 

 

А – ЗАКОНИ 

 

А -1.  предлагач: Савјет министара БиХ 

 

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

пословних субјеката у Босни и Херцеговини 

2. Предлог закона о ветеринарским лијековима у Босни и Херцеговини 

3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о међународном и 

међуентитетском превозу 

4. Предлог закона о државној имовини 

5. Предлог закона о промоцији малих и средњих предузећа и предузетништва 

Босне и Херцеговине 

6. Предлог закона о намјени и коришћењу дијела имовине коју је БиХ добила по 

Споразуму о питањима  сукцесије 

7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о поступку индиректног 

опорезивања 

8. Предлог закон о измјенама и допунама Изборног закона БиХ  

9. Предлог закона о културним установама од значаја за Босну и Херцеговину 

10. Предлог закона о облигационим (обавезним) односима 

11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Управи за индиректно 

опорезивање 

12. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о систему индиректног 

опорезивања у Босни и Херцеговини 

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

индиректних пореза 

14. Предлог закона о забрани фашистичких организација и коришћењу њихових 

обиљежја 

15.  Предлог закона о измјенама и допунама Закона о сузбијању злоупотребе 

опојних дрога 

16. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о архивској грађи и Архиву 

Босне и Херцеговине 

17. Предлог закона о посредовању и заступању у царинском поступку 

18. Предлог закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини 



 

19. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији 

20. Предлог закона о радном времену возача и дигиталним тахографима 

21. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини 

22. Предлог закона о културном насљеђу 

23. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о несталим лицима 

24. Предлог закона о денационализацији 

25. Предлог закона о телекомуникацијама, државним регистрима и размјени 

података за полицијска тијела у Босни и Херцеговини 

26. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара Босне и 

Херцеговине 

27. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о статистици Босне и 

Херцеговине 

28. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност 

29. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској политици Босне и 

Херцеговине 

30. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за осигурање Босне 

и Херцеговине 

31. Предлог закона о гасу 

32. Предлог закона о заштити животне средине Босне и Херцеговине 

33. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о вину и ракији и другим 

производима од грожђа и вина 

34. Предлог закона о заштитарским и детективским агенцијама 

35. Предлог закона о дужностима и правима посланика и делегата у 

Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине 

36. Предлог закона о спољним пословима Босне и Херцеговине 

37. Предлог закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини 

38. Предлог закона о нешкодљивом уклањању анималног отпада 

39. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о избјеглицама и расељеним 

лицима у Босни и Херцеговини 

40. Предлог закона о фискалним касама 

41. Предлог закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ 

42. Предлог закона о електронским комуникацијама Босне и Херцеговине 

43. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине 

44. Предлог закона о ДНК анализама 

45. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о минералним гнојивима 

46. Предлог закона о хартијама од вриједности Босне и Херцеговине 

47. Предлог закона о жртвама тортуре и цивилним жртвама рата 

48. Предлог закона о ауторском праву и сродним правима у Босни и Херцеговини 

49. Предлог закона о колективном остваривању ауторског права и сродних права у 

Босни и Херцеговини 

50. Предлог закона о топографији интегралних кола у Босни и Херцеговини 

51. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о фитофармацеутским 

средствима 

52. Предлог закона о сточној храни 

53. Предлог закона о запошљавању и раду странаца и миграната у Босни и 

Херцеговини 

54. Предлог закона о дијаспори Босне и Херцеговине 

55. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Високом судском и 

тужилачком савјету Босне и Херцеговине 



 

56. Предлог закона о волонтирању 

57. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о раду 

58. Предлог закона о патенту у Босни и Херцеговини 

59. Предлог закона о жигу у Босни и Херцеговини 

60. Предлог закона о ознакама географског поријекла у Босни и  Херцеговини 

61. Предлог закона о индустријском  дизајну у Босни и Херцеговини 

 

 

Б – АНАЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Б – 1. Извјештаји предвиђени Оријентационим радним планом који нису 

          достављени 

 

1. Извјештај о увозу/извозу оружја и муниције за 2008. годину – подносилац: 

Савјет министара БиХ   

2. Извјештај о финансијском пословању ЈПНИО Службени лист БиХ по годишњем 

обрачуну за период од 1. јануара до 31. децембра 2008. године с Извјештајем о 

ревизији ове институције – подносилац: Службени лист БиХ 

3. Годишњи извјештај предсједавајућег Савјета министара БиХ о активностима 

Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ за 2008. годину – подносилац: 

предсједавајући Савјета министара БиХ 

4. Извјештај о раду Суда БиХ – подносилац: Суд БиХ 

 

Б- 2. Информација предвиђена Оријентационим радним планом која није 

         достављена 

 

1. Информација о задужености Босне и Херцеговине – подносилац: Савјет 

министара БиХ   

 

Б- 3. Стратегија предвиђена Оријентационим радним планом која није 

         достављена  

 

1. Стратегија за сузбијање и ублажавање финансијске кризе и рецесије и њихових 

посљедица по економију и грађане БиХ (Напомена: није достављен документ 

наведеног назива, а на 62. сједници, 14. 10. 2009. године, примљена је к знању 

„Информација о усвојеним мјерама за ублажавање негативних ефеката глобалне 

економске кризе у Босни и Херцеговини“). 

 

XI - ПЛЕНАРНЕ СЈЕДНИЦЕ ОБА ДОМА ПСБиХ 

 

У 2009. години одржане су три заједничке сједнице Представничког дома и Дома 

народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. 

 

11. сједница, одржана 28. 01. 2009. – Разматрање извјештаја Канцеларије за ревизију 

институција БиХ о обављеној ревизији финансијског пословања институција БиХ за 

2007. годину, и то: 

a) Извјештаја Канцеларије за ревизију о обављеној ревизији финансијског 

пословања институција БиХ које су добиле позитивно мишљење, и 

б)  Извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ о обављеној ревизији 

      финансијског пословања институција БиХ које су оцијењене мишљењем с 



 

      резервом, са извејштајем Комисије за финансије и буџет Представничког  

     дома Парламентарне скупштине БиХ и Комисије за финансије и буџет Дома 

     народа Парламентарне скупштине БиХ. 

 

12. сједница, одржана 12. 05. 2009. - Обраћање господина Валентина  Инцка, високог 

представника у БиХ за БиХ. 

 

13. сједница, одржана 14. 07. 2009. - Разматрање докумената Савјета министара БиХ, с 

Мишљењем Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне скупштине 

БиХ, и то: 

a. Први квартални преглед реализације активности из Акционог плана за 

реализацију приоритета из документа Европско партнерство са БиХ, 

б.   Извјештај о стању спровођења Привременог споразума и Споразума о  

      стабилизацији и придруживању, и 

            ц.  Разрада Акционог плана за спровођење Привременог споразума и Споразума 

                  о стабилизацији и придруживању. 

 

Наставак 13. сједнице одржан је 24. 07. 2009. године  - Разматрање докумената 

Савјета министара Би, с  Мишљењем Заједничке комисије за европске интеграције 

Парламентарне скупштине БиХ и то: 

a) Предлог програма приоритета усклађивања у законодавним активностима 

за спровођење Европског партнерства и Привременог споразума, 

б)    Полугодишњи преглед реализације активности из Акционог плана  

       реализације приоритета из докумената Европско партнерство са БиХ, за  

       период 01. 01. 2009 – 30. 06. 2009, 

            ц)   Извјештај о стању спровођења Привременог споразума и Споразума о  

                  стабилизацији и придруживању за период 01.01.2009 – 30. 06. 2009. 

 

Одржана је једна Посебна заједничка сједница ''Посланици/делегати питају, 

Савјет министара БиХ одговара'', 14. 07. 2009. године. 

 

 


