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На основу члана 60. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр. 33/06, 41/06, 

81/06, 91/06 и 91/07), Колегијум Представничког дома у проширеном саставу, 

на 28. сједници, одржаној 17. јуна  2008. године, утврдио је Оријентациони 

радни план Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Радни план) за период мај - децембар 2008. 

године. Радним планом обухваћени су предлози из области законодавне  и 

аналитичко-информативне активности, и то: 

 материјали за које је завршена процедура од 1. јануара до краја априла 

2008. године;      

 материјали који се већ налазе у парламентарној процедури; 

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

годину и 

 материјали које су предложиле заједничке комисије и  комисије и 

Представничко домa Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.  

            

У Радном плану нису назначени рокови разматрања па ће се сви материјали 

разматрати  након што се доставе у парламентарну процедуру, у складу са 

роковима прописаним у Пословнику Представничког дома.              
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А)  ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ 

 

I – ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА ЗА КОЈЕ ЈЕ  

     ЗАВРШЕНА ПРОЦЕДУРА ДО 

     КРАЈА АПРИЛА 2008. 

1. Закон о спорту у Босни и 

Херцеговини  

2. Закон о вину, ракији и другим 

производима од грожђа и вина 

3. Закон о оснивању Завода за 

извршење кривичних санкција, 

притвора и других мјера 

4. Закон о допунама Закона о путним 

исправама БиХ (бр. 1-4,  усвојени на 

20. сједници,  16.  01.2008) 

5. Закон о измјенама Закона о 

одликовањима БиХ (друго читање) 

6. Закон о измјенама и допунама Закона 

о основима безбједности саобраћаја 

на путевима у БиХ ( бр. 5. и 6. – 

усвојени на 21. сједници, 13.02.2008) 

7. Закон о Буџету институција БиХ и 

међународних обавеза Босне и 

Херцеговине за 2008.  (усвојен на 22. 

сједници, 20.02.2008) 

8. Закон о измјенама и допунама Закона 

о употреби и заштити назива Босне и 

Херцеговине  (усвојен на 24. 

сједници, 18-19.03.2008) 

9. Закон о кретању и боравку странаца и 

азилу 

10. Закон о измјенама и допунама Закона 

о Служби за послове са странцима  

(бр. 9. и 10. усвојени на 26. сједници,  

2, 3. и 10. 04. 2008) 

11. Закон о кретању и боравку странаца и 

азилу  

12. Закон о измјенама и допунама Закона 

о Служби за послове са странцима 

(бр. 11. и 12. – усвојени на 26. 

сједници, 10.04.2008) 

13. Закон о независним и надзорним 

органима полицијске структуре БиХ 

14. Закон о Дирекцији за координацију 

полицијских органа и о агенцијама за 

подршку полицијској структури БиХ 

15. Закон о измјенама и допунама 

Изборног закона БиХ (бр. 13 – 15, 

усвојени на 27. сједници, 10.04.2008) 

16. Предлог закона о пољопривреди, 

исхрани и руралном развоју  

17. Оквирни  закон о заштити и спашавању 

људи и материјалних добара од 

природних и других несрећа (бр. 16. и 

17. усвојени на 28. сједници 29.04.2008.) 

 

I  – 1. ЗАКОНИ КОЈИ СУ РАЗМАТРАНИ  

           И НИСУ УСВОЈЕНИ  

 

1. Закон о измјенама и допунама Закона о 

ПДВ-у – предлагач: Бранко Докић) 

2. Закон о измјенама и допунама Закона о 

измирењу обавеза по основу рачуна старе 

девизне штедње – предлагач: Јерко 

Иванковић Лијановић (20. сједница, 16. 

01.2008) 

3. Закона о независним и надзорним 

тијелима полицијске структуре Босне и 

Херцеговине 

4. Закона о Дирекцији за координацију 

полицијских тијела и агенција за 

подршку полицијској структури Босне и 

Херцеговине, са Извјештајем Заједничке 

комисије за одбрану и безбједност – За 

закон под бр. 3. и 4. на 25. сједници 20. 3. 

2008.  обустављен поступак након што је 

надлежна комисија по други пут 

доставила негативан извјештај. (25. 

сједница – 20. 03. 2008) 

5. Закон о измјенама и допунама Изборног  

закона  БиХ,  предлагачи: посланици 

Милорад Живковић, Нико Лозанчић и 

Шефик Џаферовић 

6. Закон о Агенцији за контролу и 

осигурање присилног одузимања  

имовине стечене кривичним дјелима и 

управљање одузетом имовином, 

предлагачи: посланици Клуба СДПБиХ -  

пао у првом читању  

7. Предлог закона о независним и надзорним 

органима полицијске структуре Босне и 

Херцеговине (предлагач: Савјет министара 

БиХ) 

8. Предлог закона о Дирекцији за 

координацију полицијских органа и о 

агенцијама за подршку полицијској 

структури у Босни и Херцеговини 

(предлагач: Савјет министара БиХ) 

(Приједлоге закона из 7. и 8. тачке 

предложили појединачно посланици Азра 

Хаџиахметовић, Драго Калабић и Нико 

Лозанчић, с захтјевом за хитни поступак – 

захтјев усвојен, предлагачи повукли законе) 

– бр. 5. до 8. разматарани на 26. 

сједници 2.,3. и 10. 4. 2008.)  
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II - ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА КОЈИ СУ У 

     ПРОЦЕДУРИ 

 

1. Предлог закона о забрани негирања, 

минимизирања, оправдавања или 

одобравања холокауста, злочина 

геноцида и злочина против 

човјечности (предлагач: посланик 

Екрем Ајановић) 

2. Предлог закона о измјенама Закона о 

царинској тарифи (предлагач: 

Комисија за спољну трговину и 

царине) 

3.    Предлог закона о измјенама Закона о 

царинској тарифи (предлагач: Савјет 

министара  БиХ) 

4.    Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о министарствима и 

другим органима управе БиХ 

(предлагач: Савјет министара БиХ) 

5.     Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Државној 

агенцији за истраге и заштиту 

(СИПА), (предлагач: Савјет 

министара БиХ) 

6.    Предлог закона о измјенама Закона о 

учествовању припадника Оружаних 

снага БиХ, полицијских службеника, 

државних службеника и осталих 

запосленика у операцијама подршке 

миру и другим активностима у 

иностранству (предлагач: Савјет 

министара БиХ) 

7.    Предлог закона о допуни Закона о 

службеном гласилу БиХ (предлагач: 

посланик Адем Хускић) 

8.    Предлог закона о измјенама допунама 

Закона о кривичном поступку БиХ 

(предлагач: Савјет министара БиХ) 

9. Предлог закона о лијековима и 

медицинским средствима (предлагач: 

Савјет министара БиХ) 

 

10. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о сукобу интереса у 

институцијама власти БиХ 

(предлагачи посланици: Шефик 

Џаферовић, Нико Лозанчић и 

Милорад Живковић) 

11. Предлог закона о платама и 

накнадама у институцијама БиХ 

(предлагач: Савјет министара БиХ) 

12. Предлог закона о Фискалном вијећу 

БиХ (предлагач: Савјет министара 

БиХ) 

13. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о пребивалишту и 

боравишту грађана БиХ (предлагач: 

Савјет министара БиХ) 

14. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о личној карти 

држављана БиХ (предлагач: Савјет 

министара БиХ) 

15. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о матичном броју 

(предлагач: Савјет министара БиХ) 

16. Предлог закона о Агенцији за 

идентификационе документе, 

евиденцију и размјену података  

(предлагач: Савјет министара БиХ) 

17. Предлог закона о дужностима и 

правима чланова Парламентарне 

скупштине БиХ (предлагачи: 

посланици у Представничком дому) 

18. Предлог закона о средњем стручном 

образовању и обуци (предлагач: Савјет 

министара БиХ) 

19. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о полагању 

правосудног испита (предлагач: Савјет 

министара БиХ) 

20. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о полицијским 

службеницима БиХ (предлагач: Савјет 

министара БиХ) 

21. Предлог закона о контроли кретања 

оружја и војне опреме (предлагач: 

Савјет министара БиХ) 
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III - ПРЕДЛОЗИ  ЗАКОНА ИЗ ПРО-  

        ГРАМА САВЈЕТА МИНИСТАРА  

       БиХ ЗА 2008. ГОДИНУ 

 

Програм рада Савјета министара БиХ 

достављен је Дому 18.03.2008. године и 

упућен посланицима ради коришћења. 

Програм се састоји из четири области: 1) 

Законодавна активност; 2) Међународни 

уговори; 3) Европске интеграције и 4) 

Тематски дио. Законодавне активности су 

преузете у Радни план како слиједи:  

 

1. Предлог закона о спољним пословима 

Босне и Херцеговине 

2. Предлог закона о платама у 

институцијама Босне и Херцеговине 

3. Предлог закона о лијековима и 

медицинским средствима Босне и 

Херцеговине 

4. Закон о заштити и спашавању људи и 

материјалних добара од природних и 

других несрећа у Босни и 

Херцеговини 

5. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о заштити тајних 

података 

6. Оквирни закон о средњем стручном 

образовању и обуци у Босни и 

Херцеговини 

7. Предлог закона о измјенама допунама 

Закона о поступку закључивања и 

извршавања међународних уговора 

8. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о програму заштите 

свједока у Босни и Херцеговини 

9. Предлог закона о контроли државне 

границе 

10. Предлог закона о контроли кретања 

оружја и војне опреме 

11. Закон о Агенцији за 

идентификационе документе, 

евиденцију и размјену података БиХ 

12. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о класификацији 

дјелатности у Босни и Херцеговини 

13. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о министарствима и 

другим тијелима Босне и 

Херцеговине 

14. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о кривичном 

поступку Босне и Херцеговине 

15. Предлог закона о противминском 

дјеловању у Босни и Херцеговини 

16. Закон о Правобранилаштву Босне и 

Херцеговине 

17. Предлог закона о Гарантном фонду 

18. Предлог закона о Агенцији за развој 

информационог друштва Босне и 

Херцегови 

19. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о ваздухопловству 

20. Предлог закона о оснивању даваоца  

услуга у ваздушној пловидби (АНСП) 

21. Предлог закона о оружју 

22. Предлог закона о културном насљеђу 

Босне и Херцеговине 

23. Предлог закона о празницима Босне и 

Херцеговине 

24. Предлог закона о допунама Закона о 

заштити тајних података 

25. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о државној служби у 

институцијама Босне и Херцеговине 

26. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о равноправности полова у 

Босни и Херцеговини 

27. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о статистици Босне и 

Херцеговине 

28. Предлог закона о државној имовини 

29. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о концесијама Босне и 

Херцеговине 

30. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о увозу и извозу наоружања и 

војне опреме и контроле увоза и извоза 

производа двојне намјене 

31. Предлог закона о систему државне 

помоћи у Босни и Херцеговини 

32. Предлог закона о превозу опасних 

материја у Босни и Херцеговини 

33. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о ЈРТВ систему Босне и 

Херцеговине 

34. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о Агенцији за рад и 

запошљавање Босне и Херцеговине 

35. Предлог закона о измјени Закона о 

оснивању Извозно-кредитне агенције 

Босне и Херцеговине 

36. Закони и други пропис из области 

пореза и других јавних прихода и 

расхода, односно прихода и расхода из 

сфере фискалне надлежности Босне и 

Херцеговине 

37. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о удружењима и фондацијама 

Босне и Херцеговине 
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38. Предлог закона о Канцеларији за 

борбу против корупције 

39. Предлог закона о заштитарским и 

детективским агенцијама 

40. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о полицијским 

службеницима 

41. Предлог закона о сузбијању нереда на 

спортским теренима 

42. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Агенцији за 

осигурање у БиХ 

43. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о поштама Босне и 

Херцеговине  

44. Предлог закона о измјенама Закона о 

Суду Босне и Херцеговине 

45. Предлог закона о оснивању Завода за 

смјештај форензичких затвореника у 

Сокоцу 

46. Предлог закона о међународној 

правној помоћи у кривичним 

стварима 

47. Предлог закона о облигационим 

односима 

48. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о финансирању 

институција Босне и Херцеговине 

49. Закон о оквиру девизне политике 

Босне и Херцеговине 

50. Предлог закона о измјенама и  

допунама Закона о држављанству 

Босне и Херцеговине 

51. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о несталим лицима 

Босне и Херцеговине 

52. Предлог закона о примјени Статута 

Међународног кривичног суда 

53. Предлог закона о установама културе 

значајним за Босну и Херцеговину 

54. Предлог закона о измјенама Закона о 

служби у Оружаним снагама Босне и 

Херцеговине 

55. Предлог закона о измјенама Закона о 

одбрани Босне и Херцеговине 

56. Предлог закона о Буџету институција 

БиХ и међународних обавеза Босне и 

Херцеговине за 2009. годину 

57. Предлог закона о унутрашњој и 

поморској пловидби 

58. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о комуникацијама 

Босне и Херцеговине 

59. Предлог закона о правима жртава 

тортуре и цивилним жртвама рата 

60. Предлог закона о бесплатној правној 

помоћи у грађанским стварима 

61. Предлог закона о запошљавању и раду 

странаца и миграната у Босни и 

Херцеговини 

62. Иницијатива за усклађивање Закона о 

комунукацијама са Законом о 

равноправности полова у Босни и 

Херцеговини  

63. Иницијатива за усклађивање Закона о 

слободи приступа информацијама са 

Законом о равноправности полова у 

Босни и Херцеговини 

64. Предлог закона против дискриминације 

65. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона Босне и Херцеговине о 

извршењу кривичних санкција, 

притвора и других мјера 

66. Предлог закона о  измјенама и 

допунама Закона о Тужилаштву Босне 

и Херцеговине 

67. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о Високом судском и 

тужилачком савјету Босне и 

Херцеговине 

68. Предлог закона о науци Босне и 

Херцеговине 

69. Иницијатива за усклађивање Закона о 

Јавном РТВ систему са Законом о 

равноправности полова у Босни и 

Херцеговини  

70. Иницијатива за усклађивање Закона о 

Јавном РТВ сервису са Законом о 

равноправности полова у Босни и 

Херцеговини  

71. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о спољнотрговинској политици 

Босне и Херцеговине 

72. Предлог закона о измјенама Закона о 

конкуренцији Босне и Херцеговине 

73. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о основима безбједности 

саобраћаја на путевима у Босни и 

Херцеговини 

74. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о међународном и 

међуентитетском превозу 

75. Предлог закона о геодетској 

дјелатности Босне и Херцеговине 

76. Предлог закона о дијаспори Босне и 

Херцеговине 

77. Предлог закона о адвокатури Босне и 

Херцеговине 

78. Предлог закона о измјенама и допунама 

Кривичног закона Босне и Херцеговине 
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79. Предлог закона о амнестији и 

аболицији 

80. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о 

Правобранилаштву Босне и 

Херцеговине 

81. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о судској полицији 

Босне и Херцеговине  

82. Предлог закона о извршном поступку 

пред Судом Босне и Херцеговине 

83. Предлог закона о малољетницима  

84. Предлог закона о примјени 

Споразума о статусу снага са НАТО 

85. Иницијатива за усклађивање 

Изборног закона Босне и 

Херцеговине са Законом о 

равноправности полова у Босни и 

Херцеговини, према Препорукама 

Комитета УН-а за CEDAW 

86. Предлог закона о генетски 

модификованим организмима (ГМО) 

87. Предлог закона о кретању и боравку 

странаца и азилу Босне и 

Херцеговине 

88. Предлог закона о финансијском 

лизингу   

89. Предлог закона о банкама у Босни и 

Херцеговини 

90. Предлог закона о Мрежном 

оперативном центру за потребе 

полицијских  агенција (NOCII) 

91. Предлог закона о Агенцији за рад и 

запошљавање Босне и Херцеговине 

92. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о порезу на додату 

вриједност 

93. Предлог закона о акцизама 

94. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о поступку 

индиректног опорезивања 

95. Предлог закона о измјенама и 

допунама Оквирног закона о 

регистрацији пословних субјеката у 

БиХ 

96. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о поступку 

присилне наплате индиректних 

пореза 

97. Предлог закона о фискалним касама 

98. Предлог  закона о измјенама и 

допунама Закона о царинској 

политици Босне и Херцеговине 

99. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о систему 

индиректног опорезивања у Босни и 

Херцеговини 

100. Предлог закона о измјенама и 

        допунама Закона о Управи за  

         индиректно опорезивање 

101.  Предлог закона о посредовању  и   

заступању у царинском поступку 

102.  Предлог закона о прекршајима 

 

 

IV – АКТИ  ВИСОКОГ  ПРЕДСТАВНИКА 

 

1. Закон о привременој забрани 

располагања државном имовином 

Босне и Херцеговине (објављен у 

''Службеном гласнику БиХ'', број: 

41/07)  

 

2. Закон о измјенама и допунама 

Закона o  привременој забрани 

располагања државном имовином 

Босне и Херцеговине (објављен у 

''Службеном гласнику БиХ'', број: 

74/07) 

 

3. Закон о измјенама и допунама 

Закона о привременој забрани 

располагања државном имовином 

Босне и Херцеговине (објављени у 

''Службеном гласнику БиХ'', бр. 

99/07) 

 

4. Закон о измјенама и допунама 

Закона о систему индиректног 

опорезивања у Босни и 

Херцеговини (објављени у 

''Службеном гласнику БиХ'', број: 

34/07) 

 

5. Закон о измјенама и допунама 

Закона о систему индиректног 

опорезивања у Босни и 

Херцеговини  (објављени у 

''Службеном гласнику БиХ'', број: 

4/08) 
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V - ПРЕДЛОЗИ КОМИСИЈА  

 

На захтјев Колегијума Дома у проширеном 

саставу, комисије Дома и заједничке 

комисије оба дома доставиле су своје 

предлоге и сугестије за израду Радног плана 

за 2008. годину. У ствари, то су планови рада 

комисија за 2008. годину, са активностима по 

мјесецима.   Према општим  одредбама 

Пословника, комисије разматрају предлоге 

закона и других аката и достављају 

извјештаје односно мишљења 

Представничком дому, у складу са 

надлежностима комисија утврђеним 

Пословником Дома. 

- Комисија за равноправност полова 

предложила је двије теме: 1. Представљање 

Гендер акционог плана Савјета министара 

Босне и Херцеговине и 2. Препоруке 

Комитета УН-а CEDAW за Босну и 

Херцеговину и Извјештај о  стању 

равноправности полова у БиХ;  

- Заједничка безбједносно-обавјештајна 

комисија за надзор над радом Обавјештајно-

безбједносне агенције БиХ за Радни план је 

предложила сљедеће: 

- Годишњу платформу о обавјештајно-

безбједносној политици, као и Годишњу 

платформу за 2008. и 2009. годидну;  

- Годишњи извјештај предсједавајућег 

Савјета министара о активностима 

Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ у 

2007. години; 

- Предлог закона о допунама Закона о 

Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ и 

- Измјене и допуне Закона о заштити тајних 

података.  

 

Саставни дио Радног плана Дома за 2008. 

годину су планови рада комисија који су 

достављени Дому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) АНАЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНЕ  

     АКТИВНОСТИ 

 

 

I - АКТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАВРШЕНА 

     ПРОЦЕДУРА ОД  1. ЈАНУАРА 

     ДО КРАЈА АПРИЛА 2008. 

    

1. Савјет Европе и његове активности 

(основа за расправу је Извјештај о раду 

Делегације Парламентарне скупштине 

БиХ у Парламентарној скупштини 

Савјета Европе у 2007. години) 

2. Информација о издатим дозволама за 

промет оружја, војне опреме и 

производа двојне намјене у 2006. 

години (20. сједница – 16. 01. 2008) 

3. Извјештај Државне комисије за 

ревизију одлука о натурализацији 

страних држављана у БиХ за период од 

01.03.2006. до 31.12.2007. (21. сједница, 

13.02.2008) 

4. Резолуција о спремности Босне и 

Херцеговине за НАТО интеграције 

(предлагачи: посланици Милорад 

Живковић и Халид Гењац) – 23. 

сједница, 18.03.2008. 

5. Информација Савјета министара БиХ о 

активностима у  вези са оснивањем и 

радом Комисије за испитивање истине  

о страдању Срба, Хрвата, Бошњака, 

Јевреја и осталих у Сарајеву, у периоду 

од 1992. до 1995. године 

6. Извјештај о заштити личних података у 

Босни и Херцеговини и о раду 

Комисије за заштиту података за 2007. 

годину 

7. Извјештај  о раду  Државне регулаторне 

комисије за електричну енергију у 

2007. години 

8. Извјештај о раду Канцеларије за 

разматрање жалби у 2007. години 

9. Иницијатива посланика Дениса 

Бећировића о доношењу  стратегије о 

борби против корупције у Босни и 

Херцеговини  (бр. 5-10,  24. сједница, 

18. и 19. 03. 2008) 

10. Информација о стању безбједности у 

БиХ за 2007. годину, са Информацијом  

о тренутном стању безбједности у БиХ  

11. Информација  о раду Тужилаштва БиХ 

за 2007. годину 

12. Извјештај о раду Правобранилаштва 

БиХ  за период од 01.01.2007. до 

31.12.2007. године 
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13. Разматрање Програма мјера за 

примјену Споразума ЦЕФТА (бр. 11-

14,  26. сјед., 2. и 3. 10. април 2008) 

14. Годишњи извјештај Централне банке 

БиХ за 2007. годину 

15. Финансијски извјештај Централне 

банке  БиХ за  2007.годину 

16. Извјештај о активностима 

Канцеларије за ревизију институција 

БиХ у 2007. години 

17. Извјештај о раду Управног одбора 

Извозно-кредитне  агенције БиХ 

18. Извјештај о раду и финансијски 

извјештај Агенције за поштански  

саобраћај  БиХ за 2007. годину 

19. Извјештај  о заштити личних 

података у БиХ и о раду Комисије за 

заштиту  података за 2007. годину 

20. Информативни документ Савјета 

Европе - Босна и Херцеговина: 

Извршавање обавеза и спровођење 

постпријемног програма сарадње (бр. 

14-20, 28. сједница, 29.04.2008) 

 

 

II – ПРОГРАМ РАЗМАТРАЊА  

      АКАТА ИЗ ИНФОРМАТИВНО- 

      АНАЛИТИЧКЕ ОБЛАСТИ 

 

С обзиром да Савјет министара БиХ у свом 

програму рада за 2008. годину није навео 

децидирано акте из аналитичко-

информативне области, није могуће уносити 

конкретне материјале. Стога се у Радни план 

уноси општа формулација по којој ће Дом у 

2008. години, у складу са Пословником Дома 

и својим надлежностима,   разматрати све 

акте из информативно-аналитичке 

активности које му доставе надлежне 

институције Босне и Херцеговине.   

 

 

Ц) ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАС- 

     НОСТИ ЗА РАТИФИКАЦИЈУ 

     МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА 

 

У периоду од почетка јануара до краја априла 

2008. године Дом је дао сагласност за 

ратификацију 17 разних споразума, уговора и 

конвенција – заправо, разматрани су сви акти 

из ове области који су достављени 

Парламенту.  

 

У складу са Уставом БиХ  и законом, у 2008. 

години Дом ће континуирано  разматрати све 

међународне споразуме, уговоре и 

конвенције који буду достављени у 

парламентарну процедуру од Предсједништва 

БиХ и Савјета министара БиХ,  ради давања  

сагласности за њихову ратификацију. 

 

 

Д) ПАРЛАМЕНТАРНА САРАДЊА И  

     ДРУГЕ АКТИВНОСТИ 

 

У 2008. години континуирано ће се радити на 

развијању парламентарне сарадње и на другим 

активностима из ове области, а посебно 

сљедеће: 

- Организовање посјета парламентарних 

делегација БиХ, посебно у европским и 

другим међународним институцијама у 

којима је БиХ стални и привремени 

члан, у улози посматрача или госта; 

затим парламентима других земаља 

Европе и свијета - чланица Пакта 

стабилности и парламентима  сусједних 

земаља. Циљ посјета је  развијање 

међусобне сарадње и општег 

упознавања са радом других 

парламената и конкретним искуствима 

у појединим областима рада.  То 

укључује разматрање и усвајање 

платформи, извјештаја и програма 

активности делегација од стране 

домова Парламентарне скупштине БиХ, 

у складу са тачкама I 5, II 3. и II 6. 

Резолуције Парламентарне скупштине 

БиХ о европским интеграцијама и 

Пакту  стабилности за југоисточну 

Европу, а према програму који ће, на 

предлог Комисије за спољну политику, 

усвојити Представнички дом; 

 

- Сарадња са Међународним трибуналом 

у Хагу, у свјетлу Резолуције УН-а, број 

1207 из 1998. године; 

- Организовање посјета делегације 

Парламентарне скупштине БиХ 

одређеним срединама у БиХ, посебно 

сусрета са представницима ентитетских 

скупштина; 

 

- Колегијум Представничког дома 

континуирано ће пратити реализацију 

одлука и закључака Представничког 

дома, са предлогом мјера за њихово 

спровођење, као и Програм рада 

Представничког дома за 2008. годину, 

те полазне основе  за припрему 

Програма рада за 2009. 
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Е)ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА  

     СЈЕДНИЦА ПРЕДСТАВНИЧКОГ 

     ДОМА 

 

Редовне сједнице Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ, у правилу, 

одржаваће се два пута мјесечно. 

 

Термине одржавања свих сједница 

Представнички дом усаглашаваће са 

терминима засједања међународних 

институција у којима је БиХ у улози члана, 

посматрача или госта. 

 

 

E) РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА И  

     ИНИЦИЈАТИВА ПОСЛАНИКА 

 

Сви предлози материјала, као и иницијативе  

посланика из информативно-аналитичке 

области биће разматрани  у складу са 

Пословником Представничког дома 

Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине. 

 

 

               

Ф) ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА СЈЕДНИ-   

     ЦА ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА 

 

Редовне сједнице Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ, у правилу, 

одржаваће се два пута мјесечно. 

 

Термини одржавања сједница  усаглашаваће 

се са терминима засједања међународних 

институција у којима је БиХ у улози члана, 

посматрача или госта. 

 

 

            ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

              ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА             

                              Нико Лозанчић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


