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Сарајево, фебруар 2017. године    
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У овом извјештају наводимо: 

 

 

 законодавне активности у 2016. години, које су потекле од овлашћених 

предлагача (посланика, Дома народа, Предсједништва БиХ и Савјета министара 

БиХ) 

 

 аналитичко-информативне активности - извјештаји - информације и др. 

 

 сагласности за ратификацију међународних споразума, уговора, конвенција 

 

 одлуке  

 

 закључке 

 

 иницијативе посланика 

 

 посланичка питања и одговоре 
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Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је од 01. 01. 2016. 

дo 31. 12. 2016. године одржао 18 редовних сједница. У том периоду одржане су и 

двије  хитне сједнице. 

 

 

ДИО ПРВИ - ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

На сједницама Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 

је од 01. 01. 2016. до 31. 12. 2016. године усвојено 30 закона, а одбијено је 19 

приједлога закона. 
 

 

ПОГЛАВЉЕ I.  ЗАКОНИ/ПРИЈЕДЛОЗИ ЗАКОНА ПРЕМА ПРЕДЛАГАЧУ И 

СТАТУСУ 

 

1. Предлагачи: посланици у Представничком дому  
 

1.1. Донесени закони/усвојени приједлози закона   

 

1. Закон о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине 

- предлагач: чланови Интерресорне радне групе за израду измјена изборног 

законодавства, посланици: Борјана Кришто, Хазим Ранчић и Лазар 

Продановић 

- број: 01-02-1-1032/16 од 04.04.2016. 

- Усвојен у оба читања на  28. сједници, одржаној 27. 04. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 31/16 
 

2. Закон о измјенама и допунама Закона о спорту у Босни и Херцеговини 
- предлагач: посланица Маја Гасал-Вражалица  

- број: 01-02-1-742/16 од 03.03.2016.  

- Усвојен у првом читању на  наставку 28. сједнице, одржаном 11. 05. 

2016. 

- Усвојен у другом читању на 30. сједници, одржаној 15. 06. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 66/16 

 

3. Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија 
- предлагачи: чланови Интерресорне радне групе за израду измјена 

изборног законодавства, посланици: Борјана Кришто, Хазим Ранчић и 

Лазар Продановић,  

- закон број: 01-02-1-1033/16 од 04. 04. 2016.  

- Усвојен у првом читању на наставку 28. сједнице, одржаном 11. 05. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 30. сједници, одржаној 24. 05. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 41/16 

 

4. Закон о измјени и допуни Закона о платама и накнадама у институцијама 

Босне и Херцеговине (поднесен по хитном поступку) 

- Предлагачи: посланици Салко Соколовић, Предраг Кожул и Борислав 

Бојић 

- закон број: 01-02-1-1265/16, од 10. 05. 2016. 

- Усвојен на  29. сједниц, одржаној 11. 05. 2016. 
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5. Закон о допуни Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и 

Херцеговине по хитном поступку 
- предлагач: посланици Младен Босић, Шефик Џаферовић и Борјана 

Кришто 

- број: 01-02-1-1403/16, од 12. 05. 2016 

- Усвојен на 30. сједници, одржаној 24. 05. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 41/16 

 

 

 

1.2.  Одбијени приједлози закона  

 
1. Приједлог закона о коришћењу и управљању имовином у државној својини 

Босне и Херцеговине 

- предлагачи: посланици Шемсудин Мехмедовић и Заим Бацковић 

- број: 01-02-1-35/15 од 25. 12. 2015.  

није усвојен у I читању на 24. сједници, одржаној 03.  02. 2016.  

 

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и 

Херцеговине (поднесен по хитном поступку) 

- предлагачи: посланици Мирсад Мешић и Дамир Бећировић 

- број: 01-02-1-1145/16 од 14. 04. 2016. 

- након што је усвојен захтјев за хитни поступак, Приједлог закона одбијен на 28. 

сједници, одржаној 27. 04. 2016. 

 

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и 

Херцеговине (поднесен по хитном поступку) 

- предлагач: посланица Борјана Кришто 

- закон број: 01-02-1-1203/16 од 21. 04. 2016. 

- након што је усвојен захтјев за хитни поступак, Приједлог закона одбијен на 28. 

сједници, одржаној 27. 04. 2016. 

 

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и 

Херцеговине (поднесен по хитном поступку) 

- предлагачи: посланици Амир Фазлић и Мирсад Ђонлагић  

- број: 01-02-1-1230/16 од 25. 04. 2016.  

- након што је усвојен захтјев за хитни поступак, Приједлог закона одбијен на 28. 

сједници, одржаној 27. 04. 2016. 

 

5. Приједлог закона о измјенама и допуни Изборног закона Босне и 

Херцеговине  

- предлагач: Комисија за остваривање равноправности полова  

- број: 01-02-1-872/16 од 17. 03. 2016. 

- на 28.сједници, одржаној 27. 04. 2016. Дом је прихватио негативно мишљење 

Уставноправне комсије, чиме је Приједлог закона одбијен 
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6. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о Савјету министара Босне 

и Херцеговине 

- предлагач: Комисија за остваривање равноправности полова 

- број: 01-02-1-79/16 од 05. 01. 2016.  

- Није усвојен у другом читању на 30. сједници, одржаној 24. 05. 2016. 

 

 

7. Приједлог закона о забрани јавног порицања, минимизовања, оправдавања 

или одобравања холокауста, злочина геноцида и злочина против 

човјечности 

- предлагач: посланици Клуба СДП-а БиХ: Денис Бећиревић, Саша 

Магазиновић и Мирсад Мешић 

- број: 01-02-1-938/16, од 22. 03. 2016.  

- није усвојен у I читању на наставку 28. сједнице, одржаном 11. 05. 2016.  

 

8. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и 

Херцеговине (поднесен по хитном поступку) 

- предлагач: посланици Дамир Бећировић и Мирсад Мешић 

- број: 01-02-1-1266/16, од 28. 04. 2016. 

- након усвајања захтјева за хитни поступак, Приједлог закона одбијен на 

29. сједници, одржаној 11. 05. 2016. 

 

9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-

телевизијском систему Босне и Херцеговине 

- предлагачи: посланици Амир Фазлић и Мирсад Ђонлагић  

- број: 01-02-1-1417/16 од 13. 05. 2016. године  

- није усвојен у другом читању у другом кругу гласања на 33. сједници, 

одржаној 19. 07. 2016. 

 

10. Приједлог закона о измјени Закона о Јавном радио-телевизијском систему 

Босне и Херцеговине (поднесен по хитном поступку) 

- предлагач: посланик Мирсад Мешић 

- број: 01-02-1-2063/16 од 28. 07. 2016. 

- након усвајања захтјева за хитни поступак, Приједлог закона одбијен на 

35. сједници, одржаној 30. 08. 2016. 

 

11. Приједлог закона о измјени Закона о платама и накнадама у 

институцијама Босне и Херцеговине 

- предлагач: посланик Дамир Арнаут 

- број: 01-02-1-1950/16 од 18. 07. 2016. године  

- Усвојен у првом читању на  35. сједници, одржаној 30. 08. 2016. 

- није усвојен у другом читању у другом кругу гласања на 37. сједници, 

одржаној 09. 11. 2016. 
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1.3. Приједлози закона за које је обустављена законодавна 

процедура 
 

 

1. Приједлог закона о измјени Кривичног закона Босне и Херцеговине 

- предлагачи: посланици из клубова СНСД-а и СДС-а  

- број: 01,02-02-1-27/15, од 11. 01. 2016. 

- на 28.сједници, одржаној 27. 04. 2016. Дом по други пут није прихватио 

негативно мишљење Уставноправне комсије, чиме је законодавни 

поступак обустављен, у складу са чланом 113. став (4) Пословника. 

 

2. Приједлог закона о Уставном суду Босне и Херцеговине  

- предлагачи: посланици из клубова СНСД-а и СДС-а  

- број: 01,02-02-1-28/15, од 11. 01. 2016. 

- на 28.сједници, одржаној 27. 04. 2016. Дом по други пут није прихватио 

негативно мишљење Уставноправне комсије, чиме је законодавни 

поступак обустављен, у складу са чланом 113. став (4) Пословника. 

 

3. Приједлог оквирног закона о лијечењу неплодности биомедицински 

потпомогнутом оплодњом 

- предлагач: Комисија за остваривање равноправности полова 

- број: 01-02-1-882/16 од 17. 03. 2016. године 

- на 31. сједници, одржаној 15. 06. 2016, Дом по други пут није прихватио 

негативно мишљење Уставноправне комсије, чиме је законодавни 

поступак обустављен, у складу са чланом 113. став (4) Пословника. 

 

4. Приједлог закона о допунама Закона о јавним набавкама  

- предлагач: посланик Дамир Бећировић,  

- број: 01-02-1-1303/16 од 04. 05. 2016. године 

- на 31. сједници, одржаној 15. 06. 2016, Дом по други пут није прихватио 

негативно мишљење Уставноправне комсије, чиме је законодавни 

поступак обустављен, у складу са чланом 113. став (4) Пословника. 

 

5. Приједлог закона о допуни Закона о Савјету министара Босне и 

Херцеговинe 

- предлагач: посланик Дамир Бећировић 

- број: 01-02-1-1304/16 од 04. 05. 2016. године 

- на 31. сједници, одржаној 15. 06. 2016, Дом по други пут није прихватио 

негативно мишљење Уставноправне комсије, чиме је законодавни 

поступак обустављен, у складу са чланом 113. став (4) Пословника. 

 

 

 

1.4. Приједлози закона који су повучени из процедуре  
 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и 

Херцеговине 

- Предлагач: посланик Жељко Комшић 

- Број: 01-02-1-1305/16, од 04. 05. 2016. 

- Повучен из парламентарне процедуре 14. 06. 2016. 
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2. Предлагач: Дом народа ПСБиХ 

 

2.1. Одбијени приједлози закона 

 
1. Приједлог закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама 

Босне и Херцеговине (поднесен по хитном поступку) 

- број: 01,02-02-1-1017/16 од 06. 04. 2016. 

- након усвајања захтјева за хитни поступак, Приједлог закона одбијен на 

28. сједници, одржаној 27. 04. 2016. 

 

2. Приједлог закона о измјенама Закона о заштити и добробити животиња 
- број: 01,02-02-1-669/16 од 18. 07. 2016.   

- Приједлог закона одбијен на 35. сједници, одржаној 30. 08. 2016. 

 

 

3. Предлагач: Предсједништво БиХ  

 

3.1. Донесени закони 
 

1. Закон о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2017. годину 

- број: 01,02-02-1-2914/16 од 15. 11. 2016. године  

- Усвојен у првом читању на  38. сједници, одржаној 30. 11. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 39. сједници, одржаној 14. 12. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 94/16 
 

 

4. Предлагач: Савјет министара БиХ  

 

4.1. Донесени закони/ усвојени приједлози закона   

 
1. Закон о штрајку запослених у институцијама Босне и Херцеговине,  

- број: 01,02-02-1-24/15 од 10. 12. 2015. године  

- Усвојен у првом читању на  23. сједници, одржаној 12. 01. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 24. сједници, одржаној 03. 02. 2016. 

- На наставку 28.сједнице, одржаном 11. 05. 2016. усвојен Извјештај 

Заједничке комисије оба дома за постизање идентичног текста Закона о 

штрајку запослених у институцијама Босне и Херцеговине чиме је усвојен и 

Закон 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 41/16 

 

2. Закон о измјени и допуни Закона о министарствима и другим органима 

управе Босне и Херцеговине 

- број: 01,02-02-1-25/15, од 10. 12. 2015.  

- Усвојен у првом читању на  23. сједници, одржаној 12. 01. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 24. сједници, одржаној 03.02.2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 19/16 
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3. Закон о измјенама и допунама Закона о контроли кретања оружја и војне 

опреме 

- број: 01,02-02-1-36/15, од 28. 12. 2015. 

- Усвојен у првом читању на  23. сједници, одржаној 12. 01. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 26. сједници, одржаној 17. 03. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 22/16 

 

4. Закон о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Босне и 

Херцеговине  

- број: 01,02-02-1-38/15, од 30. 12. 2015.  

- Усвојен у првом читању на  24. сједници, одржаној 03. 02. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 25. сједници, одржаној 16. 02. 2016. 

 

5. Закон о азилу  

- број: 01,02-02-1-12/15 од 06. 08. 2015. 

- Усвојен у првом читању на  18. сједници, одржаној 07. 10. 2015. 

- Усвојен у другом читању на 21. сједници, одржаној 10. 12. 2015. 

- На 24.сједници, одржаној 03. 02. 2016. усвојен Извјештај Заједничке 

комисије оба дома за постизање идентичног текста Закона о азилу, чиме је 

усвојен и Закон 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 11/16 
 

6. Закон о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне 

и Херцеговине 
- број: 01,02-02-1-26/15 од 17. 12. 2015.  

- Усвојен у првом читању на 25. сједници, одржаној 16. 02. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 27. сједници, одржаној 05. 04. 2016. 

- На 30.сједници, одржаној 24. 05. 2016. усвојен Извјештај Заједничке 

комисије оба дома за постизање идентичног текста Закона о измјенама и 

допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, чиме 

је усвојен и Закон 

Објава „Службени гласник БиХ“, број: 41/16 
 

7. Закон о измјени Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и 

Херцеговине (поднесен по хитном поступку) 

- број: 01,02-02-1-637/16 од 22. 02. 2016. 

- Усвојен на 26. сједници, одржаној 17. 03. 2016. 

Објава „Службени гласник БиХ“, број: 25/16 
 

8. Закон о допунама Закона о одликовањима Босне и Херцеговине 

- број: 01,02-02-1-37/15 од 16. 02. 2016.  

- Усвојен у првом читању на 26. сједници, одржаној 17. 03. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 27. сједници, одржаној 05. 04. 2016. 

Објава „Службени гласник БиХ“, број: 34/16 
 

9. Закон о измјенама и допунама Закона о управном поступку  
- број: 01,02-02-1-929/16 од 21. 03. 2016.  

- Усвојен у првом читању на 27. сједници, одржаној 05. 04. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 28. сједници, одржаној 27. 04. 2016. 
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- На 32. сједници, одржаној 27. 06. 2016. усвојен Извјештај Заједничке 

комисије оба дома за постизање идентичног текста Закона о измјенама и 

допунама Закона о управном поступку чиме је усвојен и Закон 

Објава „Службени гласник БиХ“, број: 53/16 

 

 

10. Закон о измјенама и допунама Закона о радном времену, обавезним 

одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском 

превозу 
- број: 01,02-02-1-34/15  од 01. 03. 2016. године  

- Усвојен у првом читању на 27. сједници, одржаној 05. 04. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 28. сједници, одржаној 27. 04. 2016. 

- На 34. сједници, одржаној 01. 08. 2016. усвојен Извјештај Заједничке 

комисије оба дома за постизање идентичног текста Закона о измјенама и 

допунама Закона о забрани дискриминације чиме је усвојен и Закон 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 66/16 

 

11. Закон о измјенама и допунама Закона о забрани дискриминације 

- број: 01,02-02-1-341/16 од  04.  03. 2016. године  

- Усвојен у првом читању на 27. сједници, одржаној 05. 04. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 31. сједници, одржаној 15. 06. 2016. 

- На 34. сједници, одржаној 01. 08. 2016. усвојен Извјештај Заједничке 

комисије оба дома за постизање идентичног текста Закона о измјенама и 

допунама Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника 

и уређајима за евидентирање у друмском превозa чиме је усвојен и Закон 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 66/16 

 

12. Закон о допунама Закона о парничном поступку пред Судом БиХ 

- број: 01,02-02-1-609/16 од    18. 03. 2016. године  

- Усвојен у првом читању на 27. сједници, одржаној 05. 04. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 36. сједници, одржаној 19. 10. 2016. 

- На 34. сједници, одржаној 01. 08. 2016. усвојен Извјештај Заједничке 

комисије оба дома за постизање идентичног текста Закона о допунама Закона 

о парничном поступку пред Судом БиХ чиме је усвојен и Закон 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 94/16 

 

13. Закон о контроли спољнотрговинског промета робе двојне намјене 

- број: 01,02-02-1-748/16, од  04. 03. 2016.  

- Усвојен у првом читању на наставку 28. сједнице, одржаном 11. 05. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 30. сједници, одржаном 15. 06. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 53/16 

 

14. Закон  о контроли спољнотрговинског промета оружја, војне опреме и робе 

посебне намјене 

- број: 01,02-02-1-752/16, од 04. 03. 2016.  

- Усвојен у првом читању на наставку 28. сједнице, одржаном 11. 05. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 30. сједници, одржаном 15. 06. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 53/16 
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15. Закон о измјенама и допунама Закона о спречавању прања новца и 

финансирања терористичких активности (поднесен по хитном поступку) 

- број: 01,02-02-1-1567/16 од 27. 05. 2016. године 

- Усвојен на 31. сједници, одржаној 15. 06. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 46/16 

 

16. Закон о обиљежавању малог оружја, лаког наоружања и припадајуће 

муниције 

- број: 01,02-02-1-1361/16, од 09. 05. 2016. и 10. 06. 2016. године  

- Усвојен у првом читању на 32. сједници, одржаноj 27. 06. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 36. сједници, одржаној 19. 10. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 83/16 

 

17. Закон о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја 

на путевима у Босни и Херцеговини 
- број: 01,02-02-1-33/15, од 25. 01. 2016.  

- Усвојен у првом читању на 34. сједници, одржаној 01. 08. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 38. сједници, одржаној 30. 11. 2016. 

 

18. Закон о пружању бесплатне правне помоћи 

- број: 01,02-02-1-1789/16, од 28. 06. 2016.  

- Усвојен у првом читању на 34. сједници, одржаној 01. 08. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 35. сједници, одржаној 30. 08. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 83/16 

 

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

Босне и Херцеговине 

- закон број: 01,02-02-1-1510/16 од 13. 07. 2016. године   

- Усвојен у првом читању на 34. сједници, одржаној 01. 08. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 35. сједници, одржаној 30. 08. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 90/16 

 

20. Закон о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Босне 

и Херцеговине 

- број: 01,02-02-1-2194/16 од 05. 08. 2016. године  

- Усвојен у првом читању на 36. сједници, одржаној 19. 10. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 37. сједници, одржаној 09. 11. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 94/16 

 

21. Закон о измјенама и допунама Закона о управи Босне и Херцеговине 

- број: 01,02-02-1-2275/16 од 26. 08. 2016. године  

- Усвојен у првом читању на 36. сједници, одржаној 19. 10. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 37. сједници, одржаној 09. 11. 2016. 

 

22. Закон о измјенама и допунама Закона о међународном и међуентитетском 

друмском превозу 
- број: 01,02-02-1-2509/16 од 28. 09. 2016. године   

- Усвојен у првом читању на 37. сједници, одржаној 09. 11. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 38. сједници, одржаној 30. 11. 2016. 
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23. Закон о измјенама и допунама Закона о платама и другим накнадама у 

судским и тужилачким институцијама на нивоу Босне и Херцеговине 

(поднесен по скраћеном поступку) 

- број: 01,02-02-1-2617/16 од 11. 10. 2016.  

- Усвојен у првом читању на 37. сједници, одржаној 09. 11. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 38. сједници, одржаној 30. 11. 2016. 

 

24. Закон о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и 

Херцеговине (поднесен по хитном поступку) 

- број: 01,02-02-1-2947/16 од 18. 11. 2016. године 

- Усвојен на 37. сједници, одржаној 30. 11. 2016. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 94/16 

 

 

 

4.2. Одбијени приједлози закона  
 

1. Приједлог закона о хуманитарним организацијама Босне и Херцеговине 
- број: 01,02-02-1-930-1/16, од 15. 04. 2016.  

- Одбијен у првом читању, у другом кругу гласања на 29. сједници, одржаној 

11. 05. 2016. 

 

2. Приједлог закона о волонтерским активностима које организују удружења 

и фондације, цркве и вјерске заједнице те институције Босне и Херцеговине,  

- број: 01,02-02-1-1187/16 од 27. 06. 2016. године  

- Одбијен у првом читању, у другом кругу гласања на 33. сједници, одржаној 

19. 07. 2016. 

 

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и 

Херцеговини (поднесен по скраћеном поступку) 

- број: 01,02-02-1-1853/16 од 07. 07. 2016. године 

- на 36.сједници, одржаној 19. 10. 2016. Дом је усвојио негативно мишљење 

Комисије за финансије и буџет, чиме је Приједлог закона одбијен. 

 

4. Приједлог закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у 

Босни и Херцеговини (поднесен по скраћеном поступку) 

- број: 01,02-02-1-1854/16 од 07. 07. 2016. године 

- на 36. сједници, одржаној 19. 10. 2016. Дом је усвојио негативно мишљење 

Комисије за финансије и буџет, чиме је Приједлог закона одбијен. 

 

5. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о уплатама на јединствени 

рачун и расподјели прихода (поднесен по скраћеном поступку) 

- број: 01,02-02-1-1855/16 од 07. 07. 2016. године 

- на 36. сједници, одржаној 19. 10. 2016. Дом је усвојио негативно мишљење 

Комисије за финансије и буџет, чиме је Приједлог закона одбијен. 
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6. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о Правобранилаштву Босне 

и Херцеговине 
- број: 01,02-02-1-2091/16, од 02. 08. 2016.  

- одбијен у другом читању на 37. сједници, одржаној 09. 11. 2016. 

 

 

 

4.3. Приједлози закона који су повучени из процедуре  
 

1. Закон о измјенама и допунама Закона о управи 

- број: 01,02-02-1-30/15, од 22. 12. 2015.  

- Усвојен у првом читању на  23. сједници, одржаној 12. 01. 2016. 

- Усвојен у другом читању на 24. сједници, одржаној 03. 02. 2016. 

Повучен из парламентарне процедуре 16. 03. 2016. 

 

 

4.4. Приједлози закона за које је обустављен законодавни 

поступак 
 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву БиХ 

- број: 01,02-02-1-610/16, од 18. 03. 2016. 

- Усвојен у првом читању на наставку 28. сједнице, одржаном 11. 05. 2016. 

- Обустављен законодавни поступак након што Дом народа ПСБиХ, на 19. 

сједници, одржаној 27. 05. 2016. године, није усвојио Приједлог закона у 

првом читању. 

 

2. Приједлог закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине 
- број: 01,02-02-1-340/16 од 01. 03. 2016.  

- Усвојен у првом читању на наставку 28. сједнице, одржаном 11. 05. 2016. 

- Обустављен законодавни поступак након што Дом народа ПСБиХ, на 19. 

сједници, одржаној 27. 05. 2016. године, није усвојио Приједлог закона у 

првом читању. 

 

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку 

- Број: 01,02-02-1-599/16 од 18. 02. 2016. 

- Након што је Савјет министара БиХ утврдило нови текст Приједлога 

закона о управном поступку, који је достављен у парламентарну 

процедуру 21. 03. 2016, под бројем 01,02-02-1-929/16, обустављена је 

процедура за овај приједлог закона. 

 

 

5. Приједлози закона у процедури на дан 31. 12. 2016. 
 

5.1. Предлагач: Савјет министара БиХ 
 

1. Приједлог закона о измјени Закона о заштити тајних података 

- број: 01,02-02-1-48/13, од 28. 10. 2013. 

- Усвојен у првом читању на  58. сједници, одржаној 05. 12. 2013. 
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2. Приједлог закона о нерадним данима за вријеме вјерских празника у Босни 

и Херцеговини  

- број: 01,02-02-1-21/15 од 10. 12. 2015. 

- на 23. сједници, одржаној 12. 01. 2016, министар цивилних послова Адил 

Османовић повукао је Приједлог закона са дневног реда. 

 

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у 

институцијама Босне и Херцеговине 

- број: 01,02-02-1-93/16 од 17. 02. 2016. године  

- Колегијум Дома је на 39. сједници, одржаној 08. 11. 2016. године, затражио 

од предлагача да исправи уочени недостатак наведен у Мишљењу 

Законодавноправног сектора. 

 

4. Приједлог закона о измјени Закона о лијековима и медицинским 

средствима  

- број: 01,02-02-1-2804/16 од 01. 11. 2016. године 

- На 37. сједници, одржаној 09. 11. 2016. године, није усвојен Захтјев Савјета 

министара БиХ за разматрање Приједлога закона по хитном поступку. 

Разматраће се по основном законодавном поступку. 

- Усвојен у првом читању на 38. сједници, одржаној 30. 11. 2016. 

 

 

5.2. Предлагач: посланик у Представничком дому 
 

1. Приједлог закона о измјени Закона о платама и накнадама у 

институцијама Босне и Херцеговине 

- предлагач: посланик Шемсудин Мехмедовић 

- број: 01-02-1-2610/16 од 10. 10. 2016. године  

- Приједлог закона није добио потребну ентитетску већину на 40. 

сједници, одржаној 29. 12. 2016, те ће Колегијум као комисија обавити 

накнадно усаглашавање. 

 

2. Приједлог закона о допуни Закона о управи 

- предлагач: посланик Дамир Арнаут 

- број: 01-02-1-3044/16, од 02.1 2.2 016. 

- На захтјев Уставноправне комисије, Колегијум Дома затражио је додатно 

мишљење од Законодавноправног сектора о усклађености Приједлога 

закона са чланом 105. Пословника Представничког дома и Јединственим 

правилима за израду правних прописа у институцијама БиХ (акт бр: 01-

50-2-13-42/16, веза: 01-02-1-3044/16 од 29. 12. 2016) 
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ПОГЛАВЉЕ II. АМАНДМАНИ НА УСТАВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

1. Предлагач:Савјет министара БиХ 
 

1.1.  Амандмани на Устав Босне и Херцеговине у процедури на дан 31. 12. 2016. 

 

1. Приједлог амандмана II на Устав Босне и Херцеговине  

Предлагач: Савјет министара БиХ (број: 01,02-01-53/12 од 13. 12. 2012) 

Уставноправна комисија је на 37. сједници, одржаној 12. 02. 2013. године, 

утврдила да је Приједлог амандмана II на Устав БиХ усклађен са Уставом БиХ и 

правним системом БиХ, те је као надлежна комисија прихватила принципе 

Приједлога амандмана II на Устав БиХ и у складу с одредбама Пословника 

ПДПСБиХ 13. 02. 2013. године доставила Мишљење у даљу законодавну 

процедуру. Комисија је на истој сједници констатовала да је амандман истог 

садржаја усвојен на 64. сједници Представничког дома, одржаној 31. 08. 2005. 

године, те да Представнички дом треба да разријеши ово питање прије 

одлучивања о овом приједлогу амандмана II на Устав Босне и Херцеговине који 

је предложио Савјет министара БиХ. 

 

 

 

ДИО ДРУГИ – АНАЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНЕ  АКТИВНОСТИ 

 

ПОГЛАВЉЕ I.  УСВОЈЕНИ ИЗВЈЕШТАЈИ 
 

1. Извјештај за Босну и Херцеговину за 2015. годину 

подносилац: Европска комисија,  

број: 01,02-06-1538/15 од 03. 12. 2015. 

примљен к знању на 23.сједници, одржаној 12. 01. 2016. 

2. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Управљање царинским терминалима“ 

материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ 

број: 01/4-16-1-1548/15 од 07. 12. 2015. године 

усвојен на 24. сједници, одржаној 02. 02. 2016. 

3. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Набавка личних докумената – студија 

случаја“ 

материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ 

- број: 01/4-16-1-105/16 од 06. 01. 2016. године 

усвојен на 24. сједници, одржаној 02. 02. 2016. 

4. Извјештај о раду парламентарног војног повјереника БиХ за 2015. годину 

број: 01,02-50-19-419/16 од 04. 02. 2016. године 

5. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана ПСБиХ за 2015. годину 

број: 01,02-50-19-469/16 од 08. 02. 2016. године 

6. Извјештај о раду Уставноправне комисије Представничког дома за 2015. 

годину,  

број: 01/1-50-3-180/16 од 03. 03.2016. године; 

7. Извјештај о раду Комисије за спољне послове Представничког дома за 2015. 

годину  

број: 01/2-50-3-180/16 од 15. 02. 2016. године; 
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8. Извјештај о раду Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома 

за 2015. годину;  

број: 01/3-50-3-371/16 од 01. 02. 2016. године; 

9. Извјештај о раду Комисије за финансије и буџет Представничког дома за 2015. 

годину,  

број: 01/4-50-3-180/16 од 11. 02. 2016. године; 

10. Извјештај о раду Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома 

за 2015. годину,  

број: 01/5-50-3-180/16 од 13. 01. 2016. године; 

11. Извјештај о раду Комисије за остваривање равноправности полова 

Представничког дома за 2015. годину,  

број: 01-50-3-180/16 од 07. 03. 2016. године; 

12. Извјештај о раду Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ за 2015. 

годину,  

број: 03/1-50-14-237/16 од 01. 02. 2016. године;  

13. Извјештај о раду Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно- 

безбједносне агенције  БиХ за 2015. годину,  

број: 01,02-50-14-237/16 од 15. 02. 2016. године; 

14. Извјештај о раду Заједничке комисије за економске реформе и развој за 2015. 

годину 

број: 03/3-50-14-237/16 од 04. 02. 2016. године; 

15. Извјештај о раду Заједничке комисије за европске интеграције за 2015. годину,  

број: 01,02-50-14-237/16 од 19. 01. 2016. године; 

16. Извјештај о раду Заједничке комисије за административне послове за 2015. 

годину,  

број: 03/5-50-14-237/16 од 08. 02. 2016. године; 

17. Извјештај о раду Заједничке комисије за људска права за 2015. годину,  

број: 03/6-50-14-237/16 од 10. 02. 2016. године; 

18. Специјални извјештај „Приступачност радних простора законодавних органа у 

Босни и Херцеговини особама са инвалидитетом“,  

подносилац: Институција омбудсмена за људска права БиХ 

број: 01,02,03-12-501/16 од 10. 02. 2016. године;  

19. Специјални извјештај о (не)поштовању људских права и права из области рада у 

компанији „Боксит“ Милићи, са препорукама 

подносилац: Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине 

акт број: 03/6-37-471/16 од 09. 02. 2016. године;  

усвојени на 26. сједници, 17. 03. 2016. 

20. Извјештај о раду Интерресорне радне групе за измјену изборног законодавства 

Босне и Херцеговине 

број: 01,02-50-19-1004/16 од 31. 03. 2016. године 

21. Извјештај о реализацији Ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за 

спровођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума 

подносилац: Министарство за људска права и избјеглице БиХ 

број: 01,02-37-433/16 од 05. 02. 2016. године 

22.  Извјештај о раду Савјета националних мањина БиХ за 2015. годину,  

број: 05/7-50-13-568/16 од 16. 02. 2016. године 

23.  Извјештај о раду Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као независног 

тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2015. годину и Плана рада 

Независног одбора за 2016. годину 
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број: 05/1-50-19-629/16 од 22. 02. 2016. године, број: 05/1-50-19-630/16 од 22. 02. 2016. 

године 

24. Извјештај о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију 

корупције и координацију борбе против корупције,  

број: 05/8-50-14-485-6/16 од 03. 03. 2016. године 

25. Извјештај о раду и Финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај БиХ за 

2015. годину,  

број: 01,02-16-1-771/16 од 05. 03. 2016. године 

усвојени на 27. сједници, 05. 04. 2016. 

26. Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за период 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015. 

године  

број: 01,02-10-941/16 од 23. 03. 2016. године 

27. Извјештај о раду Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, 

поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају 

кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд 

Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом 

Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и 

Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине 

број: 05/6-50-19-918/16 од 21. 03. 2016. године 

28. Извјештај о раду Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за 

преиспитивање рада Независног одбора ПСБиХ 

број: 01,02-50-19-1044/16 од  04. 04. 2016. године 

усвојени на наставку 28. сједнице, 11. 05. 2016. 

29. Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2015. 

годину 

број: 01/4-50-19-919/16 од 21. 03. 2016. године; 

30. Извјештаји Централне банке Босне и Херцеговине за 2015. годину: 

а) Финансијски извјештај за годину која је завршила 31. 12. 2015. и 

б) Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2015. годину  

            број: 01-16-1-1045/16 од 04. 04. 2016. године; 

31. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за 

људска права БиХ за 2015. годину 

број: 01-12-1199/16 од 21. 04. 2016. године; 

усвојени на 29. сједници, 11. 05. 2016. 

32. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2015. годину 

број: 01,02-50-19-850/16 од 16. 03. 2016. године 

33. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2015. 

години 

број: 01,02-28-1273/16 од 28. 04. 2016. године 

34. Извјештај о спровођењу закона из надлежности Централне изборне комисије 

БиХ у 2015. години 

број: 01,02-50-19-1301/16 од 04. 05. 2016. године 

усвојени на 30. сједници, 24. 05. 2016. 

35. Извјештај о стању радијационе и нуклеарне безбједности у Босни и Херцеговини за 

2015. годину 

- број: 01,02-50-19-1500/16 од 19. 05. 2016. године 

усвојен на 32. сједници, 27. 06. 2016. 
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36. Годишњи консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле за 

2015. годину 

- подносилац: Министарство финансија и тезора БиХ 

- број: 01,02,03-16-1-1478/16 од 18. 05. 2016. године 

усвојен на 33. сједници, 19. 07. 2016. 

37. Годишњи извјештај из области пољопривреде, исхране и руралног развоја  за 

Босну и Херцеговину за 2015. годину 

материјал Министарства спољне трговине и економских односа БиХ 

број: 01,02-28-1927/16 од 14. 07. 2016. године 

38. Извјештај о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе 

против корупције за 2015. годину 

број: 05/8-50-19-1157/16 од 15. 04. 2016. године 

39. Извјештај о појавама дискриминације у Босни и Херцеговини са Акционим 

планом за реализацију приједлога мјера за спречавање дискриминације  у 

Босни и Херцеговини 

подносилац: Министарство за људска права и избјеглице БиХ 

материјал број: 03/6-37-1569-1/16 од 01. 06. 2016. године 

усвојени на 34. сједници, 01. 08. 2016. 

40. Извјештај о раду Комисије за одлучивање о сукобу интереса за 2015. годину 

број: 01,02,03-50-19-2071/16 од 29. 07. 2016. године 

41. Извјештај о слободи говора и стању медијских слобода у Босни и Херцеговини,  

број: 01-50-1-1575/15 од 18. 07. 2016. године (реализација посланичке 

иницијативе усвојене на 25. сједници Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ, одржаној 16. 02. 2016. године) 

усвојени на 35. сједници, 30. 08. 2016. 

42. Извјештај о збрињавању лица под међународном заштитом у Босни и 

Херцеговини за 2015. годину 

подносилац: Министарство за људска права и избјеглице БиХ 

број: 01,02,03-41-1987/16 од 22. 07. 2016. године 

усвојен на 36. сједници, 19. 10. 2016. 

43. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Праћење реализације 

Препорука ревизије учинка“ 

подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ 

материјал број: 01,01/4-16-1-2008/16 од 25. 07. 2016. године 

усвојен на 37. сједници, 09. 11. 2016. 

44. Извјештај о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине и 

међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину,  

материјал Предсједништва БиХ,  

број: 01,02-16-1-1827/16 од 04. 07. 2016. године; 

45. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији извршења 

Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и 

Херцеговине за 2015. годину,  

број: 01-16-1-2131/16 од 04. 08. 2016. године; 

46. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за антидопиншку контролу Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2124/16 од 04. 08. 2016. године; 

47. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине за 2015. 

годину 

број: 01-16-1-2125/16 од 04. 08. 2016. године; 
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48. Извјештај Кацеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за државну службу Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2126/16 од 04. 08. 2016. године; 

49. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за форензичка испитивања и вјештачења Босне и Херцеговине за 

2015. годину 

број: 01-16-1-2127/16 од 04. 08. 2016. године; 

50. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података 

Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2128/16 од 04. 08. 2016. године; 

51. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 02-16-1-2129/16 од 04. 08. 2016. године; 

52. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2015. 

годину 

број: 01-16-1-2130/16 од 04. 08. 2016. године; 

53. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2136/16 од 04. 08. 2016. године; 

54. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за осигурање Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2137/16 од 04. 08. 2016. године; 

55. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за полицијску подршку Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2138/16 од  04. 08. 2016. године; 

56. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2139/16 од 04. 08. 2016. године; 

57. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за предшколско, основно и средње образовање за 2015. годину 

број: 01-16-1-2140/16 од 04. 08. 2016. године; 

58. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 

2015. годину 

број: 01-16-1-2142/16 од 04. 08. 2016. године; 

59. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за унапређење страних инвестиција у Босни и Херцеговини за 2015. 

годину  

број: 01-16-1-2143/16 од 04. 08. 2016. године; 

60. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за рад и запошљавање за 2015. годину  

број:01-16-1-2144/16 од 04. 08. 2016. године; 

61. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета за 2015. 

годину 

број: 01-16-1-2145/16 од 04. 08. 2016. године; 

62. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2015. годину 
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број: 01-16-1-2146/16 од 04. 08. 2016. године; 

63. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за статистику Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 02-16-1-2147/16 од 04. 08. 2016. године: 

64. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за школство и стручно усавршавање кадрова Босне и Херцеговине за 

2015. годину 

број: 01-16-1-2148/16 од 04. 08. 2016. године; 

65. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини за 2015. годину 

 број: 01-16-1-2150/16 од 04. 08. 2016. године; 

66. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Архива Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2151/16 од 04. 08. 2016. године; 

67. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Центра за информисање и признавање докумената у области високог 

образовања Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2152/16 од 04. 08. 2016. године; 

68. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Центра за уклањање мина Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 02-16-1-2153/16 од 04. 08. 2016. године; 

69. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2154/16 од 04. 08. 2016. године; 

70. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Дирекције за економско планирање Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2155/16 од 04. 08. 2016. године; 

71. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Дирекције за европске интеграције Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2156/16 од 04. 08. 2016. године; 

72. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Државне агенције за истраге и заштиту Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2157/16 од 04. 08. 2016. године; 

73. Извјештај Кацеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност Босне и 

Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2158/16 од 04. 08. 2016. године; 

74. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Фонда за повратак Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2159/16 од 04. 08. 2016. године; 

75. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Генералног секретаријата Савјета министара Босне и Херцеговине за 2015. 

годину 

број: 01-16-1-2160/16 од 04. 08. 2016. године; 

76. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Граничне полиције Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2161/16 од 04. 08. 2016. године; 

77. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Институције омбдусмена за људска права Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2162/16 од 04. 08. 2016. године; 
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78. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Институције омбдусмена за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини за 

2015. годину 

број: 01-16-1-2163/16 од 04. 08. 2016. године; 

79. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Института за акредитовање Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2164/16 од 04. 08. 2016. године; 

80. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2165/16 од 04. 08. 2016. године; 

81. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Института за метрологију Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2166/16 од 04. 08. 2016. године; 

82. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Института за нестала лица Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2167/16 од 04. 08. 2016. године; 

83. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Института за стандардизацију Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2168/16 од 04. 08. 2016. године; 

84. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Јединице за реализацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних 

санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2169/16 од 04. 08. 2016. године; 

85. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Комисије за концесије Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2170/16 од 04. 08. 2016. године; 

86. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2171/16 од 04. 08. 2016. године; 

87. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Меморијалног центра Сребреница - Поточари, спомен-обиљежје и мезарје за 

жртве геноцида из 1995. године за 2015. годину 

број: 01-16-1-2172/16 од 04. 08. 2016. године; 

88. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 02-16-1-2173/16 од 04. 08. 2016. године; 

89. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2174/16 од 04. 08. 2016. године; 

90. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства одбране Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2175/16 од 04. 08. 2016. године; 

91. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства правде Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2176/16 од 04. 08. 2016. године; 

92. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине за 2015. 

годину 

број: 01-16-1-2177/16 од 04. 08. 2016. године; 
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93. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства безбједности Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2178/16 од 04. 08. 2016. године; 

94. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства  спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине за 

2015. годину 

број: 01-16-1-2179/16 од 04. 08. 2016. године; 

95. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2180/16 од 04. 08. 2016. године; 

96. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине за 2015. 

годину 

број: 01-16-1-2181/16 од 04. 08. 2016. године; 

97. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Одбора државне службе за жалбе Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2182/16 од 04. 08. 2016. године; 

98. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2183/16 од 04. 08. 2016. године; 

99. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Комисије за очување националних споменика Босне и Херцеговине за 2015. 

годину 

број: 01-16-1-2184/16 од 04. 08. 2016. године; 

100. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Правобранилаштва Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2185/16 од 04. 08. 2016. године; 

101. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Предсједништва Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2186/16 од 04. 08. 2016. године; 

102. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2187/16 од 04. 08. 2016. године;                

103. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Службе за послове са странцима Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2188/16 од 04. 08. 2016. године; 

104. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Службе за заједничке послове институција Босне и Херцеговине за 2015. 

годину 

број: 01-16-1-2189/16 од 04. 08. 2016. године; 

105. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија и трезора 

Босне и Херцеговине за 2015. годину  

број: 01-16-1-2190/16 од 04. 08. 2016. године; 

106. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2191/16 од 04. 08. 2016. године; 

107. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Суда Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2192/16 од 04. 08. 2016. године; 
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108. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Тужилаштва Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2193/16 од 04. 08. 2016. године; 

109. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Управе Босне и Херцеговине за заштиту биља за 2015. годину 

број: 01-16-1-2195/16 од 04. 08. 2016. године; 

110. Извјештај  Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине за 2015. годину  

број: 01-16-1-2196/16 од 04. 08. 2016. године; 

111. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Канцеларије координатора за реформу јавне управе Босне и Херцеговине за 

2015. годину 

број: 01-16-1-2197/16 од 04. 08. 2016. године; 

112. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Канцеларије за хармонизацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и 

руралном развоју Босне и Херцеговине за 2015. годину  

број: 01-16-1-2198/16 од 04. 08. 2016. године; 

113. Извјештај о Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Канцеларије за разматрање жалби Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2199/16 од 04. 08. 2016. године; 

114. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2200/16 од 04. 08. 2016. године; 

115. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Канцеларије за законодавство Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2201/16 од 04. 08. 2016. године; 

116. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Уставног суда Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 01-16-1-2202/16 од 04. 08. 2016. године; 

117. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине за 2015. годину  

број: 01-16-1-2203/16 од 04. 08. 2016. године; 

118. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2015. годину 

број: 02-16-1-2204/16 од 04. 08. 2016. године 

усвојени на 39. сједници, 14. 12. 2016. 

119. Извјештај Европске комисије о Босни и Херцеговини за 2016. годину 

материјал број: 01,02,03,08/11-05-1-2880/16 од 23. 11. 2016. године;  

120. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: ''Активности институција БиХ 

за спровођење заштите и спасавања у природној или другој несрећи'' 

подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ,  

број: 01/4-16-1-2845/16 од 04. 11. 2016. године; 

121. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: ''Ефикасност система 

деминирања у Босни и Херцеговини'' 

подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ 

број: 01/4-16-1-2846/16 од 04. 11. 2016. године; 

усвојени на 40. сједници, 29. 12. 2016. 
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ПОГЛАВЉЕ II.  ИЗВЈЕШТАЈИ КОЈИ НИСУ УСВОЈЕНИ  

 
 

1. Извјештај БХРТ-а о реализацији планских докумената за 2015. годину, 

Финансијски план и планови програма БХР1 и БХТ1 за 2016. годину и 

Извјештај о обављеној ревизији финансијског пословања БХРТ за 2015. 

годину 

материјал Управног одбора БХРТ-а 

акт број: 01,02-29-1212/16 од 22. 04. 2016. године 

нису усвојени на 29. сједници, одржаној 11.05.2016. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III. ИЗВЈЕШТАЈИ У ПРОЦЕДУРИ НА ДАН 31.12.2015.  
 

1. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Управљање грантовима у 

институцијама БиХ“ 

- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ 

- број: 01/4-16-1-3261/16 од 30. 12. 2016. године; 

 

 

 

ДИО ТРЕЋИ – ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

ПОГЛАВЉЕ I.  ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ПРИМЉЕНЕ К ЗНАЊУ И ДРУГИ 

АКТИ КОЈИ СУ РАЗМАТРАНИ / УСВОЈЕНИ 

 

 

 

1. Акциони план за спровођење Реформске агенде на нивоу Савјета министара БиХ,  

- подносилац: Савјет министара БиХ 

- број: 01,02-50-11-1383/15 од 28. 10. 2015.   

примљен к знању на 23. сједници, одржаној 12. 01. 2016. 

 

2. Информација по закључцима Представничког дома, број: 01-50-1-15-13/15 од 

10. 06. 2015. године, усвојеним на 13. сједници Представничког дома 
- подносилац: Регулаторна агенција за комуникације БиХ 

- материјал број: 01-50-1-572-1/15 од 25. 12. 2015.  

примљенa к знању на 23. сједници, одржаној 12. 01. 2016. 

 

3. Обавезе Босне и Херцеговине по питању израде правних прописа у домену 

кибернетичке безбједности у складу са Конвенцијом о кибернетичком 

криминалу и Споразумом о стабилизацији и придруживању 
- предлагач тачке: посланик Саша Магазиновић 

- број: 01-50-1-418/16 од 03.02.2016.; 

разматрана, усвојени закључци, на 25. сједници, одржаној 16. 02. 2016. 

 



24 

 

4. Информација Централне изборне комисије БиХ о могућностима тестирања 

(пилот-пројекат) напредних технологија у изборном процесу на Локалним 

изборима 2016. године 
- предлагач тачке: посланик Дамир Арнаут  

- број: 01-50-1-522/16 од 12.02.2016. 

разматрана, усвојен закључак, на 25. сједници, одржаној 16. 02. 2016. 

 

5. Допуна годишњег плана обуке и вјежби припадника и јединица Оружаних 

снага Босне и Херцеговине у иностранству за 2016. годину,  
- подносилац: Министарство одбране БиХ;  

- број: 03/1,03/1а-03-339-1/15 од 19.02.2016. године 

примљенa к знању на 26. сједници, одржаној 17. 03. 2016. 

 

6. Информација о могућностима тестирања (пилот-пројекат) напредних 

технологија у изборном процесу на локалним изборима 2016. године у БиХ  

- подносилац: Централна изборна комисија БиХ  

- број: 01-50-1-522/16 од 09. 03. 2016. године 

- примљена к знању на наставку 28. сједнице, одржаном 11. 05. 2016. 

 

7. Информација у вези са Препоруком Међународне организације рада, број 

204, о транзицији из неформалне у формалну економију, усвојеном на 104. 

засједању МОР-а,   

- подносилац: Министарство цивилних послова БиХ,  

- број: 01-22-1642/15 од 29. 12. 2015 године 

- примљена к знању на наставку 28. сједнице, одржаном 11. 05. 2016. 

 

8. Информација Правобранилаштва БиХ о два арбитражна поступка који су у 

току, акт број: 01,02-50-19-953/16 од 24. 03. 2016, са Изјашњењем Савјета 

министара БиХ, акт број: 01-50-2-13-28/16 од 20. 04. 2016. године 

- примљена к знању на 29. сједници, одржаној 11. 05. 2016. 

 

9. Информација о потребним измјенама закона и прописа у складу са Уставом  

Босне и Херцеговине који би омогућили бржу и ефикаснију борбу против 

корупције и организованог криминала 

- подносилац: Министарство безбједности БиХ,  

- број: 01-50-1-15-16/16 од 21. 03. 2016. године 

- примљена к знању на 29. сједници, одржаној 11. 05. 2016. 

 

10. Информација у вези са Препоруком Међународне организације рада, бр. 203, 

о додатним мјерама за дјелотворно сузбијање присилног рада  

- подносилац: Министарство цивилних послова БиХ,  

- број: 01,02-37-981/16 од 25. 03. 2016. године 

- примљена к знању на 29. сједници, одржаној 11. 05. 2016. 

 

 

 

 

 



25 

 

11.  Тренутно стање процеса европских интеграција: 

а) Информација о напретку у процесу испуњавања услова Босне и 

Херцеговине на европском путу, 

б) Информација о одржаним првим састанцима Савјета за стабилизацију и  

придруживање и Одбора за стабилизацију и придруживање између БиХ и 

ЕУ и 

ц) Акциони план за реализацију приоритета из Извјештаја за БиХ за 2015. 

годину  (дио А који се тиче надлежности институција БиХ, односно Савјета 

министара БиХ и дио Б који се односи на институције ентитета, Брчко 

Дистрикта БиХ и кантона у Федерацији БиХ),  

- материјал  Дирекције за европске интеграције БиХ 

- број: 01-50-1-853/15 од 17. 04. 2016. године (реализација иницијативе 

усвојене на 16. сједници, одржаној 27. 08. 2015. године) 

- примљена к знању на 29. сједници, одржаној 11. 05. 2016. 

 

12. Одлукa о усклађивању цијена услуга мобилне телефоније и услова за 

пружање телекомуникационих услуга  
- доставила: Рeгулаторна агенција за комуникације БиХ 

- број: 01-29-1211/16 од 22. 04 2016. године 

- примљена к знању на 29. сједници, одржаној 11. 05. 2016. 

 

13. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини у 2015. години 

- подносилац: Министарство безбједности БиХ 

- број: 01,02-04-1339/16 од 06. 05. 2016. године 

- примљена к знању на 32. сједници, одржаној 27. 06. 2016. 

 

14. Информација о стању јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31. 12. 2015. 

године 

- подносилац: Савјет министара БиХ 

- број: 01,02-16-1-1587/16 од 02. 06. 2016. године 

- примљена к знању на 32. сједници, одржаној 27. 06. 2016. 

 

15. Информација о несталим лицима у Босни и Херцеговини и Мишљење о 

иницијативи ИЦМП-а о преузимању надлежности од стране Савјета министара 

Босне и Херцеговине 

- подносилац: Савјет министара БиХ 

- број: 03/6-40-1314/16 од 01. 06. 2016. године 

- примљена к знању на 32. сједници, одржаној 27. 06. 2016. 

 

16. Mатеријал са ознаком ,,повјерљиво˝, акт број: П – Пов – 07-03-10-9-12/16 од 16. 05. 

2016. године  

- разматран и усвојен на 32. сједници, одржаној 27. 06. 2016. 

 

17. Информација о стању исељеништва 

- подносилац: Министарство за људска права и избјеглице БиХ 

- број: 01,02-42-1590/16 од 02. 06. 2016. године 

- примљена к знању на 33. сједници, одржаној 19. 07. 2016. 

 



26 

 

 

18. Информација о спровођењу Оквирног споразума између Развојне банке Савјета 

Европе и Босне и Херцеговине у вези са Регионалним програмом за стамбено 

збрињавање са образложењем 

- подносилац: Министарство за људска права и избјеглице БиХ 

- број: 01,02,03-21-1560/16 од  27. 05. 2016. године 

- примљена к знању на 33. сједници, одржаној 19. 07. 2016. 

 

19. Информација о стању и појавама вршњачког насиља и насиља међу дјецом у 

Босни и Херцеговини (реализација посланичке иницијативе и закључка усвојених на 24. 

сједници, одржаној 03. 02. 2016. године) 

- подносилац: Министарство за људска права и избјеглице БиХ 

- број: 01-37-1743/16 од 22. 06. 2016. године  

- примљена к знању на 33. сједници, одржаној 19. 07. 2016. 

 

20. Информација о расподјели и коришћењу средстава текуће буџетске резерве за 

период јануар – децембар 2015. године 

- подносилац: Министарство финансија и трезора БиХ 

- број: 01,02,03/03/14-16-1-1745/16 од 22. 06. 2016. године 

- примљена к знању на 33. сједници, одржаној 19. 07. 2016. 

 

21. Писмо намјере Међународном монетарном фонду 

- предлагач тачке: посланик Дамир Бећировић,  

- материјал број: 01-50-1-1956/16, од 19.7.2016. 

- разматрана, усвојен закључак на 33. сједници, одржаној 19. 07. 2016. 

 

22. Информација о прихвату и интеграцији босанскохерцеговачких држављана 

који се враћају у Босну и Херцеговину на основу Споразума о реадмисији за 

период 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015. 

- подносилац: Министарство за људска права и избјеглице БиХ 

- број: 01,02,03-41-1986/16 од 22. 07. 2016. године 

- примљена к знању на 36. сједници, одржаној 19. 10. 2016. 

 

23. Информација о директним страним инвестицијама у Босни и Херцеговини у 

2015. и Извјештај о активностима Агенције за унапређење страних 

инвестиција на промоцији директних страних инвестиција у Босни и 

Херцеговини у 2015,  
- материјал Савјета министара БиХ,  

- број: 01-50-1-15-24/16 од 16. 09. 2016. године (реализација посланичке 

иницијативе усвојене на 24. сједници Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ, одржаној 03. 02. 2016) 

- примљена к знању на 37. сједници, одржаној 09. 11. 2016. 

 

24. Материјал Дирекције за европске интеграције БиХ: 

a) Информација о напретку у процесу испуњавања услова Босне и 

Херцеговине на европском путу,  

б) Извјештај о реализацији мјера из Акционог плана за реализацију 

приоритета из Извјештаја о Босни и Херцеговини за 2015, ДИО А – 

Обавезе институција Босне и Херцеговине, 
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ц) Извјештај о реализацији мјера из Акционог плана за реализацију  

приоритета из Извјештаја о Босни и Херцеговини за 2015, ДИО Б – 

Обавезе институција ентитета, Брчко Дистрикта БиХ и кантона, 

д) Извјештај о напретку у спровођењу Акционог плана за реализацију 

Реформске агенде за ниво Савјета министара БиХ,  

- број: 01-50-1-853-1/15 од 21. 09. 2016. (реализација посланичких 

иницијатива усвојених на 16. сједници Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ,  одржаној 27. 08. 2015, и на 19. сједници 

Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 28. 10. 

2015) 

- примљени к знању на 37. сједници, одржаној 09. 11. 2016. 

 

25. Информација о стању јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 30. 06. 

2016,  

- материјал Савјета министара БиХ 

- број: 01,02-16-1-2639/16 од 14. 10. 2016. године 

- примљена к знању на 37. сједници, одржаној 09. 11. 2016. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПРИМЉЕНЕ К ЗНАЊУ 

  

 

1. Информација о примјени Оквирног закона о основном и средњем образовању у 

БиХ, са нагласком на изучавање националне групе предмета и изучавање 

матерњег језика на цијелој територији Босне и Херцеговине 

- подносилац: Министарство цивилних послова БиХ 

- број: 01-02-1-179/16 од 12. 01. 2016. године 

- није примљена к знању на 32. сједници, одржаној 27. 06. 2016. 

 

2. Анализа реформе образовања у Босни и Херцеговини 

- материјал Савјета министара БиХ 

- број: 01-50-1-415/16 од 14. 07. 2016. године (реализација посланичке 

иницијативе усвојене на 25. сједници Представничког дома ПСБиХ, 

одржаној 16. 02. 2016. године); 

- није примљена к знању на 34. сједници, одржаној 01. 08. 2016. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III.  АКТИ У ПРОЦЕДУРИ НА ДАН 31. 12. 2015. 

 

 

1. Информација о процјени и могућностима Босне и Херцеговине по питању 

избјегличке кризе у региону и Европској унији 

- материјал Министарства безбједности БиХ,  

- број: 01,02-41-1257/15 од 02. 10. 2015. године, и  

Допуна Информације,  

- материјал број: 01,02-41-1257-2/15 од 13. 10. 2016. године 

https://www.parlament.ba/sadrzaj/plenarne_sjednice/Default.aspx?wsid=84446


28 

 

 

 

2. Одговор Савјета министара БиХ на иницијативу Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ, усвојену на 35. сједници Представничког 

дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 30. 08. 2016. године 

- материјал број: 01-50-1-1906/16 од 22. 12. 2016. године; 

 

3. Приједлог посланика из Клуба ДФ-а за уврштавање нове тачке у дневни 

ред 40. сједнице Представничког дома ПСБиХ која гласи: „Информација о 

безбједносно-финансијском аспекту организовања дочека Нове 2017. 

године на простору који је у надлежности Парламентарне скупштине Босне 

и Херцеговине и других институција БиХ“ 

- акт број: 01-50-1-3234/16 од 30. 12. 2016. године; 

 

4. Информација о Годишњем плану обуке и вјежби припадника и јединица 

Оружаних снага Босне и Херцеговине у иностранству за 2017. годину 

- материјал Министарства одбране БиХ,  

- број: 03/1-03-2884/16 од 10. 11. 2016. године 

 

5. Информација Министарства одбране БиХ о документу Преглед одбране (по 

Закључку Предсједништва БиХ број:03/1-03-3131/16 од 13. 12. 2016. године) 

 

 

ДИО ЧЕТВРТИ - МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ  

 

ПОГЛАВЉЕ I. САГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈУ  

 

Представнички дом дао је сагласност за ратификацију сљедећих међународних 

докумената: 

 

1. Споразум између Босне и Херцеговине и Европске уније о успостављању оквира 

за учешће Босне и Херцеговине у операцијама Европске уније за управљање 

кризама, број: 01,02-05-2-39/16 од 04. 01. 2016. године; 

2. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Швајцарског 

федералног вијећа који се односи на редовни ваздушни саобраћај, број: 01,02-05-

2-40/16 од 04. 01. 2016. године; 

3. Меморандум о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и 

Владе Републике Србије о сарадњи у области телекомуникација, број: 01,02-05-

2-217/16 од 15. 01. 2016. године; 

4. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Србије о сарадњи у области заштите животне средине и одрживог развоја, број: 

01,02-05-2-218/16 од 15. 01. 2016. године. 

24. сједница, одржана 02. 02. 2016. 

5. Нота споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне 

Републике Њемачке о прихватању пројекта техничке сарадње за период 2008-2012, 

број: 01,02-05-2-311/16 од 26. 01. 2016. године; 
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6. Протокол између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Грчке о примјени Споразума између Европске заједнице и Босне и Херцеговине 

о реадмисији лица која бораве без дозволе, број: 01,02-05-2-367/16 од 29. 01. 

2016. године; 

7. Уговор о зајму (Пројекат регионални водовод Плава вода) између Босне и 

Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-383/16 од 01. 02. 

2016. године. 

25. сједница, одржана 16. 02. 2016. 

8. Протокол о сарадњи у тражењу несталих лица између Савјета министара БиХ и 

Владе Републике Србије, број: 01,02-05-2-541/16 од 15. 02. 2016. године; 

9. Оквирни споразум о зајму између Развојне банке Савјета Европе и Босне и 

Херцеговине ЛД 1836 (2014) – кредит за социјални програм стамбеног 

збрињавања у Босни и Херцеговини, у Републици Српској, који реализује 

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС), број: 01,02-05-2-

542/16 од 15. 02. 2016. године.  

26. сједница, одржана 17. 03. 2016. 

10. Протокол о прекограничном надзору између Савјета министара БиХ и Владе 

Црне Горе, број: 01,02-05-2-577/16 од 17. 02. 2016. године, 

11. Нота споразум – размјене нота између Савјета министара БиХ и Владе Народне 

Републике Кине о додјели бесповратне помоћи, број: 01,02-05-2-960/16 од 

25.03.2016. године. 

27. сједница, одржана 05. 04. 2016. 

12. Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Бјелорусије о 

укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, број: 01,02-05-2-

913/16 од 21. 03. 2016. године; 

13. Уговор о зајму (Пројекат Коридор Vц 2) између Босне и Херцеговине и 

Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-1100/16 од 11. 04. 2016. 

године. 

Наставак 28. сједнице, одржан 11. 05. 2016. 

14. Споразум о финансирању програма посебних мјера опоравка након поплава и 

управљање ризиком од поплава – дио који се односи на Босну и Херцеговину, 

број: 01,02-05-2-1377/16 од 10. 05. 2016. године; 

15. Уговор о Центру за истраживање и иновацију Западног Балкана – WISE, број: 

01,02-05-2-1419/16 од 16. 05. 2016. године 

16. Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Аустрије о 

научној и технолошкој сарадњи, број: 01,02-05-2-1422/16 од 16. 05. 2016. 

године 

30. сједница, одржана 24. 05. 2016. 

17. Споразум између Савјета министара БиХ и Кабинета министара Украјине о 

сарадњи у борби против криминала, број: 01,02-05-2-1420/16 од 16. 05. 2016. 

године 

31.  сједница, одржана 15. 06. 2016. 

18. Амандман на Споразум о финансирању за техничку помоћ за аутопут на Коридору 5ц - 

БиХ закључен између Босне и Херцеговине, ЈП ,Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар и 

Европске инвестиционе банке, акт број: 01,02-05-2-1628/16 од 08. 06. 2016. године; 

19. Споразум о финансирању програма активности прекограничне сарадње Босна и 

Херцеговина - Црна Гора за 2014. годину између Босне и Херцеговине и Европске 

уније, коју представља Европска комисија, акт број: 01,02-05-2-1677/16 од 13. 06. 2016. 

године; 
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20. Споразум о финансирању државног програма активности за Босну и Херцеговину за 

2014. годину између Босне и Херцеговине, коју представља Дирекција за европске 

интеграције Савјета министара БиХ, и Европске уније, коју представља Европска 

комисија, акт број: 01,02-05-2-1678/16 од 13. 06. 2016. године 

32. сједница, одржана 27. 06. 2016. 

21. Споразум о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕК-овог фонда за међународни 

развој (ОФИД) – Пројекат развоја руралног предузетништва, акт број: 01,02-05-2-

1763/16 од 23. 06. 2016. године; 

22. Уговор о гранту (Пројекат водоснабдијевања Градачац) између Босне и Херцеговине и 

ЈП „Комуналац“, д.д. Градачац и Европске банке за обнову и развој, акт број: 01,02-05-

2-1770/16 од 24. 06. 2016. године; 

23. Споразум о гранту између Развојне банке Савјета Европе и Босне и Херцеговине у вези 

са Регионалним стамбеним програмом – БиХ4 (2015), акт број: 01,02-05-2-1826/16 од 

04. 07. 2016. године. 

33. сједница, одржана 19. 07. 2016. 

24. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ 

и Владе Краљевине Саудијске Арабије о сарадњи у области борбе против 

криминала, материјал Предсједништва БиХ, број: 01,02-05-2-1974/16 од 20. 07. 

2016. године. 

34. сједница, одржана 01. 08. 2016. 

25. Споразум о сарадњи у области туризма између Савјета министара БиХ и Владе 

Републике Кипар, број: 01,02-05-2-2229/16 од 15. 08. 2016. године; 

26. Споразум о гранту између Босне и Херцеговине и Развојне банке Савјета 

Европе у вези са регионалним програмом стамбеног збрињавања, број: 01,02-

05-2-2240/16 од 18. 08. 2016. године; 

27. Протокол између Савјета министара БиХ и Владе Републике Словеније о 

спровођењу Споразума између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о 

реадмисији лица која бораве без дозволе, број: 01,02-05-2-2241/16 од 18. 08. 

2016. године; 

28. Споразум о гранту бр. ТФ0А0656 (Пројекат за јачање финансијског управљања 

и контроле) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и 

развој/Међународне асоцијације за развој (Свјетска банка), број: 01,02-05-2-

2244/16 од 18. 08. 2016. године; 

29. Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Пољске о заштити 

тајних података, број: 01,02-05-2-2245/16 од 18. 08. 2016. године;  

30. Споразум о оснивању Фонда Западног Балкана, број: 01,02-05-2-2246/16 од 18. 

08. 2016. године; 

31. Измјенe и допунe Статута и његовог анекса (Правила финансирања) који је 

усвојила Генерална скупштина од оснивања Свјетске туристичке организације 

(UNWTO), број: 01,02-05-2-2479/16 од 23.09.2016. године; 

32. Уговор о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе 

банке – Модернизација путева у Федерацији БиХ, број: 01,02-05-2-2480/16 од 

23.09.2016. године. 

33. Споразум између Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о сарадњи у 

војној обуци, број: 01,02-05-2-2567/16, од 04. 10. 2016. године;  

34. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Македоније о колокацији дипломатско- конзуларних представништава, број: 

01,02-05-2-2568/16, од 04. 10. 2016. године. 

36. сједница, одржана 19. 10. 2016. 
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35. Споразум о финансирању Програма развоја конкурентности у руралним 

подручјима (РЦДП) између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за 

пољопривредни развој, број: 01,02-05-2-2243/16 од 18. 08. 2016. године;  

36. Први амандман на Споразум о финансирању (Пројекат регистрације 

некретнина) између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој, 

број: 01,02-05-2-2462/16 од 21. 09. 2016. године,  

37. Споразум о финансирању државног програма активности за Босну и 

Херцеговину за 2015. годину између Европске уније, коју представља Европска 

комисија, и Босне и Херцеговине, коју представља Дирекција за европске 

интеграције Савјета министара БиХ, број: 01,02-05-2-2640/16 од 14. 10. 2016. 

године;  

38. Први амандман на Споразум о финансирању (Пројекат хитног опоравка од 

поплава) између Босне  и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој, 

број: 01,02-05-2-2641/16 од 14. 10. 2016. године 

39. Споразум између Републике Србије и Босне и Херцеговине за ИПА II Програм 

прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, број: 01,02-

05-2-2642/16 од 14. 10. 2016. године; 

40. Споразум о финансирању програма активности прекограничне сарадње Босна и 

Херцеговина – Србија за 2015. годину, између Босне и Херцеговине, Европске 

комисије и Владе Републике Србије, број: 01,02-05-2-2643/16 од 14. 10. 2016. 

године; 

41. Споразум о зајму за пројекат „Развој инфраструктуре у Горажду“ између 

Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине, број: 01,02-05-2-2658/16 од 

17. 10. 2016. године; 

42. Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Краљевине Мароко о 

узајамном укидању виза за носиоце дипломатских, службених и посебних 

пасоша, број: 01,02-05-2-2683/16 од 19. 10. 2016. године; 

43. Споразум о трговинској и економској сарадњи између Савјета министара Босне 

и Херцеговине и Владе Краљевине Мароко, број: 01,02-05-2-2732/16 од 26. 10. 

2016. године. 

37. сједница, одржана 09. 11. 2016. 

44. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Хрватске о сарадњи у области заштите животне средине и одрживог развоја, 

број: 01,02-05-2-2638/16 од 13. 10. 2016. године;  

45. Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Грузије о међународном 

друмском превозу, број: 01,02-05-2-2855/16 од 08. 11. 2016. године; 

46. Споразум између Босне и Херцеговине и Европске уније о учешћу Босне и 

Херцегвоине у програму Уније „Конкурентност предузећа и малих и средњих 

предузећа (COSME) (2014-2020)“, број: 01,02-05-2-2864/16 од 09. 11. 2016. 

године; 

47. Протокол о стратешкој процјени животне средине уз Конвенцију о процјени 

утицаја на животну средину преко државних граница, број: 01,02-05-2-2867/16 

од 09. 11. 2016. године;  

48. Уговор о зајму (Пројекат водовод Високо) између Босне и Херцеговине и 

Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-2905/16 од 14. 11. 2016. 

године. 

38. сједница, одржана 30. 11. 2016. 

49. Споразум о оперативној и стратешкој сарадњи између Босне и Херцеговине и 

Канцеларије Европске полиције, број: 01,02-05-2-2866/16 од 09. 11. 2016.; 
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50. Додатни протокол уз Конвенцију Савјета Европе о спречавању тероризма, број: 

01,02-05-2-2933/16 од 18. 11. 2016. године; 

51. Париски споразума уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о климатским 

промјенама, број: 01,02-05-2-2934/16 од 18. 11. 2016. године; 

52. Уговор број 1 о Амандману на Уговор о зајму, потписан 27. октобра 2011. 

(Сарајево – Пројекат градских саобраћајница) између Босне и Херцеговине и 

Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-2935/16 од 18. 11. 2016. 

године; 

53. Споразум између Савјета министара Републике Албаније, Савјета министара 

Босне и Херцеговине, Владе Републике Македоније, Владе Црне Горе, Владе 

Републике Србије и Владе Републике Словеније о успостављању балканских 

медицинских снага, број: 01,02-05-2-2936/16 од 18. 11. 2016. године; 

54. Уговор о зајму (Путеви ФБиХ – поправка након поплава и модернизација) 

између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-

05-2-2937/16 од 18. 11. 2016. године; 

55. Споразум о гранту Траст фонда за Глобалне еколошке капацитете и 

Специјалног фонда за климатске промјене (Пројекат управљања сливом ријеке 

Дрине на западном Балкану) између Босне и Херцеговине и Међународне банке 

за обнову и развој, број: 01,02-05-2-2945/16 од 18. 11. 2016. године; 

56. Амандман бр. 1 на Уговор о финансирању између Босне и Херцеговине и 

Републике Српске и Европске инвестиционе банке, закључен 22. септембра 

2010. године у Луксембургу/Сарајеву – Водовод и канализација у РС-у (ФИ – 

25.471), број: 01,02-05-2-2946/16 од 18. 11. 2016. године; 

57. Споразум о гранту за Државни пројекат стамбеног збрињавања између Развојне 

банке Савјета Европе и Босне и Херцеговине у вези са Регионалним стамбеним 

програмом, број: 01,02-05-2-2944/16 од 18. 11. 2016. године; 

58. Споразум између Европске уније и Босне и Херцеговине о учешћу Босне и 

Херцеговине у програму „Европа за грађане“, број: 01,02-05-2-2955/16 од 22. 

11. 2016. године. 

39. сједница, одржана 14. 12. 2016. 

59. Меморандум о разумијевању за саудијски грант за изградњу и опремање 

Универзитетске библиотеке у Сарајеву између Краљевине Саудијске Арабије и 

Босне и Херцеговине, број: 01,02-05-2-3045/16, од 02. 12. 2016. године; 

60. Споразум о војно-финансијској сарадњи између Савјета министара Босне и 

Херцеговине и Владе Републике Турске и Имплементационог протокола у вези 

са финансијском помоћи између Савјета министара Босне и Херцеговине и 

Владе Републике Турске, број: 01,02-05-2-3063/16 од 06. 12. 2016. године; 

61. Меморандум о разумијевању за изградњу и опремање истраживачког института 

''Краљ Салман бин Абдулазиз'' на Универзитету ''Сарајевска школа за науку и 

технологију'' између Краљевине Саудијске Арабије и Босне и Херцеговине, 

број: 01,02-05-2-3078/16 од 07. 12. 2016. године; 

62. Меморандум о разумијевању за саудијски грант за обнову одређеног броја кућа 

повратника у Сребреницу и пројекат економске подршке између Краљевине 

Саудијске Арабије и Босне и Херцеговине, број: 01,02-05-2-3081/16 од 07. 12. 

2016. године; 

63. Споразум о гранту ЕК ИПА ТФ Но.ТФ0А1998 (Пројекат отпадних вода у 

Сарајеву, рехабилитација пречистача отпадних вода у Бутилама), број: 01,02-

05-2-3088/16 од 08. 12. 2016. године; 
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64. Измјене и допуне Споразума о финансирању за „Техничку помоћ за фарму 

вјетра Влашић – Травник БиХ“ закљученог између и од Босне и Херцеговине, 

Европске инвестиционе банке и ЈП Електропривреде Босне и Херцеговине д.д. 

Сарајево, број: 01,02-05-2-3089/16 од 08. 12. 2016. године. 

40. сједница, одржана 29. 12. 2016. 

 

 

 

ДИО ПЕТИ - ОДЛУКЕ 

 

ПОГЛАВЉЕ I. ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ:  

 

1. Одлука о потврђивању именовања министра и замјеника министра у 

Савјету министара БиХ 

- број: 01-34-1-1348/16, од 11.05.2016. 

- Усвојена на 29. сједници, одржаној 11. 05. 2016. 

- Именовани Исмир Јуско на дужност министра комуникација и 

транспорта БиХ те Сеад Јусић на дужност замјеника министра одбране  

БиХ у Савјету министара БиХ. 

 

 

2. Одлука о потврђивању именовања замјеника министра у Савјету 

министара Босне и Херцеговине  
- број: 01/7-34-1-3028/16 од 14. 12. 2016. године 

- Усвојена на 39. сједници, одржаној 14. 12. 2016. 

- Именован  Војин Мијатовић на дужност замјеника министра цивилнх 

послова у Савјету министара БиХ. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊИМА, ИЗБОРИМА, РАЗРЈЕШЕЊИМА, 

СМЈЕНАМА 

 

 

1. Одлукa о измјени Одлуке о избору чланова Заједничких комисија оба дома 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине  

- број: 01-50-1-552/16 од 15. 02. 2016. године 

Усвојена на  25. сједници, одржаној 16. 02. 2016. 

 

2. Одлука о именовању замјеника генералног ревизора Канцеларије за 

ревизију институција Босне и Херцеговине 
- материјал Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за 

спровођење процедуре за именовање замјеника генералног ревизора 

Канцеларије за ревизију институција БиХ 

- број: 01,02-34-2-551/16, од 15.02.2016. 

Усвојена на  26. сједници, одржаној 17. 03. 2016. 
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3. Одлука о именовању члана Централне изборне комисије БиХ из реда 

осталих 

- листа кандидата Комисије за избор и именовање чланова Централне 

изборне комисије БиХ  

- број: 01-34-1-1079/16, од 01.04.2016. 

Усвојена на  28. сједници, одржаној 27. 04. 2016. 

 

4. Одлука о избору три члана Управног одбора Агенције за развој високог 

образовања и обезбјеђивање квалитета  

- предлагач: Привремена заједничка комисија оба дома ПСБиХ за 

провођење процедуре за избор три члана Управног одбора Агенције за 

развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета 

- број: 01,02-50-14-868-12,1/16, од 6.4.2016. 

- Усвојена на наставку  28. сједнице, одржаном 11. 05. 2016. 

 

5. Одлука о допуни Одлуке о именовању чланова Савјета националних 

мањина Босне и Херцеговине 

- предлагач: Заједничка комисија за људска права ПСБиХ,  

- број: 01,02-34-1-1185/16 од 20. 04. 2016. године 

- Усвојена на  29. сједници, одржаној 11. 05. 2016. 

 

6. Одлука о именовању чланова Државне регулаторне комисије за 

електричну енергију из Федерације Босне и Херцеговине 
- материјал Савјета министара БиХ 

- број: 01,02-34-1-1362/16 од 10. 05. 2016. године 

- Усвојена на  29. сједници, одржаној 11. 05. 2016. 

 

7. Одлукa о измјени Одлуке о именовању чланова парламентарних 

делегација 

- предлагач: Колегијум Представничког дома ПСБиХ 

- број: 01-50-1-1384/16 од 23. 05. 2016. године 

- Усвојена на  30. сједници, одржаној 24. 05. 2016. 

 

8. Одлукa о измјени Одлуке о именовању Комисије за избор и праћење рада 

Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције 

- предлагач: Колегијум Представничког дома ПСБиХ 

- број: 01-50-1-1384/16 од 23. 05. 2016. годинe 

- Усвојена на  30. сједници, одржаној 24. 05. 2016. 

 

9. Одлукa о именовању директора и два замјеника директора Агенције за 

превенцију корупције и координацију борбе против корупције 

- материјал Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију 

корупције и координацију борбе против корупције 

- број: 01,02-34-1-1932/16 од 13. 07. 2016.  

- Усвојена на  34. сједници, одржаној 01. 08. 2016. 
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10. Одлука о избору члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и 

Херцеговине 

- број: 01-08-1968/16, од 01. 08. 2016. 

- Усвојена на 34. сједници, одржаној 01. 08. 2016. 

 

11. Одлукa о измјени Одлуке о именовању Комисије за избор и праћење рада 

Агенције за превенцију корупције и координацију борбe против корупције 

- материјал Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за 

спровођење процедуре за именовање једног представника академске 

заједнице у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију 

корупције и координацију борбe против корупције 

- број: 01,02-374-1-1963/16 од 19. 07. 2016. године 

- Усвојена на  34. сједници, одржаној 01. 08. 2016. 

 

12. Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавног радио-телевизијског 

сервиса Босне и Херцеговине из бошњачког хрватског и српског народа  
- Ранг-листе кандидата Регулаторне агенције за комуникације БиХ 

- материјал број: 01,02-29-2889/16, од 11.11.2016. 

- Усвојена на 40. сједници, одржаној 29. 12. 2016. 

 

13. Одлукa о  разрјешењу дужности члана Независног одбора као независног 

тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине 

- акт број: 01,02-34-1-3136/16 од 20.12.2016. године 

- Усвојена на 40. сједници, одржаној 29. 12. 2016. 

 

14. Одлукa о  разрјешењу члана Независне комисије за праћење услова боравка 

у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се 

извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном 

поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена 

Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором 

чија је потписница Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом 

Босне и Херцеговине 

- акт број: 01,02-34-1-3084/16 од 20. 12. 2016. године 

- Усвојена на 40. сједници, одржаној 29. 12. 2016. 
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ДИО ШЕСТИ - ЗАКЉУЧЦИ 
 

 

ПОГЛАВЉЕ I. ЗАКЉУЧЦИ О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ЗАЈЕДНИЧКИХ 

КОМИСИЈА ОБА ДОМА И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ИЗ ПРЕДСТАВНИЧКОГ 

ДОМА У ПРИВРЕМЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ОБА ДОМА  

 

 

1. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање 

једног представника академске заједнице у Комисију за избор и праћење 

рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против 

корупције 

- предлагач:  Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине 

- број: 01,02-50-14-1654/15 oд 21. 12. 2015. године 

- Усвојен на 23. сједници, одржаној 12. 01. 2016. У Привремену заједничку 

комисију оба дома именовани су посланици: Мирсад Ђонлагић, Предраг 

Кожул и Борислав Бојић. 

 

2. Закључaк о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за избор четири 

члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и 

обезбјеђивање квалитета 

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома ПСБиХ 

- број: 01,02-50-14-838/16 од 16. 03. 2016. године 

- Усвојен на 26. сједници, одржаној 17 .03. 2016. У Привремену заједничку 

комисију оба дома именовани су посланици: Ненад Лалић, Мирсад 

Ђонлагић и Никола Ловриновић. 

 

3. Закључaк о формирању Истражне комисије Представничког дома 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање стања у 

Извозно-кредитној агенцији Босне и Херцеговине 

- предлагач: Колегијум Представничког дома ПСБиХ у проширеном 

саставу 

- број: 01-34-1-1523/16 од 23. 05. 2016. године 

- Усвојен на 30. сједници, одржаној 24. 05. 2016. У Привремену заједничку 

комисију оба дома именовани су посланици: Шемсудин Мехмедовић, 

Предраг Кожул, Менсура Бегановић, Ненад Лалић, Мирсад Мешић, 

Душанка Мајкић и Мирсад Исаковић. 

 

4. Закључак о формирању Интерресорне радне групе за израду Закона о 

испитивању поријекла имовине званичника у институцијама Босне и 

Херцеговине 

- предлагач: посланица Александра Пандуревић 

- број: 01-34-1-1959/16 од 19. 07. 2016. године 

- Усвојен на 33. сједници, одржаној 19. 07. 2016 
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5. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре 

избора три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и 

обезбјеђивање квалитета 

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома ПСБиХ 

- број: 01,02-34-1-1838-3/16 од 20. 07. 2016. године 

- Усвојен на 34. сједници, одржаној 01. 08. 2016. У Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ именовани су посланици: Ненад Лалић, 

Мирсад Ђонлагић и Предраг Кожул. 

 

6. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање 

једног члана Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, 

поступање и поштовање људских права лица над којим се извршавају 

кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд 

Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним 

законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је 

потписница БиХ, или други суд у складу са законом БиХ 

- број: 01,02-50-14-3180/16 од 20. 12. 2016. године 

- Усвојен на 40. сједници, одржаној 29. 12. 2016. У Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ именовани су посланици: Садик Ахметовић, 

Предраг Кожул и Борислав Бојић 

 

7. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање једног 

члана Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као независног тијела 

полицијске структуре Босне и Херцеговине из српског народа 

- број: 01,02-50-14-3181/16 од 20. 12. 2016. године; 

- Усвојен на 40. сједници, одржаној 29. 12. 2016. У Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ именовани су посланици: Хазим Ранчић, 

Предраг Кожул и Александра Пандуревић. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. ЗАКЉУЧЦИ усвојени на сједницама Дома, у оквиру 

расправе / као тачка дневног реда / из мишљења надлежних комисија 

 
1. Закључак поводом расправе о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о 

управи, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-30/15 од 22. 12. 2015.  

2. Четири закључка поводом расправе о Извјештају за Босну и Херцеговину за 2015. 

годину, подносилац: Европска комисија, број: 01,02-06-1538/15 од 03. 12. 2015. 

3. Закључак поводом расправе о Акционом плану за спровођење Реформске агенде на 

нивоу Савјета министара БиХ, подносилац: Савјет министара БиХ, број: 01,02-50-11-

1383/15 од 28. 10. 2015. 

4. Два закључка из Мишљења надлежне комисије, поводом расправе о Информацији по 

закључцима Представничког дома, број: 01-50-1-15-13/15, од 10. 06. 2015, 

усвојеним на 13. сједници Представничког дома, подносилац: Регулаторна 

агенција за комуникације БиХ, материјал број: 01-50-1-572-1/15 од 25. 12. 2015. 

На 23. сједници, одржаној 12. 01. 2016. 
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5. Закључак поводом расправе о Приједлогу закона о коришћењу и управљању 

имовином у државној својини Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици 

Шемсудин Мехмедовић и Заим Бацковић, број: 01-02-1-35/15 од 25. 12 .2015.  

6. Закључак из мишљења надлежне комисије поводом расправе о Извјештају о 

извршеној ревизији учинка о теми: „Управљање царинским терминалима“, материјал 

Канцеларије за ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-1-1548/15 од  07. 12. 2015. 

7. Закључак поводом расправе о Извјештају о извршеној ревизији учинка о теми: 

„Набавка личних докумената – студија случаја“, материјал Канцеларије за ревизију 

институција БиХ, број: 01/4-16-1-105/16 од 06. 01. 2016. 

8. Закључак из мишљења надлежне комисије поводом разматрања посланичке 

иницијативе Сенада Шепића, поднесене на 23. сједници, одржаној 12. 01. 2016, 

која гласи: „Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ обавезује Савјет 

министара БиХ и друге надлежне институције да хитно припреме и Парламентарној 

скупштини БиХ пошаљу информацију о стању и појавама вршњачког насиља и 

насиља међу дјецом у Босни и Херцеговини, са приједлогом мјера“, број: 01-50-1-

1650/15. 

9. Закључак из мишљења надлежне комисије поводом разматрања посланичке 

иницијативе Сенада Шепића, поднесене на 23. сједници, одржаној 12. 01. 2016, 

која гласи: „Обавезују се Савјет министара БиХ и друге надлежне институције и 

тијела БиХ да, у складу са одредбама Уговора између Републике Хрватске и Босне и 

Херцеговине о граничним прелазима, хитно покрену поступак измјена и допуна 

поменутог уговора, а у правцу осигурања прекатегоризације малограничних прелаза 

Заград – Пашин Поток, Плазикур – Гејковац и Хаџин Поток – Боговља у граничне 

прелазе за међународни саобраћај путника. Представнички дом ПСБиХ задужује 

Савјет министара БиХ да га о покренутим активностима у овом правцу обавијести 

најкасније у року од 30 дана“, број: 01-50-1-94/16. 

На 24. сједници, одржаној 03. 02. 2016. 

10. Два закључка поводом расправе о обавезама Босне и Херцеговине по питању 

израде правних прописа у домену кибернетичке безбједности у складу са 

Конвенцијом о кибернетичком криминалу и Споразумом о стабилизацији и 

придруживању, предлагач: посланик Саша Магазиновић, број: 01-50-1-418/16 од 

03. 02. 2016. 

11. Закључак поводом разматрања посланичке иницијативе Сенада Шепића, 

поднесене на 21. сједници, одржаној 10. 12. 2015, која гласи: „Предлажем да у 

дневни ред сљедеће сједнице утврстите тачку под називом: Оснивање 

парламентарне групе за промоцију обезбјеђења права на слободу вјере и 

убјеђења, у складу са чланом 18. Опште декларације о људским правима“, број: 

01-50-1-1574/15. 

12. Три закључка поводом разматрања посланичке иницијативе Сенада Шепића, 

поднесене на 21. сједници, одржаној 10. 12. 2015, која гласи: „Предлажем да 

Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ у дневни ред 

сљедеће сједнице уврсти тачку под називом: Информација о слободи говора и 

стању медијских слобода у Босни и Херцеговини, са посебним нагласком на 

нападе на новинаре“, број: 01-50-1-1575/15. 

13. Закључак поводом расправе о Информацији Централне изборне комисије БиХ о 

могућностима тестирања (пилот-пројекат) напредних технологија у изборном 

процесу на локалним изборима 2016. године, предлагач: посланик Дамир 

Арнаут, број: 01-50-1-522/16 од 12. 02. 2016. 

На 25. сједници, одржаној 16. 02. 2016. 
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14. Закључак поводом расправе о Извјештају о раду Одбора за жалбе грађана 

ПСБиХ за 2015, број: 01,02-50-19-469/16 од 08. 02. 2016. 

15. Закључак поводом расправе о Специјалном извјештају: „Приступачност радних 

простора законодавних органа у Босни и Херцеговини особа са инвалидитетом“, 

подносилац: Институција омбудсмена за људска права БиХ, број: 01,02,03-12-

501/16 од 10. 02. 2016. 

16. Закључак поводом расправе о Специјалном извјештају о (не)поштовању 

људских права и права из области рада у компанији „Боксит“ Милићи, са 

препорукама, подносилац: Институција омбудсмена за људска права БиХ, акт 

број: 03/6-37-471/16 од 09. 02. 2016. 

17. Два закључка поводом расправе о Допису Канцеларије за ревизију институција, 

акт број: 01-16-1-227/16 од 18. 01. 2016. 

18. Закључак поводом разматрања посланичке иницијативе Дамира Арнаута, број: 

01-50-1-441/16 од 08. 02. 2016. 

На 26. сједници, одржаној 17. 03. 2016. 

19. Два закључка поводом расправе о Приједлогу извјештаја о раду Интерресорне 

радне групе за измјену изборног законодавства Босне и Херцеговине, број: 

01,02-50-19-1004/16 од 31. 03. 2016. 

20. Шест закључака из мишљења надлежне комсиије, поводом расправе о 

Извјештају о реализацији Ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за 

спровођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума, подносилац: 

Министарство за људска права и избјеглице БиХ, број: 01,02-37-433/16 од 05. 

02. 2016. 

На 27. сједници, одржаној 05. 04. 2016. 

21. Два закључка у оквиру расправе о дневном реду, 

22. Два закључка у оквиру расправе о захтјеву Дома народа Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине за разматрање Приједлога закона о допуни 

Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине по хитном 

поступку, закон број: 01,02-02-1-1017/16 од 06. 04. 2016. 

23. Закључак поводом расправе о Приједлогу закона о измјенама и допунама 

Изборног закона Босне и Херцеговине, предлагачи: чланови Интерресорне 

радне групе за израду измјена изборног законодавства, посланици: Борјана 

Кришто, Хазим Ранчић и Лазар Продановић, закон број: 01-02-1-1032/16 од 04. 

04. 2016. (прво читање). 

24. Закључак поводом расправе о Приједлогу закона о Уставном суду Босне и 

Херцеговине, предлагачи: посланици из клубова СНСД-а и СДС-а, закон број: 

01,02-02-1-28/15 од 11. 01. 2016, са Мишљењем Уставноправне комисије 

Представничког дома ПСБиХ; 

На 28. сједници, одржаној 28. 04. 2016. 

25. Закључак поводом расправе о Приједлогу закона о омбудсмену за људска права 

Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-1-340/16 

од 01. 03. 2016. (прво читање); 

26. Закључак поводом расправе о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона 

о Правобранилаштву БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-

02-1-610/16 од 18. 03. 2016. (прво читање); 

27. Четири закључка поводом расправе о Извјештају о раду Привремене заједничке 

комисије оба дома ПСБиХ за преиспитивање рада Независног одбора ПСБиХ, 

број: 01,02-50-19-1044/16 од  04. 04. 2016. 

На наставку 28. сједнице, одржаном 11. 05. 2016. 
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28. Закључак поводом расправе о Извјештају о раду Управног одбора Извозно-

кредитне агенције БиХ за 2015. годину, акт број: 01,02-50-19-1068/16 од 06. 04. 

2016. 

29. Закључак поводом расправе о Годишњем извјештају о резултатима активности 

Институције омбудмена за људска права БиХ за 2015. годину, акт број: 01-12-

1199/16 од 21. 04. 2016. 

30. Три закључка из мишљења надлежне комисије поводом расправе о Извјештају 

БХРТ-а о реализацији планских докумената за 2015, Финансијски план и 

планови програма БХР1 и БХТ1 за 2016. и Извјештај о обављеној ревизији 

финансијског пословања  БХРТ-а за 2015. годину, материјал Управног одбора 

БХРТ-а, акт број: 01,02-29-1212/16 од 22. 04. 2016. 

31. Закључак поводом расправе о Информацији Правобранилаштва БиХ о два 

арбитражна поступка који су у току, акт број: 01,02-50-19-953/16 од 24. 03. 2016, 

са Изјашњењем Савјета министара БиХ, акт број: 01-50-2-13-28/16 од 20. 04. 

2016. 

На 29. сједници, одржаној 11. 05. 2016. 

32. Закључак поводом расправе о Захтјеву посланика Младена Босића, Шефика 

Џаферовића и Борјане Кришто за разматрање Приједлога закона о допуни 

Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине по 

хитном поступку, закон број: 01-02-1-1403/16 од 12. 05. 2016. 

33. Шест закључака поводом расправе о Извјештају о раду Савјета министара БиХ 

за 2015. годину, број: 01,02-50-19-850/16 од 16. 03. 2016. 

34. Закључак поводом расправе о Приједлогу резолуције о неприхватању изградње 

складишта и одлагалишта нуклеарног отпада, искоришћених извора и 

истрошеног нуклеарног горива и противљењу активностима у вези са 

изградњом складишта и одлагалишта на Трговској гори, општина Двор, 

Република Хрватска, предлагачи: посланици Диана Зеленика, Борислав Бојић и 

Јасмин Емрић, број: 01-02-2-1504/16 од 20. 05. 2016. 

35. Закључак Клуба посланика СДС-а: „Представнички дом Парламентарне 

скупштине БиХ задужује Заједничку комисију за надзор над радом 

Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ да испита наводе изнесене на Јавном 

сервису – Радио-телевизији Републике Српске о наводном учешћу 

Министарства безбједности БиХ, Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ, као 

и неких страних обавјештајних служби у организацији мирних протеста који су 

одржани у Бањој Луци 14. 05. 2016.“, број: 01-04-1517/16 од 23. 05. 2016. (тачка 

дневног реда) 

На 30. сједници, одржаној 24. 05. 2016. 

36. Закључак у оквиру претходних питања, а поводом усвајања Извјештаја о раду 

Канцеларије за разматрање жалби за 2015. годину; 

37. Закључак поводом расправе о Захтјеву посланика Борислава Бојића, Нермине 

Капетановић, Лазара Продановића, Маје Гасал-Вражалице, Дамира Арнаута и 

Саше Магазиновића за разматрање Приједлога допуна Пословника 

Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ по хитном поступку, у 

складу са чланом 133. Пословника, број: 01-02-1-1788/16 од 28. 06. 2016. 

38. Закључак поводом расправе о писму намјере Међународном монетарном фонду, 

предлагач тачке: посланик Дамир Бећировић, материјал број: 01-50-1-1956/16 од 

19. 07. 2016. 

На 33. сједници, одржаној 19.  07. 2016. 

39. Закључак поводом расправе о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона 

о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, 
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предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-33/15 од 25. 01. 2016. (прво 

читање); 

40. Шест закључака поводом расправе о Годишњем извјештају из области 

пољопривреде, исхране и руралног развоја за Босну и Херцеговину за 2015. 

годину, материјал Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, 

број: 01,02-28-1927/16 од 14. 07. 2016. 

41. Закључак поводом расправе о Извјештају о раду Агенције за превенцију 

корупције и координацију борбе против корупције за 2015. годину, број: 05/8-

50-19-1157/16 од 15. 04. 2016. 

На 34. сједници, одржаној 01. 08. 2016. 

42. Три закључка поводом расправе о Извјештају о слободи говора и стању 

медијских слобода у Босни и Херцеговини, број:   01-50-1-1575/15 од 18. 07. 

2016. (реализација посланичке иницијативе усвојене на 25. сједници 

Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 16. 02. 2016)  

На 35.  сједници, одржаној 30. 08. 2016) 

43. Закључак поводом расправе о Извјештају о извршеној ревизији учинка о теми: 

„Праћење реализације препорука  ревизије учинка“, подносилац: Канцеларија 

за ревизију институција БиХ, материјал број: 01,01/4-16-1-2008/16 од 25. 07. 

2016. 

44. Четири закључка поводом расправе о Материјалима Дирекције за европске 

интеграције БиХ, број: 01-50-1-853-1/15 од 21. 09. 2016. (реализација 

посланичких иницијатива усвојених на 16. сједници Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 27. 08. 2015, и на 19. сједници 

Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 28. 10. 2015) 

На 37. сједници, одржаној 09. 11. 2016. 

45. Закључак поводом расправе о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона 

о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, 

предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-33/15 од 25. 01. 2016. (друго 

читање); 

46. Закључак посланика из Клуба СДС-а: ''Задужује се Савјет министара БиХ да у року од 

120 дана у Парламентарну скупштину БиХ достави Приједлог закона о 

транспарентности власништва и ограничавању концентрације власништва над 

медијима'“, акт број: 01-50-1-3004/16 од 28. 11. 2016. (тачка дневног реда); 

На 38. сједници, одржаној 30. 11. 2016. 

47. Три закључка поводом расправе о Извјештају Канцеларије за ревизију 

институција БиХ о ревизији извршења Буџета институција Босне и Херцеговине 

и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину, број: 01-16-1-

2131/16 од 04. 08. 2016. 

48. Седам закључака поводом расправе о извјештајима Канцеларије за ревизију 

институција БиХ о финансијској ревизији институција БиХ за 2015. годину; 

На 39. сједници, одржаној 14. 12. 2016. 

49. Три закључка пововодом расправе о Извјештају Европске комисије о Босни и 

Херцеговини за 2016, материјал број: 01,02,03,08/11-05-1-2880/16 од 23. 11. 

2016. 

50. Закључак поводом расправе о Извјештају о извршеној ревизији учинка о теми: 

Активности институција БиХ за спровођење заштите и спасавања за вријеме 

природне или друге несреће, подносилац: Канцеларија за ревизију институција 

БиХ, број: 01/4-16-1-2845/16 од 04. 11. 2016. 

51. Два закључка поводом расправе о Извјештају о извршеној ревизији учинка о 

теми ''Ефикасност система деминирања у Босни и Херцеговини'', подносилац: 
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Канцеларија за ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-1-2846/16 од 04. 11. 

2016. 

52. Закључак посланика из Клуба СДС-а: „Задужује се Савјет министара БиХ да у року 

од 30 дана у Парламентарну скупштину БиХ достави измјене и допуне Кривичног 

закона БиХ којима се онемогућава ублажавање казне и замјена казне затвора новчаном 

казном за кривична дјела из члана 162б. Кривичног закона, као и за кривично дјело 

тероризма и друга кривична дјела за која Савјет министара БиХ процијени да су 

посебно друштвено опасна или да вријеђају достојанство личности и морал'“, акт број: 

01-50-1-3208/16 од 23. 12. 2016. (тачка дневног реда) 

На 40. сједници, одржаној 29. 12. 2016. 

 

 

ДИО СЕДМИ - ИНИЦИЈАТИВЕ ПОСЛАНИКА 

 

ПОГЛАВЉЕ I. УСВОЈЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ  
 

1.  „Задужује се Савјет министара БиХ да најкасније у року од 30 дана од дана усвајања ове 

иницијативе у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ изради и у 

парламентарну процедуру достави Извјештај о привлачењу директних страних 

инвестиција у Босну и Херцеговину у 2015. години са приједлогом мјера за унапређење 

политике привлачења страних инвестиција“ 
- Предлагач: посланик Денис Бећировић 

- Број: 01-50-1-1648/15 од 30. 12. 2015. 

- Усвојена на 24. сједници, одржаној 03. 02. 2016. 

 
2. „Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ обавезује Савјет министара БиХ и 

друге надлежне институције да у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе у 

Представничком дому припреме и Парламентарној скупштини БиХ пошаљу 

информацију о стању општег насиља и појавама вршњачког насиља и насиља међу 

дјецом у Босни и Херцеговини, са приједлогом мјера.“ 
- Предлагач: посланик Сенад Шепић 

- Број: 01-50-1-1650/15 од 12. 01. 2016. 

- Усвојена на 24. сједници, одржаној 03. 02. 2016. 

 
3. „Обавезују се Савјет министара БиХ и друге надлежне институције и тијела БиХ да, у 

складу с одредбама Уговора између Републике Хрватске и Босне и Херцеговине о 

граничним прелазима, хитно покрену поступак измјена и допуна поменутог уговора, а у 

правцу обезбјеђења прекатегоризације малограничних прелаза Заград – Пашин Поток, 

Плазикур – Гејковац и Хаџин Поток – Боговља у граничне прелазе за међународни 

саобраћај путника. Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да га о 

покренутим активностима у овом правцу обавијести најкасније у року од 30 дана.“ 

- Предлагач: посланик Сенад Шепић 

- Број: 01-50-1-94/16 од 12. 01. 2016. 

- Усвојена на 24. сједници, одржаној 03. 02. 2016. 

 
4. „Предлажем да Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 

у дневни ред сљедеће сједнице уврсти тачку под називом: Информација о слободи 

говора и стању медијских слобода у Босни и Херцеговини, са посебним нагласком 

на нападе на новинаре.“ 

- Предлагач: посланик Сенад Шепић 

- Број: 01-50-1-1575/15 од 10. 12. 2015. 

- Усвојена на 25. сједници, одржаној 16. 02. 2016. 
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5. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине ('Службени гласник БиХ', број: 79/14, 81/15 и 97/15), 

подносим посланичку иницијативу којом се задужује Савјет министара БиХ да, 

најкасније у року од 120 дана од дана усвајања ове иницијативе у 

Представничком дому ПСБиХ, сачини и усвоји Национални програм интеграције 

Босне и Херцеговине у Европску унију и достави га Представничком дому.“ 
- Предлагач: посланик Денис Бећировић 

- Број: 01-50-1-393/16 од 03. 02. 2016. 

- Усвојена на 25. сједници, одржаној 16. 02. 2016. 

 
6. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15), подносим 

посланичку иницијативу којом се задужује Савјет министара БиХ да, у року од 90 

дана од дана усвајања ове иницијативе у Представничком дому ПСБиХ, у 

парламентарну процедуру достави Анализу реформе образовања у БиХ, са 

посебним освртом на реформу средњошколског образовања и могућности увођења 

обавезног средњошколског образовања.“ 

- Предлагач: посланица Моника Томић 

- број: 01-50-1-415/16 од 03. 02. 2016. 

- Усвојена на 25. сједници, одржаној 16. 02. 2016. 

 
7. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине, подносим посланичку иницијативу којом Представнички 

дом обавезује Интерресорну радну групу за измјену изборног законодавства БиХ 

да хитно размотри могућности употребе напредних технологија (електронско 

гласање) у изборном процесу, те да у року од 30 дана обавијести Дом о омјерама 

које је потребно предузети како би се Централна изборна комисија обавезала да на 

локалним изборима 2016. године, у оквиру постојећег буџета, примијени пилот-

пројекат на репрезентативном и статистички релевантном броју бирачких мјеста 

с циљем тестирања тих напредних технологија.“ 

- Предлагач: посланик Дамир Арнаут 

- број: 01-50-1-441/16 од 08. 02. 2016. 

- Усвојена на 26. сједници, одржаној 17. 03. 2016. 

 

8. „Задужује се Савјет министара БиХ да најкасније до краја 2016. године сачини и у 

парламентарну процедуру достави извјештај о положају младих у Босни и 

Херцеговини.“ 
- Предлагач: посланица Маја Гасал-Вражалица 

- Број: 01-50-1-1906/16 

- Усвојена на 35. сједници, одржаној 30. 08. 2016. 

 
9. “Задужује се Савјет министара Босне и Херцеговине да, најкасније у року од 90 

дана од дана усвајања ове иницијативе у Представничком дому Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине, припреми и у парламентарну процедуру достави 

Приједлог измјена и допуна Устава Босне и Херцеговине којим се обезбјеђује 

потпуна и досљедна примјена пресуде Европског суда за људска права у предмету 

Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине.“ 
- Предлагач: посланик Денис Бећировић 

- Број: 01-50-1-2674/16 од 19. 10. 2016. 

- Усвојена на 38. сједници, одржаној 30. 11. 2016. 
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10. “Задужује се Савјет министара Босне и Херцеговине да, најкасније у року од 90 

дана од дана усвајања ове иницијативе у Представничком дому Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине, припреми и у парламентарну процедуру достави 

Приједлог закона о награди Земаљског антифашистичког вијећа народног 

ослобођења Босне и Херцеговине (ЗАВНОБиХ).“ 

- Предлагач: посланик Денис Бећировић 

- Број: 01-50-1-2973/16 од 24. 11. 2016. 

- Усвојена на 39. сједници, одржаној 14. 12. 2016. 

 

 
11. “Задужује се Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине да 

изради Специјални извјештај о изгледу, употреби и заштити државних односно 

службених обиљежја у Босни и Херцеговини.“ 

- Предлагач: посланик Борислав Бојић 

- Број: 01-50-1-3005/16 од 28. 11. 2016. 

- Усвојена на 39. сједници, одржаној 14. 12. 2016. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. ОДБИЈЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
 

1. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине 

БиХ, подносим посланичку иницијативу за формирање Комисије за избор текста 

химне Босне и Херцеговине“ 
- Предлагач: посланик Шемсудин Мехмедовић 

- Број: 01-50-1-1565/15 од 10. 12. 2015. 

- Одбијена на 24. сједници, одржаној 03. 02. 2016. 

 
2. „У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине, покрећем посланичку иницијативу за 

уврштавање у дневни ред сједнице Представничког дома ПСБиХ сљедеће тачке: 

Анализа стања у Министарству иностраних послова БиХ и дипломатско-

конзуларној мрежи БиХ“ 
- Предлагач: посланица Душанка Мајкић 

- Број: 01-50-1-82/16 од 05. 01. 2016. 

- Одбијена на 24. сједници, одржаној 03. 02. 2016. 

 

 
3. ''На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине, подносим посланичку иницијативу којом 

Представнички дом обавезује Интерресорну радну групу за измјену изборног 

законодавства БиХ да у оквиру предстојећих измјена и допуна Изборног закона 

БиХ, које ће та интерресорна радна група предложити, размотри и могућност 

измјене одредаба Изборног закона БиХ којима се регулише равноправна 

политичка партиципација жена и мушкараца, на начин који ће створити додатне 

могућности за равномјернију заступљеност оба пола у законодавним органима у 

Босни и Херцеговини, односно да конкретно размотри могућност предлагања 
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нових или сличних одредаба и о својим закључцима обавијести Представнички 

дом.'' 

- Предлагач: посланик Дамир Арнаут 

- Број: 01-50-1-442/16 од 08.02.2016. 

- Одбијена на 26. сједници, одржаној 17. 03. 2016. 

 

4. „У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, достављам 

иницијативу којом се задужује Савјет министара БиХ да у року од 60 дана од дана 

усвајања ове иницијативе у Представничком дому ПСБиХ покрене процедуру за 

усаглашавање и усвајање политике развоја информационог друштва у Босни и 

Херцеговини, те на основу тога покрене израду стратегије развоја информационог 

друштва Босне и Херцеговине, која ће представљати кључни документ за развој 

информационо-комуникационих технологија у Босни и Херцеговини.“ 

- Предлагач: посланица Менсура Бегановић 

- Број: 01-50-1-504/16 од 11. 02. 2016. 

- Одбијена на 26. сједници, одржаној 17. 03. 2016. 

 

5. „У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, подносим 

иницијативу Савјету министара БиХ за покретање поступка израде правилника о 

акредитацији за право предности за породице дјеце и особе са тешкоћама у развоју 

/ инвалидитетом.“ 

- Предлагач: посланица Маја Гасал-Вражалица 

- Број: 01-50-1-537/16 од 12. 02. 2016. 

- Одбијена на 26. сједници, одржаној 17. 03. 2016. 

 

 
6. „Предлажем да у дневни ред наредне сједнице утврстите тачку под називом: 

Оснивање парламентарне групе за промоцију обезбјеђивања права на слободу 

вјере и убјеђења, у складу са чланом 18. Универзалне декларације о људским 

правима“ 

- Предлагач: посланик Сенад Шепић  

- Број: 01-50-1-1574/15 од 10.12.2015. 

- Одбијена на 27. сједници, одржаној 05. 04. 2016. 

 

7. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине, подносим посланичку иницијативу којом се задужује Савјет 

министара БиХ да, најкасније у року од шест мјесеци од дана усвајања ове 

иницијативе у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, формира 33 

радне групе аналогно поглављима acquisa (о два поглавља aquisa се не преговара) 

с циљем систематске и синхронизоване хармонизације босанскохерцеговачког 

законодавства са законодавством Европске уније.“ 

- Предлагач: посланик Денис Бећировић 

- Број: 01-50-1-555/16 од 16. 02. 2016. 

- Одбијена на 27. сједници, одржаној 05. 04. 2016. 

 

8. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине, подносим посланичку иницијативу којом се задужује Савјет 

министара БиХ да, најкасније у року од 18 мјесеци од дана њеног усвајања у 

Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, у сарадњи са надлежним 

органима и институцијама, организује и спроведе поступак изградње споменика 

Срђану Алексићу, Горану Ченгићу, као и другим храбрим и поштеним људима 

који су чинили добра дјела и бранили универзалне принципе заштите људских 
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права, као симболима грађанске солидарности који су сопственим животима 

бранили право на живот својих комшија. Захваљујући њима, преживјела је 

људскост и вјера у њу. Споменике би требало поставити испред зграде 

Парламентарне скупштине БиХ као трајни и свијетли примјер грађанске 

солидарности, људскости и човјекољубивости, а понуђеним идејним 

урбанистичко-архитектонским рјешењем могли би бити обухваћени, осим Срђана 

Алексића и Горана Ченгића, и други који су, жртвујући своје животе, штитили 

суграђане. Реализовањем ове иницијативе била би послана јасна и конкретна 

порука да је Босна и Херцеговина спремна, и на овај начин, конкретно исказати 

поштовање према хуманим људима који су чинили племенита дјела и бранили 

универзалне принципе заштите слободе и људског достојанства. Захваљујући 

Срђану Алексићу, Горану Ченгићу, као и другим храбрим и поштеним људима у 

Босни и Херцеговини, преживјела је људскост и вјера у њу. Ријеч је о људима који 

нису чекали да неко други уради нешто па да им се евентуално придруже, већ су 

сами хуманистички и људски дјеловали, по налогу сопствене савјести, у складу са 

општељудским моралним принципима. Они су својим жртвовањем упутили 

бесмртну поруку о томе да људска права која појединцу припадају по основу 

његове есенције, бити, суштине, неће доћи сама по себи, ако се људи за њих не 

изборе, и ако се не осигурају истовремено средства путем којих ће се бранити и 

афирмисати људска права и слободе.“ 

- Предлагач: посланик Денис Бећировић 

- Број: 01-50-1-556/16 од 16. 02. 2016. 

- Одбијена на 27. сједници, одржаној 05. 04. 2016. 

 
9. „Задужује се Министарство безбједности Босне и Херцеговине да најкасније у 

року од тридесет дана од усвајања ове иницијативе у Представничком дому 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине сачини и у парламентарну 

процедуру достави Информацију о дјеловању организација и група које на 

територији Босне и Херцеговине шире вјерску, националну и сваку другу 

мржњу.“ 

- Предлагач: посланици Денис Бећировић и Сенад Шепић 

- Број: 01-50-1-881/16 од 17. 03. 2016. 

- Одбијена на наставку 28. сједнице, одржаном 11. 05. 2016. 

 
10. „Иницијатива Савјету министара БиХ за доношење и усвајање државне 

стратегије за промовисање обновљиве енергије“ 

- Предлагач: посланица Нермина Капетановић 

- Број: 01-50-1-1031/16 од 04. 04. 2016. 

- Одбијена на наставку 28. сједнице, одржаном 11. 05. 2016. 

 
11. „Задужује се Савјет министара Босне и Херцеговине да, најкасније у року од 12 

мјесеци од дана усвајања ове иницијативе у Представничком дому ПСБиХ, 

сачини и у парламентарну процедуру упути Закон о спречавању нереда на 

спортским такмичењима у Босни и Херцеговини.“ 

- Предлагач: посланик Денис Бећировић 

- Број: 01-50-1-1056/16 од  05.04.2016. 

- Одбијена на 29. сједници, одржаној 11. 05. 2016. 

 
12. „Задужује се Савјет министара БиХ да, најкасније у року од 90 дана од дана 

усвајања ове иницијативе у Представничком дому Парламентарне скупштине 

БиХ, сачини и у парламентарну процедуру достави извјештај о примјени 

Споразума о оснивању јавних корпорација Босне и Херцеговине (Анекс 9. 

Дејтонског мировног споразума), са приједлогом акционог плана за примјену 

наведеног споразума.“ 
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- Предлагач: посланик Денис Бећировић 

- Број: 01-50-1-1694/16 од  15. 06. 2016. 

- Одбијена на 33. сједници, одржаној 19. 07. 2016. 

 
13. „Задужује се Савјет министара Босне и Херцеговине да на основу анализе 

(не)оправданости постојања независних и надзорних тијела полицијске структуре 

у форми како је то сада законски прописано – најкасније у року од 60 дана од 

усвајања ове иницијативе у Представничком дому Парламентарне скупштине 

БиХ – у парламентарну процедуру достави измјену постојећих прописа, односно 

нова законска рјешења која подразумијевају и доношење закона о стављању ван 

снаге Закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и 

Херцеговине ('Службени гласник БиХ', број 36/08).“ 

- Предлагач: посланица Ханка Вајзовић  

- Број: 01-50-1-2850/16 од  07. 11. 2016. године 

- Одбијена на 38. сједници, одржаној 30. 11. 2016. 

 
14. “Задужује се Савјет министара Босне и Херцеговине да, најкасније у року од шест 

мјесеци од дана усвајања ове иницијативе у Представничком дому 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, припреми и у парламентарну 

процедуру достави измјене и допуне Изборног закона Босне и Херцеговине којим 

се прописује да изабрани члан Предсједништва Босне и Херцеговине не смије бити 

члан политичке странке, односно по ступању на дужност, подноси оставку на 

страначке дужности те о томе обавјештава Парламентарну скупштину Босне и 

Херцеговине.“ 

- Предлагач: посланик Денис Бећировић 

- Број: 01-50-1-2863/16 од  09. 11. 2016. године 

- Одбијена на 39. сједници, одржаној 14. 12. 2016. 

 

 

ДИО ОСМИ - ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

У 2016. години постављена су 344 посланичка питања, а достављена су 262 одговора на 

посланичка питања (и 16 одговора на питања из 2015. године). 

 

 

ДИО ДЕВЕТИ – РЕЗОЛУЦИЈЕ / ДЕКЛАРАЦИЈЕ 

 

1. Резолуцијa о неприхватању изградње складишта и одлагалишта 

нуклеарног отпада, искоришћених извора и истрошеног нуклеарног горива 

и противљењу активностима у вези са изградњом складишта и 

одлагалишта на Трговској гори, општина Двор, Република Хрватска 

- предлагачи: посланици Диана Зеленика, Борислав Бојић и Јасмин Емрић 

- број: 01-02-2-1504/16 од 20. 05. 2016. године 

- Усвојена на 30. сједници, 24. 05. 2016. године 

 

2. Декларација о осуди говора мржње 
- предлагачи: посланици Саша Магазиновић, Лазар Продановић и Сенад 

Шепић 

- број: 01-02-2-1381/16, од 10. 05. 2016. 

- Усвојена на 30. сједници, 24. 05. 2016. 

 

 


