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Temeljem članka 54. Poslovnika Doma naraoda Parlamentarne skupštine 

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

91/07), Kolegij Doma naroda je na 26. sjednici, održanoj 15. travnja 2009. 

godine, utvrdio Orijentacijski radni plan Doma naroda Parlamentarne 

skupštine Bosne i Hercegovine za razdoblje travanj - prosinac 2009. godine. U 

Orijentacijski radni plan Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i 

Hercegovine uneseni su prijedlozi iz područja zakonodavne i analitičko-

informativne aktivnosti, i to: 

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

2009. godine; 

-  materijali koji se već nalaze u parlamentarnoj proceduri; 

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

2009. godinu i 

- materijali koje su predložila zajednička povjerenstva, povjerenstva i 

izaslanici u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.  

            

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

biti razmatrani nakon dostave u parlamentarnu proceduru, sukladno rokovima 

propisanim  Poslovnikom Doma naroda.              
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A)  ZAKONODAVNA AKTIVNOST 

 

I.   ZAKONI ZA KOJE  

     JE OKONĈANA PAROCEDURA DO 

     KRAJA  OŢUJKA   2009. 

 

1. Zakon o Proračunu institucija BiH i 

međunarodnih obveza BiH za 2009. 

godinu 

2. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o zaštiti tajnih podataka, 

predlagatelj: Zajedničko 

povjerenstvo za nadzor nad radom 

OSABiH 

3. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj 

agencijiBiH, predlagatelj: 

Zajedničko povjerenstvo za nadzor 

nad radom OSABiH 

4. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o sportu u Bosni i 

Hercegovine, predlagatelj: 

Ustavnopravnopovjerenstvo   

5. Zakon o genetski modificiranim 

organizmima  

6. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o proizvodnji naoružanja i 

vojne opreme 

7. Zakon o dopuni Zakona o Javnom 

RTV sustavu BiH (na usuglašavanju) 

8. Zakon o Agenciji za razvoj 

informacijskog društva BiH 

(odbijen) 

9. Zakon o maloljetnim počiniteljima 

kaznenih djela i kaznenopravnoj 

zaštiti djece i maloljetnika (odbijen) 

10. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći 

(odbijen) 

11. Zakon o kontroli kretanja oružja i 

vojne opreme (odbijen) 

12. Prijedlog zakona o Agenciji za 

razvoj informacijskog društva Bosne 

i Hercegovine (odbijen) 

13. Amandman I. na Ustav BiH 

14. Imenovanje predsjedatelja, 

zamjenika i članova Neovisnog 

odbora i Odbora za žalbe građana, 

kao neovisnih tijela policijske 

strukture BiH (Prijedlog Ad hoc 

zajedničkog povjerenstva za 

provođenje procedure imenovanja 

Neovisnog odbora i Odbora za žalbe 

građana  - odbijen); 

15. Inicijativa izaslanika Bože Rajića i 

Rude Vidovića za formiranje radne 

skupine za uzradu teksta novog ustava 

Bosne i Hercegovine (odbijena). 

 

II.  PRIJEDLOZI ZAKONA U 

      PROCEDURI 

 

II.1. Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona 

o carinskoj tarifi BiH (od 22. 8. 2007) 

2. Prijedlog zakona o programu zaštite 

svjedoka u BiH 

3. Prijedlog zakona o zrakoplovstvu BiH 

4. Prijedlog zakona o Agenciji za 

pružanje usluga u zračnoj plovodbi 

5. Prijedlog zakona  o izmjenama i 

dopunama Zakona o slobodi pristupa 

informacijama BiH, predlagatelj: 

Zastupnički dom 

6. Prijedlog zakona o fiskalnim kasama, 

predlagatelj: Zastupnički dom 

7. Prijedlog zakona o zaštiti domaće 

proizvodnje unutar Sporazuma 

CEFTA, predlagatelj: Zastupnički dom 

8. Prijedlog zakona o dopuni zakona o 

službenom glasilu BiH, predlagatelj: 

Zastupnički dom 

9. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o 

carinskoj tarifi BiH (od 25. 12. 2008) 

10. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o državljanstvu BiH 

11. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o državnoj službi 

12. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o graničnoj policiji 

BiH 

13. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Agenciji za rad i 

zapošljavanje 

14. Prijedlog zakona o odvjetništvu 

15. Prijedlog zakona BiH o izmjenama i 

dopunama Zakona o izvršenju 

kaznenih sankcija, pritvora i drugih 

mjera 

16. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o policijskim 

službenicima 
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17. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o ministarstvima i 

drugim tijelima uprave 

18. Prijedlog zakona o javnim nabavama 

19. Prijedlog zakona o poštama BiH 

20. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o obrani BiH 

21. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o službi u 

Oružanim snagama BiH 

22. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o kaznenom 

postupku 

23. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o državnoj službi 

u institucijama Bosne i Hercegovine 

24. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o financiranju 

institucija BiH 

25. Prijedlog zakona o osnovama 

znanstvenoistraživačke djelatnosti i 

koordinaciji unutarnje  i 

međunarodne znanstvenoistraživačke 

suradnje Bosne i Hercegovine 

26. Prijedlog zakona o parlamentarnom 

vojnom povjereniku Bosne i 

Hercegovine (prvo čitanje), 

predlagatelji: Branko Zrno, Šefik 

Džaferović, Slobodan Šaraba i Adem 

Huskić 

 

III. PRIJEDLOZI  ZAKONA IZ PRO-  

       GRAMA VIJEĆA MINISTARA  

       BiH ZA 2009. GODINU 

 

Program rada Vijeća ministara BiH 

dostavljen je Domu 30. 1. 2009. godine i 

upućen izaslanicima radi informiranja. 

Program Vijeća ministara sastoji se iz četiri 

dijela: 

 1) Zakonodavna aktivnost, 

 2) Međunarodni ugovori, 

 3) Europske integracije i  

 4) Tematski dio. 

 

Iz Zakonodavne aktivnosti Vijeća ministara 

BiH u Radni plan Doma preuzeti su 

prijedlozi zakona. Iz praktičnih razloga nisu 

naznačeni rokovi razmatranja, jer će svi 

prijedlozi  zakona biti razmatrani čim stignu 

u parlamentarnu proceduru, prema rokovima 

određenim Poslovnikom Doma. 

 

Navedeni su prijedlozi zakona iz Programa 

Vijeća ministara BiH, kako slijedi:  

 

1. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Okvirnog zakona o 

registraciji poslovnih subjekata u 

Bosni i Hercegovini 

2. Prijedlog zakona o duhanu Bosne i 

Hercegovine 

3. Prijedlog zakona o veterinarskim 

lijekovima u Bosni i Hercegovini 

4. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o plaćama u 

institucijama Bosne i Hercegovine 

5. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o međunarodnom i 

međuentitetskom prijevozu 

6. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama  Zakona o sprečavanju 

pranja novca 

7. Prijedlog zakona o državnoj imovini 

8. Prijedlog zakona o trošarinama 

9. Prijedlog zakona o postupku 

zaključivanja i provođenja 

međunarodnih ugovora 

10. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o politici izravnih 

stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini 

11. Prijedlog zakona o slobodnim 

područjima u Bosni i Hercegovini 

12. Prijedlog zakona o promicanju malih i 

srednjih poduzeća i poduzetništva 

Bosne i Hercegovine 

13. Prijedlog zakona o namjeni i korištenju 

dijela imovine koju je BiH dobila 

prema Sporazumu o pitanjima  

sukcesije 

14. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o ravnopravnosti 

polova 

15. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o postupku 

neizravnog oporezivanja 

16. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Izbornog zakona BiH  

17. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o zaštiti novih sorti 

biljaka Bosne i Hercegovine 
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18. Prijedlog zakona o kulturnim 

ustanovama od značaja za Bosnu i 

Hercegovinu 

19. Zakon o protuminskom djelovanju u 

Bosni i Hercegovini  

20. Prijedlog zakona o obligacijskim 

(obveznim) odnosima 

21. Prijedlog zakona o primjeni Statuta 

Međunarodnog kaznenog suda 

22. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o upravnom 

postupku 

23. Prijedlog zakona o popisu 

stanovništva i stanova u Bosni i 

Hercegovini 

24. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Upravi za 

neizravno oporezivanje 

25. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o sustavu 

neizravnog oporezivanja u Bosni i 

Hercegovini 

26. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o postupku 

prisilne naplate neizravnih poreza 

27. Prijedlog zakona o finansijskom 

lizingu 

28. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o carinskoj tarifi 

Bosne i Hercegovine 

29. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o nadzoru nad 

tržištem Bosne i Hercegovine 

30. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o općoj sigurnosti 

proizvoda 

31. Prijedlog zakona o blagdanima 

Bosne i Hercegovine 

32. Prijedlog zakona o zabrani 

fašističkih organizacija i korištenju 

njihovih obilježja 

33.  Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o suzbijanju 

zloporabe opojnih droga 

34. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o arhivskoj građi i 

Arhivu Bosne i Hercegovine 

35. Prijedlog zakona o posredovanju i 

zastupanju u carinskom postupku 

36. Prijedlog zakona o veterinarstvu u 

Bosni i Hercegovini 

37. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o računovodstvu i 

reviziji 

38. Prijedlog zakona o radnom vremenu 

vozača i digitalnim tahografima 

39. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o osnovama 

sigurnosti prometa na cestama u Bosni i 

Hercegovini 

40. Prijedlog zakona o kulturnom 

naslijeđu 

41. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o nestalim osobama 

42. Prijedlog zakona o denacionalizaciji 

43. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o upravi 

44. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Pravobraniteljstvu 

Bosne i Hercegovine 

45. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Sudu Bosne i 

Hercegovine 

46. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Tužiteljstvu 

Bosne i Hercegovine 

47. Prijedlog zakona o telekomunika- 

cijama, državnim registrima i razmjeni 

podataka za policijska tijela u Bosni i 

Hercegovini 

48. Prijedlog zakona o Državnoj agenciji 

za istrage i zaštitu 

49. Prijedlog zakona o uspostavi tijela za 

suzbijanje korupcije u Bosni i 

Hercegovini 

50. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Vijeću ministara 

Bosne i Hercegovine 

51. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o statistici Bosne i 

Hercegovine 

52. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o porezu na dodanu 

vrijednost 

53. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o carinskoj politici 

Bosne i Hercegovine 

54. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o financiranju političkih 

stranaka 
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55. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Agenciji za 

osiguranje Bosne i Hercegovine 

56. Prijedlog zakona o plinu 

57. Prijedlog zakona o zaštiti okoliša 

Bosne i Hercegovine 

58. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o vinu i rakiji i 

drugim proizvodima od grožđa i vina 

59. Prijedlog zakona o zaštitarskim i 

detektivskim agencijama 

60. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o sudskoj policiji 

Bosne i Hercegovine 

61. Prijedlog zakona o dužnostima i 

pravima zastupnika i izaslanika u 

Parlamentarnoj skupštini Bosne i 

Hercegovine 

62. Prijedlog zakona o vanjskim 

poslovima Bosne i Hercegovine 

63. Prijedlog zakona o sustavu državne 

pomoći u Bosni i Hercegovini 

64. Prijedlog zakona o neškodljivom 

uklanjanju animalnog otpada 

65. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o izbjeglicama i 

raseljenim osobama u Bosni i 

Hercegovini 

66. Prijedlog zakona o fiskalnim kasama 

67. Prijedlog zakona o sukobu interesa u 

institucijama vlasti BiH 

68. Prijedlog zakona o Proračunu 

institucija Bosne i Hercegovine i 

međunarodnih obveza Bosne i 

Hercegovine za 2010. godinu 

69. Prijedlog zakona o elektroničkim 

komunikacijama Bosne i 

Hercegovine 

70. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o kaznenom 

postupku Bosne i Hercegovine 

71. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Kaznenog zakona Bosne i 

Hercegovine 

72. Prijedlog zakona o DNK analizama 

73. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o mineralnim 

gnojivima 

74. Prijedlog zakona o vrijednosnim 

papirima Bosne i Hercegovine 

75. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Javnom RTV 

sustavu Bosne i Hercegovine 

76. Prijedlog zakona o žrtvama torture i 

civilnim žrtavama rata 

77. Prijedlog zakona o autorskom pravu i 

srodnim pravima u Bosni i 

Hercegovini 

78. Prijedlog zakona o kolektivnom 

ostvarivanju autorskog prava i srodnih 

prava u Bosni i Hercegovini 

79. Prijedlog zakona o topografiji 

integriranih sklopova u Bosni i 

Hercegovini 

80. Prijedlog zakona o carinskoj politici 

Bosne i Hercegovine 

81. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o fitofarmaceutskim 

sredstvima 

82. Prijedlog zakona o stočnoj hrani 

83. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o zaduživanju, dugu 

i jamstvima 

84. Prijedlog zakona o zapošljavanju i 

radu stranaca i migranata u Bosni i 

Hercegovini 

85. Prijedlog zakona o dijaspori Bosne i 

Hercegovine 

86. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Visokom 

sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne 

i Hercegovine 

87. Prijedlog zakona o volontiranju 

88. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o radu 

89. Prijedlog zakona o znakovnom jeziku 

za gluhe osobe 

90. Prijedlog zakona o patentu u Bosni i 

Hercegovini 

91. Prijedlog zakona o žigu u Bosni i 

Hercegovini 

    100. Prijedlog zakona o oznakama 

      zemljopisnog podrijetla u Bosni i  

     Hercegovini 

101. Prijedlog zakona o industrijskom  

           dizajnu u Bosni i Hercegovini 
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IV.  AKTI VISOKOG PREDSTAVNIKA 

 

Zakoni koje je donio Visoki predstavnik, 

a nisu potvrĊeni u PSBiH 

 

1. Odluka kojom se donosi Zakon o 

izmjenama i dopunama Zakona o 

sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni 

i Hercegovini – Christian Shwartz 

Shilling 

(Objavljena u «Službenom glasniku 

BiH», broj: 34/07) 

 

2. Odluka kojom se donosi Zakon o 

izmjenama i dopunama Zakona o 

uplatama na jedinstveni račun i 

raspodjeli prihoda  - Christian Shwartz 

Shilling 

(Objavljena u «Službenom glasniku 

BiH», broj: 34/07) 

 

3. Odluka o izmjenama i dopunama 

Zakona o privremenoj zabrani 

raspolaganja državnom imovinom Bosne 

i Hercegovine - Christian Shwartz 

Shilling (Objavljena u “Službenom 

glasniku BiH”, broj: 41/07) 

 

4. Odluka kojom se donosi Zakon o 

Memorijalnom centru Srebrenica – 

Potočari spomen-obilježje i mezarje za 

žrtve genocida iz 1995.  - Christian 

Shwartz Shilling (Objavljena u 

«Službenom glasniku BiH», broj 49/07) 

 

5. Odluka kojom se donosi Zakon o 

izmjenama i dopunama Zakona o 

osobnoj iskaznici državljana Bosne i  

Hercegovine  - Miroslav  Lajčak 

(Objavljena u «Službenom glasniku 

BiH», broj: 53/07) 

 

6. Odluka kojom se donosi Zakon o 

izmjenama i dopunama Zakona o 

kretanju i boravku stranaca i azilu – 

Miroslav Lajčak  

(Objavljena u «Službenom glasniku 

BiH», broj: 53/07) 

 

7. Odluka o izmjenama i dopunama 

Zakona o privremenoj zabrani 

raspolaganja državnom imovinom Bosne i 

Hercegovine – Miroslav Lajčak 

(Objavljena u «Službenom glasniku BiH», 

broj: 74/07) 

      

8.   Odluka o donošenju Zakona o 

      izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću  

     ministara Bosne i Hercegovine  

     –  Miroslav Lajčak 

      (Objavljena u «Službenom glasniku  

      BiH», broj: 81/07) 

 

9. Odluka kojom se donosi Zakon o  

     izmjenama i dopunama Zakona o 

privremenoj zabrani raspolaganja 

državnom imovinom Bosne i Hercegovine  

- Miroslav Lajčak (Objavljena u 

''Službenom glasniku BiH'', br. 99/07)  

 

10. Odluka kojom se donosi Zakon o   

     izmjenama i dopunama Zakona o sustavu 

     neizravog oporezivanja u Bosni i 

    Hercegovini – Miroslav Lajčak 

    (Objavljena u “Službenom glasniku 

     BiH”, broj: 4/08) 

 

11. Odluka o izmjenama i dopunama 

     Zakona o privremenoj zabrani  

     raspolaganja državnom imovinom BiH  - 

     Miroslav  Lajčak 

     (Objavljena u ''Službenom glasniku BiH'',  

      broj: 58/08) 

 

12. Odluka kojom se donosi Zakon o 

      izmjenama  i dopunama Zakona 

     o kaznenom postupku BiH – Miroslav 

     Lajčak (donesena 20. 2. 2009) 
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V.  PRIJEDLOZI POVJERENSTAVA I 

     KLUBOVA NARODA 

 
Sukladno Poslovniku Doma, Kolegij je 
pozvao Predsjedništvo BiH, stalna 
povjerenstva Doma i zajednička 
povjerenstva obaju domova, te klubove 
naroda, da dostave svoje prijedloge i 
sugestije za izradu Radnog  plana Doma za 
2009. godinu, uz napomenu da dostave samo 
materijale za koje će  preuzeti ulogu 
predlagatelja. 

Povjerenstva Doma i zajednička 
povjerenstva obaju domova dostavila su 
svoje radne planove za 2009. godinu U 
načelu,  sukladno općim  odredbama 
Poslovnika, povjerenstva razmatraju 
prijedloge zakona i druge materijale  iz 
svoje nadležnosti i Domu dostavljaju 
izvješća, odnosno mišljenja o razmatranim 
materijalima.  

Povjerenstva Doma naroda kao i  Zajednička 
povjerenstva Parlamentarne skupštine BiH, 
dostavila su Domu svoje orijentacijske radne 
planove koji su sukladni programu rada 
Vijeća ministara BiH. 

Zajedničko povjerenstva za ljudska prava, 
prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, 
azil i etiku koje je u Radni plan Doma 
predložilo:  

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o 
imenovanju članova Vijeća nacionalnih 
manjina BiH. 

 

B) ANALITIĈKO-INFORMATIVNE  

     AKTIVNOSTI 

 

I.  AKTI ZA KOJE JE OKONĈANA 

   PROCEDURA OD 1. SIJEĈNJA 

   DO KRAJA  OŢUJKA  2009. 

    

1. Izvješća Ureda za reviziju o 

obavljenoj reviziji financijskog 

poslovanja za 56 institucija BiH za  

2007. godinu (Zajednička sjednica 

obaju domova, 28. 1. 2009) 

 

2. Izvješće o izvršenju Proračuna 

institucija BiH i međunarodnih 

obveza BiH za 2007. godinu 

Podnositelj: Predsjedništvo BiH 

 

3. Izvješće o aktivnostima na projektu 

„Autocesta na koridoru Vc“ i Plan 

slijedećih aktivnosti 

 

4. Izvješće o sudjelovanju pripadnika 

oružanih snaga, policijskih i državnih 

službenika BiH u operacijama potpore 

miru u inozemstvu za razdoblje od     

1. 3. 2008 do 30. 6. 2008.  

 

5. Izvješće o napretku BiH u 2008. godini 

(materijal Direkcije za europske 

integracije) 

 

6. Konačno Izvješće o provedbi mjera iz 

Akcijskog plana Srednjoročne 

razvojne strategije BiH 2004-2007. 

(PRSP) i ekonomski trendovi, godišnje 

izvješće za 2007. godinu Direkcije za 

ekonomsko planiranje BiH 

 

7. Financijska izvješća Ureda za reviziju 

institucija BiH na dan 31. 12. 2006. i 

31. 12. 2007. godine s Mišljenjem 

ovlaštenog revizora 

 

8. Izvješće o aktivnostima stalnog 

izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj 

skupštini Vijeća Europe u 2008. godini 

 

9. Prijedlog državne strategije za nadzor 

nad opojnim drogama, sprečavanje i 

suzbijanje zloporabe opojnih droga u 

BiH za razdoblje 2009-2013. 

 

10. Informacija o kaznenim djelima 

krijumčarenja i trgovine ljudima u 

2006-2007. godine u prvih devet 

mjeseci 2008. godine 

 

11. Izvješće Ureda za reviziju institucija 

BiH o obavljenoj reviziji Izvješća o 

izvršenju Proračuna institucija Bosne i 

Hercegovine za 2007. godinu 

 

12. Izvješće o realizaciji Akcijskog plana 

za provedbu programa mjera unutar 

Sporazuma CEFTA, s Analizom 

vanjskotrrgovinske razmjene BiH za 

2008.  
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II.   PROGRAM RAZMATRANJA  

      AKATA IZ ANALITIĈKO-INFOR- 

      MATIVNOG PODRUĈJA 

 

Vijeće ministara BiH u svome Programu 

rada za 2009. godinu nije decidirano navelo 

akte iz analitičko-informativnog područja, 

zbog čega ni u Radnom planu Doma nije 

moguće planirati razmatranje  konkretnih 

materijala. Stoga se  naglašava da će Dom u 

2009. godini, sukladno Poslovniku Doma i 

svojim nadležnostima,  razmatrati sve akte 

iz  analitičko-informativnog područja koje 

Domu dostave nadležne institucije Bosne i 

Hercegovine.   

 

Iz ovoga podruĉja obvezatno će se 

razmatrati: 

 

1. Izvješće o poslovanju Ureda za 

reviziju financijskog poslovanja 60 

intitucija BiH za 2008. godinu 

Podnositelj: Ured za reviziju 

       

2. Izvješće o troškovima Predsjedništva 

BiH za 2008. godinu. Podnosi se 

sukladno članku V. 3. g) Ustava BiH 

Podnositelj: Predsjedništvo BiH 

 

3. Izvješće o izvršenju Proračuna 

institucija BiH i međunarodnih 

obveza BiH za 2008. godinu 

Podnositelj: Predsjedništvo BiH 

 

4. Izvješće o radu Vijeća ministara BiH 

za 2008. godinu 

Podnositelj: Vijeće ministara BiH 

 

5. Izvješće o uvozu/izvozu oružja i 

streljiva za 2008. godinu 

Podnositelj: Vijeće ministara BiH 

 

6. Izvješće Ureda za reviziju o 

obavljenoj reviziji Izvješća o 

izvršenju Proračuna institucija BiH 

za 2008. godinu 

Podnositelj: Ured za reviziju 

 

7. Izvješće o financijskom poslovanju 

JPNIO Službeni list BiH po 

godišnjem obračunu za razdoblje od 

1. siječnja do 31. prosinca 2008. s 

Izvješćem o reviziji ove institucije 

Podnositelj: Službeni list BiH  

 

8. Izvješće Radio-televizije Bosne i 

Hercegovine: 

a) o radu i poslovanju Radio-

televizije Bosne i Hercegovine za 

2007. godinu 

b) o financijskom poslovanju Radio-

televizij Bosne i Hercegovine u 

2007. godini s Izvješćem 

ovlaštenog revizora 

 

9. Godišnja platforma o obavještajno-

sigurnosnoj politici 

Podnositelj: Predsjedništvo BiH 

 

10. Godišnje izvješće predsjedatelja Vijeća 

ministara BiH o aktivnostima 

Obavještajno-sigurnosne agencije BiH 

za 2008. godinu 

Podnositelj: predsjedatelj Vijeća 

ministara BiH 

 

11. Izvješće o radu Javnog RTV servisa 

BiH za 2008.  

Podnositelj: Javni RTV servis 

 

12. Izvješće o radu agencija na razini BiH 

za 2008. godinu 

Podnositelji: agencije ili Vijeće 

ministara BiH 

                                         

13. Izvješće o radu Suda BiH 

Podnositelj: Sud BiH 

 

14. Izvješće o radu Visokog sudbenog i 

tužiteljskog vijeća  BiH 

Podnositelj: VSTVBiH 

 

15. Izvješće o radu Državnog povjerenstva 

za električnu energiju (DERK) u 2008. 

godini 

Podnositelj: DERK 

 

16. Informacija o zaduženosti Bosne i 

Hercegovine 

      Podnositelj: Vijeće ministara BiH 
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17. Izvješća o radu povjerenstava Doma 

i zajedničkih povjerenstava obaju 

domova u 2008. godini 

      Podnositelji: povjerenstva 

 

18. Informacija Vijeća ministara o 

ispunjavanju obveza iz Mape puta za 

liberalizaciju viznog režima građana 

BiH 

 

19. Informacija o aktivnostima vezanim 

uz prijam BiH u nestalno članstvo 

Vijeću sigurnosti UN-a 2010-2011. 

 

20. Strategija za suzbijanje i ublaživanje 

financijske krize i recesije i njihovih 

posljedica po ekonomiju i građane 

BiH 

 

21. Izvješće o radu Pravobraniteljstva 

BiH za razdoblje od 1. 1. 2008. do 

31. 12. 2008. 

 

22. Finansijsko izvješće Centralne banke 

Bosne i Hercegovine za 2008. 

godinu 

 

23. Godišnje izvješće Centralne banke 

Bosne i Hercegovine za 2008. 

 

24. Izvješće o radu Ureda za razmatranje 

žalbi za 2008. godinu 

 

25. Informacija o stanju sigurnosti u BiH 

u 2008. godini 

 

26. Izvješće  Vijeća ministara o 

ispunjavanju obveza iz Sporazuma o 

stabilizaciji i pridruživanju i 

prioriteta iz Europskog partnerstva 

 

C) ODLUKE O DAVANJU SUGLAS- 

     NOSTI ZA RATIFICIRANJE MEĐU- 

     NARODNIH SPORAZUMA 

 

Od početka siječnja do kraja ožujka 2009. 

godine Dom je dao suglasnost za 

ratificiranje 48. sporazuma, ugovora i 

konvencija. Zapravo, razmatrani su svi akti 

iz ovoga područja koji su dostavljeni 

Parlamentarnoj skupštini BiH.  

Sukladno Ustavu BiH  i zakonu, u 2009. 

godini Dom će kontinuirano  razmatrati sve 

međunarodne sporazume, ugovore i 

konvencije koje u parlamentarnu proceduru 

dostave Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara 

BiH,  radi davanja  suglasnosti za njihovo 

ratificiranje. 

 

D) PARLAMENTARNA SURADNJA I  

     DRUGE AKTIVNOSTI 

 

U 2009. godini kontinuirano će se raditi na 

unapređenju parlamentarne suradnje i na 

drugim aktivnostima iz ovoga područja, a 

osobito na: 

- organiziranju posjeta parlamentarnih 

izaslanstava BiH, posebice u 

europskim i drugim međunarodnim 

institucijama u kojima je BiH stalni i 

privremeni član, u ulozi promatrača ili 

gosta; posjeta parlamentima drugih 

zemalja Europe i svijeta - članica 

Pakta stabilnosti i parlamentima  

susjednih zemalja. Cilj posjeta je  

razvijanje suradnje i općeg 

upoznavanja s radom drugih 

parlamenata i konkretnim iskustvima u 

pojedinim područjima rada.  To 

uključuje razmatranje i usvajanje 

platformi, izvješća i programa 

aktivnosti izaslanstava u domovima 

Parlamentarne skupštine BiH; 

  

- suradnji s Međunarodnim sudom u 

Haagu, sukladno Ustavu BiH; 

 

- organiziranju posjeta izaslanstava 

Parlamentarne skupštine BiH 

određenim sredinama u BiH, posebice 

susreta s predstavnicima entitetskih 

parlamenata; 

 

- Kolegij Doma naroda kontinuirano će 

pratiti realizaciju odluka i zaključaka 

Doma naroda, s prijedlogom mjera za 

njihovo provođenje, kao i realizaciju 

Radnog plana Doma naroda za 2009. 

godinu, te polazne osnove  za pripremu 

Radnog plana Doma za 2010. godinu. 
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E) RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I  

     INICIJATIVA IZASLANIKA 

 

Svi prijedlozi materijala, kao i inicijative  

izaslanika iz informativno-analitičkog 

područja, bit će razmatrani sukladno 

Poslovniku Doma naroda Parlamentarne 

skupštine Bosne i Hercegovine. 

 

 

F) TERMINI ODRŢAVANJA  

     SJEDNICA DOMA NARODA 

 

Redovite sjednice Doma naroda 

Parlamentarne skupštine BiH, u pravilu, bit 

će održavane jednom mjesečno. Kolegij  

Doma sačinjavat će tromjesečni kalendar 

zasjedanja Doma. Prema tome kalendaru 

usuglašavat će se putovanja izaslanika na 

zasjedanja međuparlamentarnih institucija u 

kojima je BiH u ulozi člana, promatrača ili 

gosta. 

 

 

              PREDSJEDATELJ 

              DOMA  NARODA           

                        Ilija Filipović, dipl.iur. 
 

 

            
 

 

 


