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На основу члана 54. Пословника Дома нараода Парламентарне 

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

41/06, 91/06 и 91/07), Колегијум Дома народа је на 26. сједници, 

одржаној 15. априла 2009. године, утврдио Оријентациони радни план 

Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за период 

април - децембар 2009. године. У Оријентациони радни план Дома 

народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине унесени су 

предлози из области законодавне и аналитичко-информативне 

активности, и то: 

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

марта 2009. године; 

-  материјали који се већ налазе у парламентарној процедури; 

- материјали који су садржани у Програму рада Савјета министара 

БиХ за 2009. годину и 

- материјали које су предложиле заједничке комисије, комисије и 

делегати у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине.  

            

У Радном плану нису назначени рокови за разматрање, па ће сви 

материјали бити разматрани након достављања у парламентарну 

процедуру, у складу са роковима прописаним  Пословником Дома 

народа.              
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А)  ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ 

 

I.   ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ  

     ЈЕ ЗАВРШЕНА ПАРОЦЕДУРА ДО 

     КРАЈА  МАРТА   2009. 

 

1. Закон о Буџету институција БиХ и 

међународних обавеза БиХ за 

2009. годину 

2. Закон о измјенама и допунама 

Закона о заштити тајних података, 

предлагач: Заједничка комисија за 

надзор над радом ОБАБиХ 

3. Закон о измјенама и допунама 

Закона о Обавјештајно-

безбједносној агенцији БиХ, 

предлагач: Заједничка комисија за 

надзор над радом ОБАБиХ 

4. Закон о измјенама и допунама 

Закона о спорту у Босни и 

Херцеговине, предлагач: 

Уставноправна комисија   

5. Закон о генетички 

модификованим организмима  

6. Закон о измјенама и допунама 

Закона о производњи наоружања и 

војне опреме 

7. Закон о допуни Закона о Јавном 

РТВ систему БиХ (на 

усаглашавању) 

8. Закон о Агенцији за развој 

информационог друштва БиХ 

(одбијен) 

9. Закон о малољетним починиоцима 

кривичних дјела и 

кривичноправној заштити дјеце и 

малољетника (одбијен) 

10. Закон о бесплатној правној 

помоћи (одбијен) 

11. Закон о контроли кретања оружја 

и војне опреме (одбијен) 

12. Предлог закона о Агенцији за 

развој иформационог друштва 

Босне и Херцеговине (одбијен) 

13. Амандман I на Устав БиХ 

14. Именовање предсједавајућег, 

замјеника и чланова Независног 

одбора и Одбора за жалбе грађана, 

као независних тијела полицијске 

структуре БиХ (Предлог Ад хок 

заједничке комисије за 

спровођење процедуре именовања 

Независног одбора и Одбора за 

жалбе грађана);  (одбијен) 

15. Иницијатива делегата Боже Рајића и 

Руде Видовића за формирање радне 

групе за узраду текста новог устава 

Босне и Херцеговине (одбијена) 

 

II.  ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА У 

      ПРОЦЕДУРИ 

 

II.1. Предлагач: Савјет министара БиХ 

 

1. Предлог закона о измјенама Закона 

о царинској тарифи БиХ (од 

22.8.2007) 

2. Предлог закона о програму заштите 

свједока у БиХ 

3. Предлог закона о ваздухопловству 

БиХ 

4. Предлог закона о Агенцији за 

пружање услуга у ваздушној 

пловодби 

5. Предлог закона  о измјенама и 

допунама Закона о слободи приступа 

информацијама БиХ – предлагач: 

Представнички дом 

6. Предлог закона о фискалним 

касама, предлагач: Представнички 

дом 

7. Предлог закона о заштити домаће 

производње у оквиру Споразума 

ЦЕФТА, предлагач: Представнички 

дом 

8. Предлог закона о допуни Закона о 

службеном гласилу БиХ, предлагач: 

Представнички дом 

9. Предлог закона о допуни Закона о 

царинској тарифи БиХ (од 

25.12.2008) 

10. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о држављанству 

БиХ 

11. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о државној служби 

12. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о граничној 

полицији БиХ 

13. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Агенцији за рад 

и запошљавање 
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14. Предлог закона о адвокатури 

15. Предлог закона БиХ о измјенама и 

допунама Закона о извршењу 

кривичних санкција, притвора и 

других мјера 

16. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о полицијским 

службеницима 

17. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о 

министарствима и другим 

органима управе 

18. Предлог закона о јавним 

набавкама 

19. Предлог закона о поштама БиХ 

20. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о одбрани БиХ 

21. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о служби у 

Оружаним снагама БиХ 

22. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о кривичном 

поступку 

23. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о државној 

служби у институцијама Босне и 

Херцеговине 

24. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о финансирању 

институција БиХ 

25. Предлог закона о основама 

научноистраживачке дјелатности 

и координацији унутрашње  и 

међународне научноистраживачке 

сарадње Босне и Херцеговине 

26. Предлог закона о парламентарном 

војном повјеренику Босне и 

Херцеговине (прво читање), 

предлагачи: Бранко Зрно, Шефик 

Џаферовић. Слободан Шараба и 

Адем Хускић 

 

III. ПРЕДЛОЗИ  ЗАКОНА ИЗ ПРО-  

       ГРАМА САВЈЕТА МИНИСТАРА  

       БиХ ЗА 2009. ГОДИНУ 

 

Програм рада Савјета министара БиХ 

достављен је Дому 30. 01. 2009. године и 

упућен делегатима ради информисања. 

Програм Савјета министара састоји се из 

четири дијела: 

 1) Законодавна активност; 

 2) Међународни уговори; 

 3) Европске интеграције и  

 4) Тематски дио. 

 

Из законодавне активности Савјета 

министара БиХ у Радни план Дома 

преузети су предлози закона. Из 

практичних разлога нису назначени рокови 

за разматрање, јер ће сви предлози  закона 

бити разматрани чим стигну у 

парламентарну процедуру, према роковима 

одређеним Пословником Дома. 

 

Наведени су предлози закона из Програма 

Савјета министара БиХ,  како слиједи:  

 

1. Предлог закона о измјенама и 

допунама Оквирног закона о 

регистрацији пословних субјеката у 

Босни и Херцеговини 

2. Предлог закона о дувану Босне и 

Херцеговине 

3. Предлог закона о ветеринарским 

лијековима у Босни и Херцеговини 

4. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о платама у 

институцијама Босне и Херцеговине 

5. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о међународном и 

међуентитетском превозу 

6. Предлог закона о измјенама и 

допунама  Закона о спречавању 

прања новца 

7. Предлог закона о државној имовини 

8. Предлог закона о акцизама 

9. Предлог закона о поступку 

закључивања и спровођења 

међународних уговора 

10. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о политици 

директних страних улагања у Босни 

и Херцеговини 

11. Предлог закона о слободним зонама 

у Босни и Херцеговини 

12. Предлог закона о промовисању 

малих и средњих предузећа и 

предузетништва Босне и 

Херцеговине 

13. Предлог закона о намјени и 

коришћењу дијела имовине коју је 
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БиХ добила по Споразуму о 

питањима  сукцесије 

14. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о 

равноправности полова 

15. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о поступку 

индиректног опорезивања 

16. Предлог закон о измјенама и 

допунама Изборног закона БиХ  

17. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о заштити нових 

сорти биљака Босне и 

Херцеговине 

18. Предлог закона о културним 

установама од значаја за Босну и 

Херцеговину 

19. Закон о противминском дјеловању 

у Босни и Херцеговини  

20. Предлог закона о облигационим 

(обавезним) односима 

21. Предлог закона о примјени 

Статута Међународног кривичног 

суда 

22. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о управном 

поступку 

23. Предлог закона о попису 

становништва и станова у Босни и 

Херцеговини 

24. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Управи за 

индиректно опорезивање 

25. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о систему 

индиректног опорезивања у Босни 

и Херцеговини 

26. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о поступку 

присилне наплате индиректних 

пореза 

27. Предлог закона о финасијском 

лизингу 

28. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о царинској 

тарифи Босне и Херцеговине 

29. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о надзору над 

тржиштем Босне и Херцеговине 

30. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о општој 

безбједности производа 

31. Предлог закона о празницима Босне 

и Херцеговине 

32. Предлог закона о забрани 

фашистичких организација и 

коришћењу њихових обиљежја 

33.  Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о сузбијању 

злоупотреба опојних дрога 

34. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о архивској грађи 

и Архиву Босне и Херцеговине 

35. Предлог закона о посредовању и 

заступању у царинском поступку 

36. Предлог закона о ветеринарству у 

Босни и Херцеговини 

37. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о рачуноводству и 

ревизији 

38. Предлог закона о радном времену 

возача и дигиталним тахографима 

39. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима 

у Босни и Херцеговини 

40. Предлог закона о културном 

насљеђу 

41. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о несталим лицима 

42. Предлог закона о 

денационализацији 

43. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о управи 

44. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о 

Правобранилаштву Босне и 

Херцеговине 

45. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Суду Босне и 

Херцеговине 

46. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Тужилаштву 

Босне и Херцеговине 

47. Предлог закона о телекомуника- 

цијама, државним регистрима и 

размјени података за полицијска 

тијела у Босни и Херцеговини 

48. Предлог закона о Државној агенцији 

за истраге и заштиту 
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49. Предлог закона о успостављању 

тијела за сузбијање корупције у 

Босни и Херцеговини 

50. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Савјету 

министара Босне и Херцеговине 

51. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о статистици 

Босне и Херцеговине 

52. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о порезу на 

додату вриједност 

53. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о царинској 

политици Босне и Херцеговине 

54. Закон о измјенама и допунама 

Закона о финансирању 

политичких партија 

55. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Агенцији за 

осигурање Босне и Херцеговине 

56. Предлог закона о гасу 

57. Предлог закона о заштити 

животне средине Босне и 

Херцеговине 

58. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о вину и ракији и 

другим производима од грожђа и 

вина 

59. Предлог закона о заштитарским и 

детективским агенцијама 

60. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о судској 

полицији Босне и Херцеговине 

61. Предлог закона о дужностима и 

правима посланика и делегата у 

Парламентарној скупштини Босне 

и Херцеговине 

62. Предлог закона о спољним 

пословима Босне и Херцеговине 

63. Предлог закона о систему државне 

помоћи у Босни и Херцеговини 

64. Предлог закона о нешкодљивом 

уклањању анималног отпада 

65. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о избјеглицама и 

расељеним лицима у Босни и 

Херцеговини 

66. Предлог закона о фискалним 

касама 

67. Предлог закона о сукобу интереса у 

институцијама власти БиХ 

68. Предлог закона о Буџету 

институција БиХ и међународних 

обавеза Босне и Херцеговине за 

2010. годину 

69. Предлог закона о електронским 

комуникацијама Босне и 

Херцеговине 

70. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о кривичном 

поступку Босне и Херцеговине 

71. Предлог закона о измјенама и 

допунама Кривичног закона Босне и 

Херцеговине 

72. Предлог закона о анализама ДНК 

73. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о минералним 

гнојивима 

74. Предлог закона о хартијама од 

вриједности Босне и Херцеговине 

75. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Јавном РТВ 

систему Босне и Херцеговине 

76. Предлог закона о жртвама тортуре и 

цивлним жртавама рата 

77. Предлог закона о ауторском праву и 

сродним правима у Босни и 

Херцеговини 

78. Предлог закона о колективном 

остваривању ауторског права и 

сродних права у Босни и 

Херцеговини 

79. Предлог закона о топографији 

интегрисаних кола у Босни и 

Херцеговини 

80. Предлог закона о царинској 

политици Босне и Херцеговине 

81. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о 

фитофармацеутским средствима 

82. Предлог закона о сточној храни 

83. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама 

84. Предлог закона о запошљавању и 

раду странаца и миграната у Босни 

и Херцеговини 

85. Предлог закона о дијаспори Босне и 

Херцеговине 
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86. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Високом 

судском и тужилачком савјету 

Босне и Херцеговине 

87. Предлог закона о волонтирању 

88. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о раду 

89. Предлог закона о гестовном језику 

за глува лица 

90. Предлог закона о патенту у Босни 

и Херцеговини 

91. Предлог закона о жигу у Босни и 

Херцеговини 

    100. Предлог закона о ознакама 

      географског поријекла у Босни и  

     Херцеговини 

101. Предлог закона о индустријском  

           дизајну у Босни и Херцеговини 

 

IV.  АКТИ ВИСОКОГ 

ПРЕДСТАВНИКА 

 

Закони које је донио високи 

представник, а нису потврђени у 

ПСБиХ 

 

1. Одлука којом се доноси Закон о 

измјенама и допунама Закона о 

систему индиректног опорезивања у 

Босни и Херцеговини – Кристијан 

Шварц Шилинг 

(Објављена у «Службеном гласнику 

БиХ», број: 34/07) 

 

2. Одлука којом се доноси Закон о 

измјенама и допунама Закона о 

уплатама на јединствени рачун и 

расподјели прихода  - Кристијан 

Шварц Шилинг 

      (Објављена у «Службеном гласнику 

       БиХ», број: 34/07) 

 

3. Одлука о измјенама и допунама 

Закона о привременој забрани 

располагања државном имовином 

Босне и Херцеговине – Кристијан 

Шварц Шилинг (Објављена у 

“Службеном гласнику БиХ”, број: 

41/07) 

 

4. Одлука којом се доноси Закон о 

Меморијалном центру Сребреница – 

Поточари, спомен-обиљежје и мезарје 

за жртве геноцида из 1995.  – Кристијан 

Шварц Шилинг (Објављена у 

«Службеном гласнику БиХ», број 

49/07) 

 

5. Одлука којом се доноси Закон о 

измјенама и допунама Закона о личној 

карти држављана Босне и  Херцеговине  

- Мирослав  Лајчак 

(Објављена у «Службеном гласнику 

БиХ», број: 53/07) 

 

6. Одлука којом се доноси Закон о 

измјенама и допунама Закона о кретању 

и боравку странаца и азилу – Мирослав 

Лајчак  

(Објављена у «Службеном гласнику 

БиХ», број: 53/07) 

 

7. Одлука о измјенама и допунама Закона 

о привременој забрани располагања 

државном имовином Босне и 

Херцеговине – Мирослав Лајчак 

(Објављена у «Службеном гласнику 

БиХ», број: 74/07) 

      

8.   Одлука о доношењу Закона о 

      измјенама и допунама Закона о Вијећу  

     министара Босне и Херцеговине  

     –  Мирослав Лајчак 

      (Објављена у «Службеном гласнику  

      БиХ», број: 81/07) 

 

9. Одлука којом се доноси Закон о  

     измјенама и допунама Закона о 

привременој забрани располагања 

државном имовином Босне и 

Херцеговине  - Мирослав Лајчак 

(Објављена у ''Службеном гласнику 

БиХ'', бр. 99/07)  

 

10. Одлука којом се доноси Закон о   

     измјенама и допунама Закона о 

      систему индиректног опорезивања у 

Босни и Херцеговини – Мирослав 

Лајчак 

    (Објављена у “Службеном гласнику 

     БиХ”, број: 4/08) 
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11. Одлука о измјенама и допунама 

    Закона о привременој забрани  

    располагања државном имовином 

БиХ   - Мирослав  Лајчак (Објављена 

у ''Службеном гласнику БиХ'',  број: 

58/08) 

 

12. Одлука којом се доноси Закон о 

      измјенама  и допунама Закона 

     о кривичном поступку БиХ – 

Мирослав Лајчак (донесена 20.2.2009) 

 

V.  ПРЕДЛОЗИ КОМИСИЈА И 

     КЛУБОВА НАРОДА 

 

 
У складу са Пословником Дома, 
Колегијум је позвао Предсједништво 
БиХ, сталне комисије Дома и заједничке 
комисије оба дома, те клубове народа, да 
доставе своје предлоге и сугестије за 
израду Радног  плана Дома за 2009. 
годину, уз напомену да доставе само 
материјале за које ће  преузети улогу 
предлагача. 

Комисије Дома и заједничке комисије оба 
дома доставила су своје планове рада за 
2009. годину У принципу,  у складу са 
општим  одредбама Пословника, 
комисије разматрају предлоге закона и 
друге материјале  из своје надлежности и 
Дому достављају извјештаје, односно 
мишљења о разматраним материјалима.  

Комисије Дома народа као и  Заједничке 
комисије Парламентарне скупштине БиХ, 
доставиле су Дому своје оријентационе 
радне планове који су у складу са 
програмом рада Савјета министара БиХ  

Заједничка комисија за људска права, 
права дјетета, младе, имиграцију, 
избјеглице, азил и етику које је у Радни 
план Дома предложила:  

Предлог одлуке о допуни Одлуке о 
именовању чланова Савјета националних 
мањина БиХ 

 

 

 

 

 

 

Б)АНАЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНЕ  

     АКТИВНОСТИ 

 

I.  АКТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАВРШЕНА 

   ПРОЦЕДУРА ОД 1. ЈАНУАРА 

   ДО КРАЈА  МАРТА  2009. 

    

1. Извјештаји Канцеларије за ревизију 

о обављеној ревизији финансијског 

пословања за 56 институција БиХ за  

2007. годину (Заједничка сједница 

оба дома, 28. 1. 2009) 

 

2. Извјештај о извршењу Буџета 

институција БиХ и међународних 

обавеза БиХ за 2007. годину 

Подносилац: Предсједништво БиХ 

 

3. Извјештај о активностима на 

пројекту „Аутопут на коридору Vц“ 

и План наредних активнсоти 

 

4. Извјештај о учешћу припадника 

оружаних снага, полицијских и 

државних службеника БиХ у 

операцијама подршке мири у 

иностранству за период од 1. 03. 

2008 до 30. 06. 2008.  

 

5. Извјештај о напретку БиХ у 2008. 

години (материјал Дирекције за 

европске интеграције БиХ) 

 

6. Коначни извјештај о спровођењу 

мјера из Акционог плана 

Средњорочне развојне стратегије 

БиХ 2004-2007 (ПРСП) и економски 

трендови, годишњи извјештај за 

2007. годину Дирекције за 

економско планирање БиХ 

 

7. Финансијски извјештај Канцеларије 

за ревизију институција БиХ на дан       

31. 12. 2006. и 31. 12. 2007. године 

са Мишљењем овлашћеног ревизора 

 

8. Извјештај о активностима 

Делегације ПСБиХ у 

Парламентарној скупштини Савјета 

Европе у 2008. години 
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9. Предлог државне стратегије за 

надзор над опојним дрогама, 

спречавање и сузбијање 

злопотребе опојних дрога у БиХ за 

период 2009-2013. 

 

10. Информација о кривичним 

дјелима кријумчарења и трговине 

људима у 2006. и 2007. години и у 

првих девет мјесеци 2008. године 

 

11. Извјештај Канцеларије за ревизију 

институција БиХ о обављеној 

ревизији Извјештаја о извршењу 

Буџета институција Босне и 

Херцеговине за 2007. годину 

 

12. Извјештај о реализацији Акционог 

плана за спровођење програма 

мјера у оквиру Споразума 

ЦЕФТА, с Анализом 

спољнотрговинске размјене БиХ 

за 2008.  

 

II.   ПРОГРАМ РАЗМАТРАЊА  

      АКАТА ИЗ АНАЛИТИЧКО-

ИНФОРМАТИВНЕ ОБЛАСТИ 

 

Савјет министара БиХ у свом Програму 

рада за 2009. годину није децидирано 

навео акте из аналитичко-информативне 

области, због чега ни у Радном плану 

Дома није могуће планирати разматрање  

конкретних материјала. Стога се  

наглашава да ће Дом у 2009. години, у 

складу са Пословником Дома и својим 

надлежностима,  разматрати све акте из  

аналитичко-информативне области које 

Дому доставе надлежне институције 

Босне и Херцеговине.   

 

 

Из ове области обавезно ће се 

разматрати: 

 

1. Извјештај о пословању 

Канцеларије за ревизију 

финансијског пословања 60 

интитуција БиХ за 2008. годину 

Подносилац: Канцеларија за 

ревизију 

       

2. Извјештај о трошковима 

Предсједништва БиХ за 2008. 

годину. Подноси се у складу са 

чланом V 3. г) Устава БиХ 

Подносилац: Предсједништво БиХ 

 

3. Извјештај о извршењу Буџета 

институција БиХ и међународних 

обавеза БиХ за 2008. годину 

Подносилац: Предсједништво БиХ 

 

4. Извјештај о раду Савјета министара 

БиХ за 2008. годину 

Подносилац: Савјет министара БиХ 

 

5. Извјештај о увозу/извозу оружја и 

муниција за 2008. годину 

Подносилац: Савјет министара БиХ 

 

6. Извјештај Канцеларије за ревизију о 

обављеној ревизији Извјештаја о 

извршењу Буџета институција БиХ 

за 2008. годину 

Подносилац: Канцеларија за 

ревизију 

 

7. Извјештај о финансијском 

пословању ЈПНИО Службени лист 

БиХ по годишњем обрачуну за 

период од 1. јануара до 31. децембра 

2008. са Извјештајем о ревизији ове 

институције 

Подносилац: Службени лист БиХ  

 

8. Извјештај Радио-телевизије Босне и 

Херцеговине: 

a) о раду и пословању Радио-

телевизије Босне и Херцеговине 

за 2007. годину, 

б) о финансијском пословању РТВ  

     Босне и Херцеговине у 2007.  

     години са Извјештајем 

     овлашћеног ревизора; 

 

9. Годишња платформа о 

обавјештајно-безбједносној 

политици 

Подносилац: Предсједништво БиХ 
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10. Годишњи извјештај 

предсједавајућег Савјета 

министара БиХ о активностима 

Обавјештајно-безбједносне 

агенције БиХ за 2008. годину 

Подносилац: предсједавајући 

Савјета министара БиХ 

 

11. Извјештај о раду Јавног РТВ 

сервиса БиХ за 2008.  

Подносилац: Јавни РТВ сервис 

 

12. Извјештај о раду агенција на 

нивоу БиХ за 2008. годину 

Подносиоци: агенције или Савјет 

министара БиХ 

                                         

13. Извјештај о раду Суда БиХ 

Подносилац: Суд БиХ 

 

14. Извјештај о раду Високог судског 

и тужилачког савјета  БиХ 

Подносилац: ВСТСБиХ 

 

15. Извјештај о раду Државне 

комисије за електричну енергију 

(ДЕРК) у 2008. години 

Подносилац: ДЕРК 

 

16. Информација о задужености Босне 

и Херцеговине 

      Подносилац: Савјет министара 

      БиХ 

 

17. Извјештаји о раду комисија Дома 

и заједничких комисија оба дома у 

2008. години 

      Подносиоци: комисије 

 

18. Информација Савјета министара о 

извршавању обавеза из Мапе пута 

за либерализацију визног режима 

грађана БиХ 

 

19. Информација о активностима 

везаним за пријем БиХ у нестално 

чланство БиХ у Савјету 

безбједности УН-а,  2010-2011. 

 

20. Стратегија за сузбијање и 

ублажавање финансијске кризе и 

рецесије и њихових посљедица по 

економију и грађане БиХ 

 

21. Извјештај о раду Правобралилаштва 

БиХ за период од 01. 01. 2008. до 31. 

12.2 008. 

 

22. Финансијски извјештај Централне 

банке Босне и Херцеговине за 2008. 

годину 

 

23. Годишњи извјештај Централне 

банке Босне и Херцеговине за 2008. 

 

24. Извјештај о раду Канцеларије за 

разматрање жалби за 2008. годину; 

 

25. Информација о стању безбједности 

у БиХ у 2008. години 

 

26. Извјештај  Савјета министара о 

испуњавању обавеза из Споразума о 

стабилизацији и придруживању и 

приоритета из Европског 

партнерства 

 

Ц) ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАС-

НОСТИ ЗА РАТИФИКАЦИЈУ 

МЕЂУ-НАРОДНИХ СПОРАЗУМА 

 

Од почетка јануара до краја марта 2009. 

године Дом је дао сагласност за 

ратификацију 48 споразума, уговора и 

конвенција. Заправо, разматрани су сви 

акти из ове области који су достављени 

Парламентарној скупштини БиХ.  

 

У складу са Уставом БиХ  и законом, у 

2009. години Дом ће континуирано  

разматрати све међународне споразуме, 

уговоре и конвенције које у парламентарну 

процедуру доставе Предсједништво БиХ и 

Савјет министара БиХ,  ради давања  

сагласности за њихову ратификацију. 
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Д) ПАРЛАМЕНТАРНА САРАДЊА И  

     ДРУГЕ АКТИВНОСТИ 

 

У 2009. години континуирано ће се 

радити на унапређењу парламентарне 

сарадње и на другим активностима из ове 

области, а нарочито на: 

- организовању посјета 

парламентарних делегација БиХ, 

посебно у европским и другим 

међународним институцијама у 

којима је БиХ стални и 

привремени члан, у улози 

проматрача или госта; посјета 

парламентима других земаља 

Европе и свијета - чланица Пакта 

стабилности и парламентима  

сусједних земаља. Циљ посјета је  

развијање сарадње и општег 

упознавања са радом других 

парламената и конкретним 

искуствима у појединим 

областима рада.  То укључује 

разматрање и усвајање платформи, 

извјештаја и програма активности 

делегација у домовима 

Парламентарне скупштине БиХ; 

  

- сарадњи са Међународним судом 

у Хагу, у складу са Уставом БиХ; 

 

- организовању посјета делегација 

Парламентарне скупштине БиХ 

одређеним срединама у БиХ, 

посебно сусрета са 

представницима ентитетских 

парламената; 

 

- Колегијум Дома народа 

континуирано ће пратити 

реализацију одлука и закључака 

Дома народа, са предлогом мјера 

за њихово спровођење, као и 

реализацију Радног плана Дома 

народа за 2009. годину, те полазне 

основе  за припрему Радног плана 

Дома за 2010. годину. 

 

 

 

 

Е) РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА И  

     ИНИЦИЈАТИВА ДЕЛЕГАТА 

 

Сви предлози материјала, као и 

иницијативе  делегата из информативно-

аналитичке области, биће разматрани у 

складу са  Пословником Дома народа 

Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине. 

 

Ф) ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА  

     СЈЕДНИЦА ДОМА НАРОДА 

 

Редовне сједнице Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ, у 

правилу, биће одржаване једном мјесечно. 

Колегијум  Дома сачињаваће тромјесечни 

календар засједања Дома. Према овом 

календару усаглашаваће се путовања 

делегата на засједања међупарламентарних 

институција у којима је БиХ у улози члана, 

проматрача или госта. 

 

 

 

         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

           ДОМА  НАРОДА           

               Илија Филиповић, дипл. јурист 
 

 

            
 

 


