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ДОМА НАРОДА 
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Сарајево, мај 2015. године 
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На основу члана 55. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', број 58/14), Колегијум 

Дома народа је на 9. сједници, одржаној 27. 05. 2015. године, утврдио  

Оријентациони радни план Дома народа Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Радни план) за период 20. мај-

децембар 2015. године. Радним планом обухваћени су приједлози из 

области законодавне и аналитичко-информативне активности, и то 

материјали: 

 за које је окончана процедура до 20. мaja 2015. године;     

 који су већ у парламентарној процедури; 

 који су садржани у Програму  рада Савјета министара БиХ за 2015. 

годину.  

            

У Радном плану нису назначени рокови разматрања, па ће сви 

материјали бити разматрани након достављања у парламентарну 

процедуру, у складу са роковима прописаним  Пословником Дома 

народа.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оријентациони радни план Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за 2015. годину 

 3  

А)  ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ 

 

 

I.   ПРИЈЕДЛОЗИ ЗАКОНА ЗА КОЈЕ  

ЈЕ ОКОНЧАНА ПРОЦЕДУРА ДО 

20. MAJA 2015. ГОДИНЕ 

 

1. Закон о измјенама и допунама 

Закона о политици директних 

страних улагања у БиХ, 

предлагач: Савјет министара БиХ, 

закон број: 01,02-02-1-30/14 од 17. 

07. 2014. (усвојен на 2. сједници 

Дома народа, одржаној 

05.03.2015); 

2. Закон о измјени Кривичног 

закона БиХ, предлагач: Клуб 

српског народа у Дому народа, 

закон број: 02-02-1-4/15 од 

05.03.2015. (усвојен на 2. 

сједници Дома народа, одржаној 

05.03.2015); 

3. Закон  о Буџету институција 

Босне и Херцеговине и 

међународних обавеза Босне и 

Херцеговине за 2015. годину 

(усвојен на 4. сједници Дома 

народа, одржаној 18.05.2015); 

4. Закон  о измјенама и допунама 

Кривичног закона Босне и 

Херцеговине, број: 01,02-02-1-

7/15 од 12.05.15. (усвојен на 4. 

сједници Дома народа, одржаној 

18.05.2015). 

 

 

II. ПРИЈЕДЛОЗИ АМАНДМАНА И   

     ПРИЈЕДЛОЗИ ЗАКОНА КОЈИ СУ   

     У ПРОЦЕДУРИ 

 

 

II.1. Предлагач: Савјет министара БиХ 

 

1.  Приједлог амандмана II на Устав БиХ, 

број:   01,02-01-53/12 од 13. 12. 2012; 

2. Приједлог закона о измјени Закона о 

заштити тајних података, закон број: 

01,02-02-1-48/13 од 28. 10. 2013; 

3. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о пребивалишту и 

боравишту држављана БиХ, број: 

01,02-02-1-36/13 од 17.07.2013; 

4. Приједлог закона о облигационим 

односима у цивилном ваздухопловству 

БиХ, закон број: 01,02-02-1-33/14 од 24. 

07. 2014; 

5. Приједлог закона о царинској политици 

у Босни и Херцеговини, закон број: 

01,02-02-1-35/14 од 15. 09. 2014; 

6. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о полицијским 

службеницима Босне и Херцеговине, 

предлагач: Савјет министара БиХ, 

закон број: 01,02-02-1-38/14 од 

05.03.2015; 

7. Приједлог пречишћеног текста Закона 

БиХ о извршењу кривичних санкција, 

притвора и других мјера, закон број: 

01,02-02-1-36/14 од 19.09.2014. 

 

 

II.2. Предлагачи: Представнички дом, 

комисије и делегати  

 

1. Приједлог закона о утврђивању 

висине плате запосленика 

институција Босне и Херцеговине 

предлагач: Представнички дом 

Парламентарне скупштине БиХ, 

закон број: 02-02-1-7/14 од 20. 05. 

2014; 

2. Приједлог закона о измјени Закона о 

платама и накнадама у 

институцијама Босне и Херцеговине 

предлагач: Представнички дом 

Парламентарне скупштине БиХ, 

закон број: 01-02-1-1/15 од 27. 02. 

2015. 

 

 

III.  ПРИЈЕДЛОЗИ  ЗАКОНА ИЗ ПРО-  

 ГРАМАМА РАДА САВЈЕТА  

МИНИСТАРА   БиХ ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

 

Програм рада Савјета министара БиХ 

достављен је Дому 19. 05. 2015. и упућен 

делегатима ради информисања. Програм 
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рада Савјета министара БиХ састоји се из 

четири области: 

 1) законодавне активности; 

 2) међународни уговори; 

 3) европске интеграције и  

 4) тематски дио. 

 

Из законодавне активности Савјета 

министара БиХ у Радни план Дома 

преузети су приједлози закона. Из 

практичних разлога нису назначени 

рокови за разматрање, јер ће сви 

приједлози закона бити разматрани чим 

стигну у парламентарну процедуру, према 

роковима одређеним Пословником Дома. 

Наведени су приједлози закона из 

Програма  рада Савјета министара БиХ  

како слиједи:  

 

1. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о полагању 

правосудног испита; 

2. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о полицијским 

службеницима Босне и Херцеговине; 

3. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Граничној 

полицији БиХ; 

4. Приједлог закона о странцима; 

5. Приједлог закона о азилу; 

6. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у 

БиХ; 

7. Приједлог закона о управљању 

имовином стеченом кривичним 

дјелом; 

8. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о омбудсмену за 

људска права БиХ; 

9. Приједлог закона о обиљежавању 

малог оружја, лаког наоружања и 

припадајуће муниције; 

10. Приједлог закона о Високом судском 

и тужилачом савјету БиХ; 

11. Приједлог закона о празницима и 

нерадним данима у БиХ; 

12. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о државној служби у 

институцијама БиХ; 

13. Приједлог закона о штрајку запослених 

у институцијама БиХ 

14. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Оружаним снагама 

БиХ; 

15. Приједлог закона о Државној агенцији 

за истраге и заштиту; 

16. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Дирекцији за 

координацију полицијских тијела и о 

агенцијама за подршку полицијској 

структури БиХ; 

17. Приједлог закона о поступку 

закључивања и извршавања 

међународних уговора; 

18. Приједлог закона о измјенама Закона о 

министарствима и другим органима 

управе БиХ; 

19. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Кривичног закона БиХ; 

20. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о управи; 

21. Приједлог закона о удружењима и 

фондацијама; 

22. Приједлог закона о противминском 

дјеловању у БиХ; 

23. Приједлог закона о раду у 

институцијама БиХ; 

24. Приједлог закона о ваздухопловству 

БиХ; 

25. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о лијековима и 

медицинским средствима; 

26. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о радијационој и 

нуклеарној безбједности; 

27. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о ветеринарству; 

28. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о управном поступку; 

29. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о платама и 

накнадама у институцијама БиХ; 

30. Приједлог закона о Буџету институција 

БиХ и међународних обавеза БиХ за 

2016. годину; 

31. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о кривичном 

поступку БиХ; 

32. Приједлог закона о судовима БиХ; 

33. Приједлог закона о Тужилаштву БиХ; 
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34. Приједлог закона о архивској грађи и 

Архиву БиХ; 

35. Приједлог закона о акцизама у БиХ; 

36. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о статистици БиХ; 

37. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о контроли кретања 

оружја и војне опреме; 

38. Приједлог закона о спречавању и 

сузбијању злоупотребе опојних дрога; 

39. Приједлог закона о полицијским 

службеницима БиХ; 

40. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о задуживању, дугу 

и гаранцијама БиХ; 

41. Приједлог закона о бесплатној 

правној помоћи БиХ; 

42. Приједлог закона о прекршајима; 

43. Приједлог закона о царинским 

прекршајима БиХ; 

44. Приједлог закона о порезу на додату 

вриједност; 

45. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о забрани 

дискриминације у БиХ; 

46. Приједлог закона о уплатама на 

јединствени рачун и расподјели 

прихода; 

47. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о пољопривреди, 

исхрани и руралном развоју БиХ; 

48. Приједлог закона о измјени Закона о 

храни БиХ; 

49. Приједлог закона о измјенма и 

допунама Изборног закона БиХ; 

50. Приједлог закона о хуманитарним 

организацијама; 

51. Приједлог закона о електорнским 

медијима; 

52. Приједлог пречишћеног текста Закона 

о извршењу кривичних санкција, 

притвора и других мјера; 

53. Приједлог закона о жртвама тортуре; 

54. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о заштити 

потрошача у БиХ; 

55. Приједлог закона о електронском 

потпису; 

56. Приједлог закона о царинској 

политици БиХ; 

57. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о заштити тајних 

података; 

58. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Агенцији за 

осигурање у БиХ; 

59. Приједлог закона о избјеглим и 

расељеним лицима повратницима; 

60. Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о међународном и 

међуентитеском друмском превозу; 

61. Приједлог закона о Правобранилаштву; 

62. Приједлог закона о измјенма и 

допунама Закона о одликовању; 

63. Приједлог  закона о државној имовини; 

64. Приједлог оквирног закона о 

волонтирању; 

65. Приједлог закона о спољним 

пословима. 

 

 

IV. ПРИЈЕДЛОЗИ  КOMИСИJA  И 

       КЛУБОВА 
 

У складу са Пословником Дома, Колегијум 
је позвао сталне комисије Дома и 
заједничке комисије оба дома, као и 
клубове нaрoдa, да доставе своје приједлоге 
и сугестије за израду Радног плана Дома за 
2015. годину. 

Комисије Дома и заједничке комисије оба 
дома доставиле су своје планове рада за 
2015. годину. У принципу, у складу са 
општим одредбама Пословника, комисије 
разматрају приједлоге закона и друге 
материјале из своје надлежности и 
достављају Дому извјештаје односно 
мишљења о разматраним материјалима.  

 

Б) АНАЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНЕ  

     АКТИВНОСТИ, ОДЛУКЕ И   

     ИМЕНОВАЊА 

 

 

I. АКТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОКОНЧАНА      

    ПРОЦЕДУРА ДО 20. MAJA   

    2015. ГОДИНЕ 

     
1. Приједлог одлуке о потврђивању и 

усвајању изјаве Предсједништва, 

број: 01-50-1-351-15/15 од 
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29.01.2015, материјал број: 

01,02,03/11-05-1-49/15 од 

16.02.2015, и материјал број: 

01,02,03/11-05-1-49/15 од 18. 02. 

2015; 

2. Одлука Предсједништва БиХ о 

учешћу пјешадијске јединице 

Оружаних снага БиХ у операцији 

Одлучна подршка у Исламској 

Републици Авганистан и Одлука 

Предсједништва БиХ о измјенама 

Одлуке о учешћу пјешадијске 

јединице Оружаних снага БиХ у 

операцији Одлучна подршка у 

Исламској Републици Авганистан, 

материјал број: 01,02-03-1447/14 од 

27.12.2014. и материјал број: 01,02-

03-1447-1/14 од 26.01.2015; 

3.  Одлука Предсједништва БиХ о 

учешћу групе официра Оружаних 

снага БиХ у операцији Одлучна 

подршка у Исламској Републици 

Авганистан, материјал број: 01,02-

03-1447/14 од 27.12.2014; 

4.  Извјештај о извршењу Буџета 

институција БиХ и међународних 

обавеза БиХ за 2013. годину, број: 

01,02-16-1-796/14 од 11. 07. 2014; 

5.  Извјештај о финансијској ревизији 

Извјештаја о извршењу Буџета 

институција БиХ за 2013. годину, 

број: 02-16-1-1054/14 од 24. 09. 

2014;  

6.  Извјештај о обављеној ревизији 

учинка о теми: „Издаци за судске 

спорове“, број: 02/3 – 16-1-

1105/14 од 09. 10. 2014; 

7.  Извјештај о обављеној ревизији 

учинка о теми: „Контрола 

ваздушног саобраћаја БиХ“, број: 

02/3-16-1-1131/14 од 20. 10. 2014;  

8.   Извјештај о раду и пословању 

БХРТ-а за 2013. годину, 

Извјештај о обављеној ревизији 

финансијских извјештаја БХРТ-а 

за 2013. годину, Финансијски 

план БХРТ-а и планови програма 

за 2014. годину, достављени од 

Управног одбора Радио-

телевизије Босне и Херцеговине,  

број: 01,02-29-800/14 од 11. 07. 

2014; 

9. Извјештај о раду Управног одбора 

Извозно-кредитне агенције БиХ за 

2013. године, број: 01,02-50-19-

491/14 од 07. 04. 2014. и број: 01/3-

50-19-491/14 од 01. 09. 2014; 

10.   Приједлог упутства о коришћењу 

родно осјетљивог језика у 

Парламентарној скупштини Босне 

и Херцеговине, предлагач: 

Представнички дом Парламентарне 

скупштине БиХ, материјал број: 

01-02-4-599/14 од 29. 07. 2014; 

11.  Одлука Предсједништва БиХ о 

учешћу групе подофицира 

Оружаних снага Босне и 

Херцеговине у операцији подршке 

миру Одлучна подршка у 

Исламској Републици Авганистан, 

материјал број: 01,02-03-269/15 од 

23.02.2015; 

12.  Годишњи извјештај Високог 

судског и тужилачког савјета БиХ 

за 2013, број: 01,01/1,02,02/1-08-

1053/14 од 24. 09. 2014;  

13. Извјештај о спровођењу Општих 

избора 2014. године, материјал 

Централне изборне комисије БиХ, 

број: 01,02-50-19-159/15 од 29. 01. 

2015; 

14. Приједлог закључка о оснивању 

Привремене заједничке комисије 

оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење 

процедуре именовања једног 

представника академске заједнице 

и једног представника невладиног 

сектора у Комисију за избор и 

праћење рада Агенције за 

превенцију корупције и 

координацију борбе против 

корупције, предлагач: Заједнички 

колегијум оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-

399/15 од 17. 03. 2015; 

15. Приједлог закључка о оснивању 

Привремене заједничке комисије 

оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење 

процедуре именовања замјеника 
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директора Агенције за заштиту 

личних података у Босни и 

Херцеговини, предлагач: 

Заједнички колегијум оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ, 

број: 01,02-34-1-400/15 од 17. 03. 

2015; 

16. Приједлог закључка о оснивању 

Привремене заједничке комисије 

оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење 

процедуре избора три члана 

Управног одбора Агенције за 

развој високог образовања и 

обезбјеђивање квалитета, 

предлагач: Заједнички колегијум 

оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-

401/15 од 17. 03. 2015; 

17. Приједлог закључка о оснивању 

Привремене заједничке комисије 

оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење 

процедуре именовања два члана 

Канцеларије за разматрање жалби 

и по пет чланова КРЖ-ове 

филијале у Бањој Луци и 

филијале у Мостару, предлагач: 

Заједнички колегијум оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ, 

број: 01,02-34-1-402/15 од 17. 03. 

2015; 

18. Приједлог закључка о оснивању 

Привремене заједничке комисије 

оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење 

процедуре именовања три 

омбудсмена за људска права 

Босне и Херцеговине, предлагач: 

Заједнички колегијум оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ, 

број: 01,02-34-1-404/15 од 17. 03. 

2015. 

19.   Одлука о разрјешењу Семихе 

Боровац дужности чланице 

Независне комисије за праћење 

услова боравка у заводима, 

поступање и поштовање људских 

права над лицима 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, материјал 

број: 02/а-34-1-501/15 од  03. 04. 

2015. године; 

20. Извјештај о раду и финансијски 

извјештај Агенције за поштански 

саобраћај Босне и Херцеговине за 

2014. годину. 

21. Приједлог закључка о оснивању 

Привремене заједничке комисије 

оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење 

процедуре избора четири члана 

Управног одбора Агенције за 

развој високог образовања и 

обезбјеђивање квалитета, 

предлагач: Заједнички колегијум 

оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-

539/15 од 09. 04. 2015. гoдинe; 

22. Приједлог закључка о формирању 

Интерресорне радне групе за 

измјену изборног законодавства 

БиХ, предлагач: Заједнички 

колегијум оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-

540/15 од 09. 04. 2015. гoдине; 

23. Приједлог одлуке о именовању 

секретара Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ; 

24.       Приједлог одлуке о именовању 

секретара Заједничке службе 

Парламентарне скупштине БиХ. 

 

 

II. ПРОГРАМ РАЗМАТРАЊА АКАТА 

        ИЗ АНАЛИТИЧКО -

ИНФОРМАТИВНЕ   ОБЛАСТИ 

 

Дом ће у 2015. години, у складу са 

Пословником Дома и својим 

надлежностима, разматрати све акте из 

аналитичко-информативне области које му 

доставе надлежне институције Босне и 

Херцеговине.   
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Из ове области обвезно ће бити 

разматрани: 

 

1. Извјештаји о раду комисија Дома и 

заједничких комисија оба дома у 

2014. години, подносиоци: 

комисије 

2. Извјештаји Радио-телевизије БиХ: 

a) о раду и пословању Радио-

телевизије БиХ за 2014. годину, 

б) о финансијском пословању 

РТВБиХ у 2014. години са 

извјештајем овлашћеног ревизора, 

подносилац: Управни одбор Радио-

телевизије БиХ;  

3. Извјештај Централне банке БиХ: 

a) Годишњи извјештај за 2014, 

            б)    Финансијски извјештаји за 

2014 годину, подносилац: 

Централна   банка БиХ; 

4. Извјештај о раду 

Правобранилаштва БиХ за 2014. 

годину, подносилац: 

Правобранилаштво БиХ;               

5. Информација о раду Тужилаштва 

БиХ за 2014. годину, подносилац: 

Тужилаштво БиХ; 

6. Извјештај о раду Државног 

регулаторне комисије за 

електричну енергију (ДЕРК) у 

2014. годину, подносилац: ДЕРК; 

7. Извјештај о раду агенција на нивоу 

БиХ за 2014. годину, подносилац: 

агенције или Савјет министара 

БиХ;   

8. Извјештај о пословању 

Канцеларије за ревизију 

финансијског пословања 

интитуција БиХ за 2014. годину, 

подносилац: Канцеларија за 

ревизију институција БиХ; 

9. Извјештај о извршењу Буџета 

институција БиХ и међународних 

обавеза БиХ за 2014. годину, 

подносилац: Предсједништво БиХ; 

10. Извјештај о финансијској ревизији 

Извјештаја о извршењу Буџета 

институција БиХ за 2014. годину, 

подносилац: Канцеларија за 

ревизију институција БиХ; 

11. Годишња платформа о обавјештајно-

безбједносној политици, 

подносилац: Предсједништво БиХ; 

12. Годишњи извјештај предсједавајућег 

Савјета министара БиХ о 

активностима Обавјештајно-

безбједносне агенције БиХ за 2014, 

подносилац: предсједавајући Савјета 

министара БиХ; 

13. Извјештај о раду Суда БиХ за 2014. 

годину, подносилац: Суд БиХ; 

14. Извјештај о раду Високог судског и 

тужилачког савјета  БиХ за 2014. 

годину, подносилац: ВСТСБиХ; 

15. Извјештај о раду парламентарног 

војног повјереника БиХ за 2014. 

годину, подносилац: парламентарни 

војни повјереник; 

16. Извјештај о раду Одбора за жалбе 

грађана Парламентарне скупштине 

БиХ за 2014. годину, подносилац: 

Одбор за жалбе грађана ПСБиХ; 

17. Извјештај о раду Независног одбора 

ПСБиХ као независног тијела 

полицијске структуре БиХ за 2014. 

годину, подносилац: Независни одбор 

ПСБиХ; 

18. Годишњи извјештај о резултатима 

активности Институције омбудсмена за 

људска права БиХ, подносилац: 

Институција омбудсмена за људска 

права БиХ; 

19. Извјештај о спровођењу закона у 

надлежности Централне изборне 

комисије БиХ за 2014. годину, 

подносилац: ЦИКБиХ; 

20. Извјештај о примјени Јединствених 

правила за израду правних прописа у 

институцијама БиХ, подносилац: 

Министарство правде БиХ; 

21. Извјештај о заштити личних података у 

БиХ за 2014. годину, подносилац: 

Агенција за заштиту личних података у 

БиХ; 

22. Извјештај из области пољопривреде 

за БиХ за 2014. годину, подносилац: 

Савјет министара БиХ; 

23. Годишњи извјештај о издатим 

дозволама за спољнотрговински 

промет оружја, војне опреме, 

производа двојне намјене и посебне 
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намјене за 2014, подносилац: 

Министарство спољне трговине и 

економских односа БиХ; 

24. Извјештај о учешћу припадника 

Оружаних снага, полицијских и 

државних службеника БиХ у 

операцијама подршке миру за 

одређени период уређен законом, 

са приједлогом учешћа за 2015. 

годину; 

25. Информација о стању јавне 

задужености БиХ на дан 31. 12. 2014, 

подносилац: Савјет министара БиХ. 

 

Ц) ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ ЗА 

РАТИФИКАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНИХ  

СПОРАЗУМА 

 

До 20. мaja 2015. године Дом је дао 

сагласност за ратификацију 39 споразума, 

уговора, протокола и меморандума, 

односно разматрани су сви акти из ове 

области који су достављени 

Парламентарној скупштини БиХ.  

 

Ријеч је о сљедећих 39 аката: 

 

1. Споразума о економској 

сарадњи између Савјета 

министара Босне и Херцеговине 

и Владе Републике Бугарске, 

број: 01,02-05-2-1006/14 од 11. 

09. 2014;  

2.  Споразума о зајму и пројекту 

између KfW-а, Франкфурт на 

Мајни (KfW), и Босне и 

Херцеговине, коју заступа 

Министарство финансија и 

трезора БиХ (зајмопримац), и 

Федерације Босне и 

Херцеговине, коју заступа 

Федерално министарство 

финанција, и Јавног предузећа 

Електропривреда Хрватске 

заједнице Херцег-Босне, д.д. 

Мостар (ЕПХЗХБ), (агенција за 

изведу пројекта) у износу од 

100.000.000,00 евра – Пумпна 

хидроелектрана Врило, број: 

01,02-05-2-1009/14 од 12. 09. 

2014;  

3.  Другог амандмана на Споразум о 

зајму и пројекту од 23. 02. 2010. и 

Амандмана на Споразум о зајму и 

пројекту од 15. 12.2011. у износу 

од 71.000.000,00 евра између 

KfW-а, Франкфурт на Мајни 

(KfW), и Босне и Херцеговине, 

коју представља Министарство 

финансија и трезора БиХ 

(зајмопримац), и Федерације 

Босне и Херцеговине, коју 

представља Федерално 

министарство финансија, и Јавног 

предузећа Електропривреда 

Хрватске заједнице Херцег-Босне, 

д.д. Мостар (ЕПХЗХБ), (агенција 

за изведбу пројекта) - 

Вјетроелектрана Месиховина, 

број: 01,02-05-2-1023/14 од 18. 09. 

2014; 

4.  Протокола између Савјета 

министара Босне и Херцеговине и 

Владе Републике Француске о 

примјени Споразума између 

Европске заједнице и Босне и 

Херцеговине о реадмисији лица 

која бораве без дозвола, број: 

01,02-05-2-1061/14 од 26. 09. 

2014.;  

5.  Споразума о гранту ИПА ЕК 

(Пројект заштите квалитета вода: 

Постројење за пречишћавање 

отпадних вода Мостар) између 

Босне и Херцеговине и 

Међународне банке за обнову и 

развој, број: 01,02-05-2-1062/14 од 

26. 09. 2014;  

6.  Меморандума о разумијевању 

између Босне и Херцеговине и 

Владе Републике Чиле о сарадњи 

по питањима одбране, број: 01,02-

05-2-1064/14 од 26. 09. 2014;  

7.  Споразума између Савјета 

министара БиХ и Владе 

Републике Француске који се 

односи на мобилност младих, 

број: 01,02-05-2-1065/14 од 

26.09.2014; 
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8.  Уговора број 1 о Амандману на 

Уговор о гаранцији потписан 23. 

јула 2010. године између Босне 

и Херцеговине и Европске банке 

за обнову и развој, број: 01,02-

05-2-1067/14 од 26. 09. 2014; 

9.  Споразума о финансирању 

(Пројекат заштите од поплава 

Дрине) између Босне и 

Херцеговине и Међународне 

асоцијације за развој, број: 

01,02-05-2-1112/14 од  13. 10. 

2014;  

10.  Споразума између Босне и 

Херцеговине и Еуропске уније о 

судјеловању Босне и 

Херцеговине у програму Уније 

Хоризонт 2020 - Оквирни 

програм за истраживање и 

иновације (2014-2020), број: 

01,02-05-2-1113/14 од 13. 10. 

2014;  

11.  Меморандума о разумијевању 

о Институционалном оквиру 

Иницијативе за превенцију и 

спремност у случају катастрофа 

за Југоисточну Европу (2013), 

број: 01,02-05-2-1115/14 од 14. 

10. 2014; 

12. Споразума између Савјета 

министара Босне и Херцеговине 

и Владе Републике Македоније о 

размјени и узајамној заштити 

тајних података, број: 01,02-05-

2-1122/14 од 16. 10. 2014; 

13.  Споразума о зајму између 

Босне и Херцеговине и ОПЕК-

овог Фонда за међународни 

развој (ОФИД) за пројекат 

Аутопут на Коридору 5ц, 

поддионица Клопче-Доња 

Грачаница (компонента Б), број: 

01,02-05-2-1125-2/14 од 03. 12. 

2014; 

14.  Споразума о зајму између Босне 

и Херцеговине и ОПЕК-овог 

Фонда за међународни развој 

(ОФИД) за пројекат Аутопут на 

Коридору 5ц, поддионица 

Клопче-Доња Грачаница 

(компонента А), број: 01,02-05-2-

1126/14 од 17. 10. 2014;  

15.  Споразума о зајму и пројекту 

између KfW-а, Франкфурт на 

Мајни (KfW), и Босне и 

Херцеговине, коју заступа 

Министарство финансија и 

трезора (зајмопримац), и 

Федерације Босне и Херцеговине, 

коју заступа Федерално 

министарство финансија 

(Федерација), и општина Тузла и 

Зеница (агенције за извођење 

пројекта), за износ од 

11.000.000,00 евра - Програм 

водоопскрбе и канализације у 

Босни и Херцеговини II, број: 

01,02-05-2-1139/14 од 22. 10. 

2014;  

16.  Споразума о гранту између Босне 

и Херцеговине и Развојне банке 

Савјета Европе у вези са 

регионалним стамбеним 

програмом - БиХ -1 (2013.), број: 

01,02-05-2-1140/14 од 22. 10. 

2014;  

17. Споразума између Савјета 

министара Босне и Херцеговине и 

Савјета министара Републике 

Албаније о узајамној заштити 

тајних података, број: 01,02-05-2-

1167/14 од 30. 10. 2014; 

18.  Деветог амандмана на Уговор о 

бесповратним средствима између 

Босне и Херцеговине и 

Сједињених Америчких Држава 

за програм пословног развоја, 

број: 01,02-05-2-1179/14 од 06. 11. 

2014;  

19.  Допуне бр. 2 Споразума о 

финансирању који се односи на 

државни програм за Босну и 

Херцеговину у оквиру ИПА 

компоненте - помоћ у транзицији 

и изградњи институција за 2012. 

годину, између Босне и 

Херцеговине и Европске уније, 

коју представља Европска 

комисија, број: 01,02-05-2-1180/14 

од  06. 11. 2014;  
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20.  Споразума о финансирању 

између Босне и Херцеговине и 

Еуропске уније, коју представља 

Европска комисија, у вези са 

државним програмом за 2013. 

годину у оквиру Инструмента 

претприступне помоћи, број: 

01,02-05-2-1181/14 од 06. 11. 

2014;  

21.  Допуне бр. 2 Споразума о 

финансирању који се односи на 

државни програм за Босну и 

Херцеговину у оквиру ИПА 

компоненте - помоћ у 

транзицији и изградњи 

институција за 2011. годину, 

између Босне и Херцеговине и 

Европске уније, коју представља 

Европска комисија, број: 01,02-

05-2-1182/14 од 06. 11. 2014;  

22.  Споразума о гранту у оквиру 

Националног програма ИПА 

2010. за Босну и Херцеговину 

Дио 2 - Водовод и канализација 

у Републици Српској, између 

Босне и Херцеговине и Европске 

инвестиционе банке, број: 01,02-

05-2-1190/14 од 10. 11. 2014; 

23.  Додатног протокола уз 

Конвенцију Савјета Европе о 

заштити људских права и 

достојанства људског бића у 

погледу примјене биологије и 

медицине о забрани клонирања 

људског бића, број: 01,02-05-2-

1223/14 од  19. 11. 2014;  

24.  Споразума о гранту Фонда за 

глобалну животну средину 

(Пројекат I смањења еколошког 

загађења Јадранског мора) 

између Босне и Херцеговине и 

Међународне банке за обнову и 

развој у функцији Агенције за 

имплементацију Фонда за 

глобалну животну средину, број: 

01,02-05-2-1243/14 од 26. 11. 

2014;  

25.  Споразума између Европске 

уније и Босне и Херцеговине о 

учешћу Босне и Херцеговине у 

програму Уније за културу и 

креативне секторе „Креативна 

Европа“, број: 01,02-05-2-1248/14 

од 27. 11. 2014;  

26.  Споразума о финансирању 

(Пројекат енергетске 

ефикасности) између Босне и 

Херцеговине и Међународне 

асоцијације за развој, број: 01,02-

05-2-1249/14 од        27. 11. 2014;  

27.  Уговора о сарадњи између Босне 

и Херцеговине и Црне Горе о 

конзуларној заштити и визним 

питањима, број: 01,02-05-2-

1308/14 од 9. 12. 2014;  

28.  Уговора о сагласности за 

увећање зајма и прихватању 

увећања обавеза по Уговору о 

гаранцији (Пут Бања Лука-Добој 

– Фаза 1) између Босне и 

Херцеговине и Европске банке за 

обнову и развој, број: 01,02-05-2-

1309/14 од 09. 08. 2014;  

29.  Протокола о измјенама и 

допунама Меморандума о 

разумијевању о сарадњи у борби 

против корупције кроз 

антикорупцијску иницијативу 

Југоисточне Европе, број: 01,02-

05-2-1310/14 од 09. 12. 2014;  

30. Финансијског споразума од 06. 

10. 2014. године и Амандмана 

број 5 на Споразум о 

финансирању од 27. 02. 2006. 

године склопљених између KfW-

а, Франфурт на Мајни (KfW), и 

Босне и Херцеговине, коју 

заступа Савјет министара Босне и 

Херецеговине (прималац), у 

износу од 5.000.000 евра - 

Кредитни програм за отклањање 

посљедица од поплава (FRCP) 

посредством Европског фонда за 

Босну и Херцеговину (ЕФБиХ), 

број: 01,02-05-2-1311/14 од 09. 12. 

2014;  

31.  Амандмана на Оквирни 

финансијски споразум од 30. јуна 

2010. године, између Развојне 

банке Савјета Европе (ЦЕБ) и 

Босне и Херцеговине, за 

финансирање изградње државног 
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затвора, број: 01,02-05-2-1312/14 

од 09. 12. 2014;  

32.  Допуне број 2 Споразума о 

финансирању између Босне и 

Херцеговине и Комисије 

европских заједница у вези са 

хоризонталним програмом 

нуклеарне безбједности и 

заштите од зрачења у оквиру 

Инструмента претприступне 

помоћи у 2008. години, број: 

01,02-05-2-1313/14 од 09. 12. 

2014;  

33.  Измјене Споразума о гранту ЕК 

ИПА дио I (Пројекат отпадних 

вода Сарајево) између Босне и 

Херцеговине и Међународне 

банке за обнову и развој у улози 

администратора Европске 

комисије за Траст фонд за 

претприступни инструмент 

Европске уније, број: 01,02-05-2-

1314/14 од 09. 12. 2014;  

34. Уговора о финансирању између 

Босне и Херцеговине и Европске 

инвестиционе банке – Коридор 

5ц, Почитељ-Бијача, број: 01,02-

05-2-1337/14 од 11. 12. 2014; 

35.  Протокола између Савјета 

министара Босне и Херцеговине 

и Владе Републике Словеније о 

сарадњи у области образовања, 

број: 01,02-05-2-1407/14 од 19. 

12. 2014;  

36.  Споразума о гранту (Други 

пројекат управљања чврстим 

отпадом: Неум, Босанска Крупа, 

Сребреник и Сарајево) између 

Босне и Херцеговине и 

Међународне банке за обнову и 

развој у улози администратора 

Европске комисије за Траст 

фонд претприступног 

инструмента Европске уније, 

број: 01,02-05-2-41/15 од 05. 01. 

2015; 

37.  Споразума о финансирању и 

Пројекту између KfW-а, 

Франкфурт на Мајни (KfW), и 

Босне и Херцеговине (прималац) 

и Федерације Босне и 

Херцеговине (Федерација) и 

општина Тузла и Зеница (агенције 

за извођење пројекта) за износ од 

9.490.000 евра (инвестиција) и 

1.500.000 евра (попратне мјере) - 

Програм водоснабдијевања и 

отпадних вода у Босни и 

Херцеговини II (Пројекaт), број: 

01,02-05-2-201/15 од 02. 02. 2015; 

38.  Споразума између Савјета 

министара БиХ и Владе 

Швајцарске Конфедерације о 

додјели финансијске подршке за 

„Програм водоснабдијевања и 

отпадних вода у БиХ II“ (Обнова 

и надоградња система 

водоснабдијевања и отпадних 

вода у општинама Тузла и 

Зеница), број: 01,02-05-2-232/15 

од 09. 02. 2015. 

39. Уговор о зајму (Пројекат 

водоснабдијевања Градачац) 

између Босне и Херцеговине и 

Европске банке за обнову и 

развој, број: 01,02-05-2-377/15 од 

13. 03. 2015. године 

 

 

У складу с Уставом БиХ  и законом, у 2015. 

години Дом ће континуирано разматрати 

све међународне споразуме, уговоре и 

конвенције које у парламентарну 

процедуру доставе Предсједништво БиХ и 

Савјет министара БиХ,  ради давања 

сугласности за њихово ратифицирање. 

 

 

 

Д) ПАРЛАМЕНТАРНА САРАДЊА И  

     ДРУГЕ АКТИВНОСТИ 

 

У 2015. 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 европским и другим 

међународним институцијама у 

којима је БиХ стална и привремена 

чланица, у улози посматрача или 

госта; посјета парламентима других 
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земаља Европе и свијета - чланица 

Пакта о стабилности и 

парламентима  сусједних земаља. 

Циљ посјете је развијање сарадње 

и уопштено упознавање са радом 

других парламената и конкретним 

искуствима из појединих области 

рада. То укључује разматрање и 

усвајање платформи, извјештаја и 

програма дјеловања делегација у 

домовима Парламентарне 

скупштине БиХ; 

  

- сарадње са Међународним судом у 

Хагу, у складу са Уставом БиХ; 

 

- посјета делегција Парламентарне 

скупштине БиХ одређеним 

срединама у БиХ, посебно сусрети 

са представницима ентитетских 

парламената; 

 

- Колегијум Дома народа 

континуирано ће пратити 

реализацију одлука и закључака 

Дома народа, са приједлогом мјера 

за њихово спровођење, као и 

реализацију Радног плана Дома 

народа за 2015. године, те полазне 

основе за припрему Радног плана 

Дома за 2016. годину. 

 

 

 

Е) РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА И  

     ИНИЦИЈАТИВА ДЕЛЕГАТА 

 

Сви приједлози материјали, као и 

делегатске иницијативе из информативно-

аналитичке области биће разматрани у 

складу са Пословником Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф)   ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА   

СЈЕДНИЦА   ДОМА НАРОДА 

 

Сједнице Дома народа Парламентарне 

скупштине БиХ биће одржаване у складу с 

одредбама Пословника Дома народа.  

 

 

 

                  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

                              ДОМА    НАРОДА          

                                       Бариша Чолак 

 

 


