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Orijentacijski radni plan Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojen je na 28.
sjednici Kolegija Doma u proširenom sastavu, odrţanoj 17. lipnja 2008, s naznakom da se
odnosi na razdoblje svibanj - prosinac 2008. godine. Podsjećamo da su u Orijentacijski radni
plan (u daljnjem tekstu: Radni plan) uneseni prijedlozi iz područja zakonodavne i analitičkoinformativne aktivnosti, i to:
 materijali koji su se već nalazili u parlamentarnoj proceduri;
 materijali sadrţani u Programu Vijeća ministara BiH za 2008. godinu;
 materijali koje su predloţila zajednička povjerenstva obaju domova, povjerenstva Doma,
klubovi zastupnika i zastupnici u Zastupničkom domu.
U ovome Izvješću navodimo:
 zakonodavne aktivnosti u 2008. godini, obavljene prema Radnom planu, te aktivnosti
obavljene mimo Radnog plana, a potekle su od ovlaštenih predlagatelja (Predsjedništvo
BiH, Vijeće ministara BiH, Središnje izborno povjerenstvo BiH, zastupnici, povjerenstva
Doma i Dom naroda)
 suglasnosti za ratifikaciju meĎunarodnih sporazuma, ugovora, konvencija;
 analitičko-informativne aktivnosti – izvješća - informacije i dr. (predviĎene i one koje nisu
predviĎene Radnim planom),
 rezolucije,
 odluke koje je donio Dom.
U Izvješću, na kraju, donosimo i popis prijedloga zakona, izvješća i informacija predviĎenih
Radnim planom, a koji nisu razmatrani jer nisu dostavljeni u parlamentarnu proceduru.
U Izvješću je naveden i pregled odrţavanja zajedničkih sjednica obaju domova Parlamentarne
skupštine BiH.
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH u 2008. godini odrţao je 23 sjednice. U Izvješću
donosimo pregled usvojenih akata u razdoblju sijčanj – prosinac 2008. godine.

I. ZAKONODAVNA AKTIVNOST

A) Predlagatelji Vijeće ministara BiH i Predsjedništvo BiH
A.1. Usvojeni zakoni:
Zakon o športu u Bosni i Hercegovini;
Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od groţĎa u vina;
Zakon o osnivanju Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera;
Zakon o dopunama Zakona o putnim ispravama BiH (20. sjednica, 16. 1. 2008);
Zakon o izmjenama Zakona o odličjima BiH;
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH
(21. sjednica, 13. 2. 2008);
7. Zakon o Proračunu institucija BiH i meĎunarodnih obveza BiH za 2008. godinu (22.
sjednica, 20. 2. 2008);
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine (24.
sjednica, 18. i 19. oţujka 2008);
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu;
10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sluţbi za poslove sa strancima (26. sjednica,
2, 3. i 10. travnja 2008);
11. Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH;
12. Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
u BiH (28. sjednica, 29. 4. 2008);
13. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima (29. sjednica, 14. 5. i 4. 6. 2008.);
14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju;
15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici drţavljana BiH;
16. Zakon o prebivalištu i boravištu drţavljana BiH;
17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku BiH;
18. Zakon o Fiskalnom vijeću BiH;
19. Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BIH (29. sjednica, 14. 5. i 4. 6. 2008);
20. Okvirni zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u BiH;
21. Zakon o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH;
22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH (30. sjednica,
4. 6. 2008);
23. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim sluţbenicima BiH (31. sjednica, 18. 6. 2008);
24. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama BiH;
25. Zakon o dopunama Zakona o upravnim sporovima (32. sjednica, 9. i 14. srpnja 2008);
26. Zakon izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici BiH;
27. Zakon o prestanku primjene Zakona o flaširanim pitkim vodama (34. sjednica, 3. 9. 2008);
28. Zakon o izmjeni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH (39. sjednica, 5. i 19. studenog
2008);
29. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (usvojen po
ţurnom postupku na 40. sjednici, 19. 11. 2008);
30. Zakon o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (usvojen po ţurnom postupku na
40. sjednici, 19. 11. 2008);
31. Zakon o zaštiti i dobrobiti ţivotinja (42. sjednica, 17. 12. 2008).

A.2. Zakoni koji su razmatrani a nisu usvojeni:
1. Prijedlog zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH;
2. Prijedlog zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu
policijskoj strukturi u BiH;
3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sudjelovanju pripadnika Oruţanih snaga BiH,
policijskih sluţbenika, drţavnih sluţbenika i ostalih zaposlenika u operacijama potpore
miru i drugim aktivnostima u inozemstvu;
4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH
(Zakon br. 01-20-9-47-1/07 od 12. 9. 2007);
5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Drţavnoj agenciji za istrage i
zaštitu (Zakon br. 01-02-6-58/07 od 17. 9. 2007);
6. Prijedlog zakona o javnim cestama;
7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne
štednje.

A.3. Prijedlozi zakona koji su u proceduri s 31. 12. 2008. godine:
1. Prijedlog zakona o kontroli kretanja oruţja i vojne opreme;
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Prijedlog zakona o graničnoj kontroli;
Prijedlog zakona o Agenciji za razvoj informacijskog društva (ZARID);
Prijedlog zakona o genetski modificiranim organizmima;
Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u BiH;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoruţanja i vojne
opreme;
7. Prijedlog zakona o maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i kaznenopravnoj zaštiti djece i
maloljetnika;
8. Prijedlog zakona o zrakoplovstvu BiH;
9. Prijedlog zakona o Agenciji za pruţanje usluga u zračnoj plovidbi;
10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu BiH;
11. Prijedlog zakona o Proračunu institucija BiH i meĎunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2009. godinu;
12. Prijedlog zakona o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi;
13. Prijedlog zakona o oruţju;
14. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH;
15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drţavljanstvu BiH.
2.
3.
4.
5.
6.

B. Predlagatelji zastupnici u Zastupniĉkom domu, klubovi, povjerenstva
i Dom naroda
B.1. Usvojeni zakoni:
1. Zakon o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH - predlagatelji:
zastupnici Milorad Ţivković, Niko Lozančić i Beriz Belkić (usvojen po ţurnom
postupku na 27. sjednici, 10. 4. 2008);
2. Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj
strukturi - predlagatelji: zastupnici Milorad Ţivković, Niko Lozančić i Beriz Belkić
(usvojen po ţurnom postupku na 27. sjednici, 10.4.2008.);
3. Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH - predlagatelj: zastupnik Milorad
Ţivković (usvojen po ţurnom postupku na 27. sjednici, 10. 4. 2008);
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH predlagatelj: zastupnik Momčilo Novaković (usvojen po ţurnom postupku na 31.
sjednici, 18. 6. 2008);
5. Zakon o dopuni Zakona o sluţbenom glasilu BiH - predlagatelj: zastupnik Adem Huskić
(33. sjednica, 29. 7. 2008);
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade,
useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku (usvojen po ţurnom postupku na 35. sjednici, 24. 9.
2008);
7. Zakon o izmjenama Zakona o kaznenom postupku - predlagatelj: Ustavnopravno
povjerenstvo (39. sjednica, 5. i 19. studeni 2008);
8. Zakon o izmjenama Zakona o javnim nabavama - predlagatelj: zastupnik Bajazit
Jašarević (usvojen po ţurnom postupku na 41. sjednici, 3. 12. 2008).



Dom je na 38. sjednici, odrţanoj 22. i 29. listopada 2008, usvojio Kodeks ponašanja za
zastupnike i izaslanike (predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta,
mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku).
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B.2. Prijedlozi zakona koji su razmatrani a nisu usvojeni:
1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u - predlagatelj: zastupnik
Branko Dokić;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa
stare devizne štednje - predlagatelj: zastupnik Jerko Ivanković Lijanović;
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH - predlagatelj:
zastupnik Jerko Ivanković Lijanović;
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH - predlagatelji:
zastupnici Milorad Ţivković, Niko Lozančić i Beriz Belkić;
5. Prijedlog zakona o Agenciji za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja imovine
stečene kaznenim djelima i upravljanje oduzetom imovinom - predlagatelji: Klub
zastupnika SDPBiH);
6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama
vlasti BiH - predlagatelji: zastupnici Šefik Dţaferović, Niko Lozančić i Milorad
Ţivković;
7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u - predlagatelj: zastupnik
Momčilo Novaković;
8. Prijedlog zakona o podršci domaćoj proizvodnji - predlagatelj: zastupnik Jerko
Ivanković-Lijanović;
9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odlikovanjima BiH (predlagatelj:
zastupnik Beriz Belkić),
10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u - predlagatelj: zastupnik
Branko Dokić;
11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka predlagatelji: zastupnici Šefik Dţaferović, Niko Lozančić i Milorad Ţivković;
12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH predlagatelj: zastupnik Milorad Ţivković;
13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH - predlagatelj:
zastupnik Jerko Ivanković Lijanović;
14. Prijedlog zakona o popisu stanovništva i kućanstava u BiH 2011. godine - predlagatelj:
zastupnik Momčilo Novaković;
15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH predlagatelj: zastupnik Milorad Ţivković;
16. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama
BiH - predlagatelj: zastupnik Azra Hadţiahmetović;
17. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o drţavnoj sluţbi u institucijama BiH - predlagatelji:
zastupnici Niko Lozančić, Beriz Belkić i Milorad Ţivković;
18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa
stare devizne štednje - predlagatelj: zastupnik Jerko Ivanković Lijanović;
19. Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja
holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti - predlagatelj: zastupnik Ekrem
Ajanović.

B.3. Prijedlozi zakona koje su predlagatelji povukli:
1. Prijedlog zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH predlagatelj: zastupnica Azra Hadţiahmetović;
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2. Prijedlog zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu
policijskoj strukturi u BiH - predlagatelj: zastupnik Azra Hadţiahmetović;
3. Prijedlog zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH predlagatelj: zastupnik Drago Kalabić;
4. Prijedlog zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu
policijskoj strukturi u BiH - predlagatelj: zastupnik Drago Kalabić;
5. Prijedlog zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH predlagatelj: zastupnik Niko Lozančić;
6. Prijedlog zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu
policijskoj strukturi u BiH - predlagatelj: zastupnik Niko Lozančić;
7. Prijedlog zakona o pravima i duţnostima članova Parlamentarne skupštine BiH predlagatelji: zastupnici Sadik Ahmetović, Azra Alajbegović, Ekrem Ajanović, Sadik Bahtić,
Savo Erić, Adem Huskić, Sead Jamakosmanović, Slavko Jovičić, Velimir Jukić, Remzija
Kadrić, Drago Kalabić, Milica Marković, Slavko Matić, Hadţi Jovan Mitrović, Momčilo
Novaković, Mirko Okolić, Lazar Prodanović, Snjeţana Rajilić, Martin Raguţ, Jovan Todorović
i Vinko Zorić;
8. Prijedlog zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH - predlagatelj: zastupnik
Milorad Ţivković.

B.4. Prijedlozi zakona u proceduri s 31. 12. 2008. godine:
1. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA - predlagatelj:
zastupnik Jerko Ivanković Lijanović;
2. Prijedlog amandmana na Ustav BiH - predlagatelj: zastupnik Selim Bešlagić;
3. Prijedlog zakona o načelima lokalne samouprave - predlagatelj: zastupnik Selim
Bešlagić;
4. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje - predlagatelj: zastupnik Jerko Ivanković
Lijanović (podnesen 2. 9. 2008, postupak miruje do okončanja postupka po Prijedlogu
zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA);
5. Prijedlog zakona o fiskalnim kasama - predlagatelj: zastupnik Jozo Kriţanović (usvojen
na 44. sjednici, 21. 1. 2009);
6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji
BiH - predlagatelj: Zajedničko sigurnosno-obavještajno povjerenstvo za nadzor nad
radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (usvojen na 44. sjednici, 21. 1. 2009);
7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka predlagatelj: Zajedničko sigurnosno-obavještajno povjerenstvo za nadzor nad radom
Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (usvojen na 44. sjednici, 21. 1. 2009);
8. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje - predlagatelj: zastupnik Jerko Ivanković
Lijanović (podnesen 20. 10. 2008, postupak miruje do okončanja postupka po Prijedlogu
zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA);
9. Prijedlog zakona o drţavnoj imovini BiH - predlagatelj: zastupnik Sadik Bahtić (Zakon
pao na 44. sjednici, 21. 1. 2009);
10. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje - predlagatelj: zastupnik Jerko Ivanković
Lijanović (podnesen 4. 12. 2008, postupak miruje do okončanja postupka po Prijedlogu
zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA).

II. SUGLASNOST ZA RATIFIKACIJU
Dom je, zaključno s 42. sjednicom Doma, odrţanom 17. i 29. prosinca 2008, dao suglasnost za
ratifikaciju akata kako slijedi:
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1. Sporazuma izmeĎu Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Pakistan o osnivanju
bosanskohercegovačko-pakistanskog ekonomskog povjerenstva (20. sjednica, 16. 1. 2008);
2. Sporazuma o dugoročnom strateškom partnerstvu izmeĎu Ministarstva sigurnosti BiH i Ţenevskog
centra za demokratski nadzor oruţanih snaga (DCAF);
3. Protokola iz Kyota uz Okvirnu konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, Kyoto,
11. 12. 1997. godine;
4. Osnovnog ugovora izmeĎu Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve (21. sjednica,
13. 2. 2008);
5. Sporazuma izmeĎu Vijeća ministara BiH i vlada ostalih zemalja sudionica SEECP-a, Misije
privremene uprave UN-a na Kosovu u ime Kosova, sukladno Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a
broj 1244;
6. Sporazuma izmeĎu Vijeća ministara BiH i Vlade Republike MaĎarske o uspostavi Okvirnog
programa za financijsku suradnju;
7. Drugih izmjena i dopuna Sporazuma o kreditu i financiranju od 23. 11. 2004. izmeĎu Bosne i
Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Creditanstalt fur WiederaufbauFrankfurt na Majni „KfW“ – Sanacija gradskih vodovoda i kanalizacijskih sustava u BiH (23.
sjednica, 18. 3. 2008);
8. „eSEE“ Agende plus za razvoj informacijskog društva u Jugoistočnoj Europi, SEE 2007 – 2011;
9. Sporazuma izmeĎu drţava članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih drţava koje sudjeluju u
Partnerstvu za mir o pravnom poloţaju njihovih snaga, Dodatnog protokola uz Sporazum izmeĎu
drţava članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih drţava koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o
pravnom poloţaju njihovih snaga i Daljnjeg dodatnog protokola uz Sporazum izmeĎu drţava
članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih drţava koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom
poloţaju njihovih snaga (26. sjednica, 3. i 10. travnja 2008);
10. Okvirnog sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke kojim se
odreĎuju aktivnosti Europske investicijske banke u BiH;
11. Sporazuma o suradnji u području obrane izmeĎu Vijeća ministara BiH i Vlade Grčke Republike;
12. Sporazuma o kreditu izmeĎu Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora
BiH, i Bank Austria Creditanstalt AG – Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava u
općini Posušje;
13. Ugovora o zajmu – Reorganiziranje Projekta obnove elektroenergetskog sustava – izmeĎu Bosne i
Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj;
14. Ugovora o amandmanu kojim se mijenja i dopunjuje Ugovor o zajmu od 2. 11. 2000. godine
amandmanima od 5. 12. 2001. i 23. 2. 2004. godine – izmeĎu Bosne i Hercegovine i Europske
banke za obnovu i razvoj;
15. Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u
okolišnim pitanjima;
16. Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili
poniţavajućih postupaka ili kaţnjavanja (28. sjednica, 29. 4. 2008);
17. Strazburškog sporazuma o meĎunarodnoj klasifikaciji patenata;
18. Europske konvencije o nezastarijevanju zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina;
19. Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine - UNESCO (29. sjednica, 14. 5. i 4. 6. 2008);
20. Sporazuma izmeĎu Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o suradnji u borbi protiv
terorizma, organiziranog kriminala, nelegalne trgovine narkoticima, psihotropnim tvarima i
prekurzorima, nelegalne migracije i ostalih kaznenih djela;
21. Sporazuma izmeĎu Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o ponovnom prihvatu
(readmisiji) osoba koje nelegalno borave;
22. Okvirnog sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine i Europskih zajednica o pravilima suradnje koja
se odnosi na financijsku potporu EZ-a Bosni i Hercegovini u okviru realizacije pomoći kroz
instrumente pretpristupne pomoći (IPA);
23. Dvogodišnjeg sporazuma izmeĎu (BCA) Bosne i Hercegovine i Regionalnog ureda Svjetske
zdravstvene organizacije za Europu 2008/2009;
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24. Budimpeštanskog sporazuma o meĎunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama radi
postupka patentiranja;
25. Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o meĎunarodnoj registraciji ţigova;
26. Konvencije o zaštiti umjetnika izvoĎača, proizvoĎača fonograma i radiodifuznih organizacija;
27. Konvencije o zaštiti proizvoĎača fonograma od nedopuštenog umnaţanja njihovih fonograma;
28. Statuta, Općih načela i Proceduralnih pravila Komisije Codex Alimentarius;
29. Europske socijalne povelje (revidirana), Strasbourg, 3. 5. 1996. (30. sjednica, 4. 6. 2008);
30. Sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine i Republike Turske o izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
31. Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa;
32. Sporazuma o kreditu izmeĎu Bosne i Hercegovine i BAWAG P.S.K. - Banka za rad i gospodarstvo
i Austrijska poštanska štedionica d.d. – Projekt nabave medicinske opreme za Kliničku bolnicu
Mostar;
33. Sporazuma o kreditu izmeĎu Bosne i Hercegovine i BAWAG P.S.K.– Banka za rad i gospodarstvo
i Austrijska poštanska štedionica d.d. - Projekt nabave medicinske opreme za Dom zdravlja Mostar;
34. Sporazuma o kreditu izmeĎu Bosne i Hercegovine i BAWAG P.S.K. Banka za rad i gospodarstvo i
Austrijska poštanska štedionica d.d. – Projekt nabave medicinske opreme za Kantonalnu bolnicu
Safet Mujić, Mostar (31. sjednica, 18. 6. 2008);
35. Programa financijske suradnje izmeĎu Vijeća ministara BiH i Ministarstva industrije, turizma i
trgovine Kraljevine Španjolske;
36. Sporazuma izmeĎu Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od
prirodnih i drugih katastrofa;
37. Memoranduma o razumijevanju izmeĎu Vijeća ministara BiH i Vlade Kanade – Kanadski projekt
za mlade i zdravlje na Balkanu;
38. Memoranduma o razumijevanju izmeĎu Vijeća ministara BiH i Vlade Kanade – Kanadski projekt u
primarnoj zdravstvenoj zaštiti na Balkanu;
39. Sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o financiranju
rekonstrukcije i obnove fasade zgrade Parlamentarne skupštine BiH (32. sjednica, 9. i 14.
srpnja 2008);
40. Ugovora o kreditu izmeĎu Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za meĎunarodni razvoj
– Projekt rekonstrukcije ţeljeznica, dionica (I) Sarajevo-Bradina;
41. Sporazuma o kreditu izmeĎu Bosne i Hercegovine i Bank Austria Creditanstalt AG – Projekt
izgradnje vodoopskrbe u općini Srbac;
42. Sporazuma o financiranju izmeĎu Bosne i Hercegovine i MeĎunarodne asocijacije za razvoj –
Projekt putne infrastrukture i sigurnosti na cestma;
43. Sporazuma o kreditu izmeĎu Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Zentralbank - Austrijsko dioničko
društvo – Modernizacija Univerziteta u Zenici (33. sjednica, 29. 7. 2008);
44. Sporazuma o ekonomskoj suradnji izmeĎu Vijeća ministara BiH i Vlade Slovačke
Republike;
45. Sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine i Slovačke Republike o unapreĎenju i uzajamnoj
zaštiti ulaganja,
46. Aneksa Sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o financiranju
projekta u korist pravosuĎa i/ili sudova i tuţiteljstava u Bosni i Hercegovini;
47. Protokola izmeĎu Ministarstva sigurnosti BiH – Granične policije - i Ministarstva unutarnjih
poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije - o provoĎenju mješovitih ophodnji uz
zajedničku drţavnu granicu;
48. Protokola izmeĎu Ministarstva sigurnosti BiH – Granične policije - i Ministarstva unutarnjih
poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije - o sluţbenom tranzitu preko drţavnog
područja druge ugovorne stranke s ciljem postupanja na vlastitom drţavnom području;
49. Protokola izmeĎu Ministarstva sigurnosti BiH – Granične policije - i Ministarstva unutarnjih
poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije - o upućivanju sluţbenika za vezu;
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50. Protokola izmeĎu Ministarstva sigurnosti BiH – Granične policije - i Ministarstva
unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije - o osnivanju zajedničkih
radnih skupina za suzbijanje kriminaliteta;
51. Završnog akta Regionalne konferencije za radioveze za planiranje digitalnog zemaljskog
radiodifuznog servisa u dijelovima regije 1. i 3, u frekvencijskom opsegu 174-230 MXz i
470-862 MXz (RRC 06);
52. Konvencije o meĎunarodnoj trgovini ugroţenim vrstama divljih ţivotinja i biljaka (CITES);
53. Konvencije o zaštiti i promicanju različitosti kulturnih izričaja;
54. Dopune članka 1. Konvencije o zabrani i ograničenju uporabe odreĎenih vrsta
konvencionalnog naoruţanja (CCW);
55. Sporazuma o kreditu izmeĎu Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija
i trezora, i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft – Razvoj sustava za
vodoopskrbu u općini Laktaši;
56. Memoranduma o razumijevanju izmeĎu Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene
organizacije za Europu i Ministarstva civilnih poslova BiH (34. sjednica, 3. 9. 2008);
57. Sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine i Kraljevine Danske o olakšicama kod izdavanja
viza;
58. Sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o olakšicama kod izdavanja viza;
59. Sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo civilnih poslova BiH, i
Kommonvealtha Australije, koju zastupa Ministarstvo zdravlja, u vezi s odreĎenim pravima
korištenja AR-DRG sustava klasifikacije;
60. Sporazuma o financiranju izmeĎu Bosne i Hercegovione i Komisije Europskih zajednica u
pogledu prekograničnog programa izmeĎu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za 2007.
godinu na osnovi instrumenta pretpristupne pomoći – Komponenta II. prekogranična suradnja;
61. Sporazuma o financiranju izmeĎu Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u pogledu
prekograničnog programa izmeĎu Bosne i Hercegovine i Republike Srbije za 2007. godinu na
osnovi instrumenta pretpristupne pomoći – Komponenta II. prekogranična suradnja;
62. Sporazuma o financiranju izmeĎu Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u vezi s
nacionalnim programom za 2007. godinu u okviru instrumenta pretpristupne pomoći –
Komponenta za pomoć u tranziciji i izgradnji institucija;
63. Konvencije o dostavljanju u inozemstvo akata u graĎanskim i trgovačkim stvarima, Haag, 15.
studenog 1965. godine;
64. Konvencije o pribavljanju u inozemstvu dokaza u graĎanskim i trgovačkim stvarima, Haag, 18.
oţujka 1970. godine;
65. Sporazuma o izmjenama i dopunama broj 1 na Ugovor o zajmu od 1. 8. 2006. izmeĎu Bosne i
Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj – Projekt upravljanja zračnim prometom;
66. Sporazuma o zajmu, financiranju i projektu izmeĎu KfW Frankfurt na Majni i Bosne i
Hercegovine, Federacije BiH i Elektroprivede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne (EP HZB) –
Obnova Hidroelektrane Rama (35. sjednica, 24. 9. i 7/8. listopada 2008);
67. Sporazum o stabilizaciji i pridruţivanju izmeĎu Europskih zajednica i njihovih drţava članica i
Bosne i Hercegovine (37. sjednica, 22. 10. 2008);
68. Memoranduma o razumijevanju o institucionalnom okviru za Inicijativu za prevenciju i
pripravnost za katastrofe u jugoistočnoj Europi;
69. Sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine i Republike MaĎarske o socijalnom osiguranju i
socijalnoj sigurnosti;
70. Administrativnog sporazuma za provoĎenje Sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine i
Republike MaĎarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti;
71. Protokola iz Kartagene o biosigurnosti uz Konvenciju Ujedinjenih naroda o biološkoj
raznolikosti (38. sjednica, 22. i 29. listopada 2008);
72. Sporazuma o kreditu izmeĎu Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora, i
Bank Austria Creditanstalta – Projekt izgradnje vodovoda Fojnica - Kiseljak i kanalizacijskog
kolektora Lepenica – Kiseljak;
73. Sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o recipročnom
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unapreĎenju i zaštiti ulaganja;
74. Ugovora o financiranju izmeĎu Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i
Europske investicijske banke – Projekt vodovoda i kanalizacije u Federaciji BiH;
75. Europskog sporazuma o dostavljanju molbi za pravnu pomoć (40. sjednica, 19. 11. 2008);
76. Sporazuma o zračnom prometu izmeĎu Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Ukrajine;
77. Sporazuma o kulturnoj suradnji izmeĎu Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Kine;
78. Nota sporazuma izmeĎu Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o reviziji sukcesije
bilateralnih sporazuma sklopljenih izmeĎu bivše SFRJ i Kraljevine Norveške;
79. Europskog ugovora o glavnim unutarnjim poslovnim putevima od meĎunarodnog značaja
(AGN);
80. Protokola izmeĎu Vijeća ministara BiH i Vlade Republike MaĎarske u vezi sa sukcesijom
bilateralnih meĎunarodnih ugovora sklopljenih izmeĎu Federativne Narodne Republike
Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike
MaĎarske;
81. Akata s XXIII. kongresa Svjetskog poštanskog saveza – Bukurešt, 2004. (42. sjednica 17. i
9. prosinca 2008).

III. IZVJEŠĆA I ANALITIĈKO-INFORMATIVNA AKTIVNOST
U Izvješćenom razdoblju Dom je razmatrao sljedeće akte iz ovoga područja:
A. I Z V J E Š Ć A
A.1. Dom je u 2008. godini razmatrao i usvojio sljedeća izvješća:
1. Izvješće Drţavnog povjerenstva za reviziju odluka o naturalizaciji stranih drţavljana u
Bosni i Hercegovini za razdoblje od 1. 3. 2006. do 31. 12. 2007. (21. sjednica, 13. 2. 2008);
2. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o usuglašavanju teksta Zakona o unutarnoj
reviziji institucija BiH;
3. Izvješće o radu Drţavnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju u 2007. godini;
4. Izvješće o radu Ureda za razmatranje ţalbi u 2007. godini (24. sjednica, 18. i 19. oţujka
2008);
5. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o usuglašavanju teksta Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH (26. sjednica, 2, 3. i 10. travnja
2008);
6. Godišnje izvješće Centralne banke BiH za 2007.;
7. Financijsko izvješće Centralne banke BiH za 2007. godinu;
8. Izvješće o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2007. godinu;
9. Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH;
10. Izvješće o radu i financijsko izvješće Agencije za poštanski promet BiH za 2007. godinu;
11. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini i o radu Povjerenstva za zaštitu
podataka za 2007. godinu (28. sjednica, 29. 4. 2008);
12. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o usuglašavanju teksta Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o uporabi i zaštiti naziva Bosna i Herecgovina;
13. Izvješća povjerenstava Doma za 2007. godinu:
 Ustavnopravnog povjerenstva,
 Povjerenstva za financije i proračun,
 Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine,
 Povjerenstva za vanjske poslove,
 Povjerenstva za promet i veze,
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 Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova;
14. Izvješća o radu zajedničkih povjerenstava obaju domova:
 Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH,
 Zajedničkog sigurnosno-obavještajnog povjerenstva za nadzor nad radom
Obavještajno-sigurnosne agencije BiH,
 Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo,
izbjeglice, azil i etiku,
 Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove,
 Zajedničkog povjerenstva za europske integracije,
 Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj
(29. sjednica, 14. 5. i 4. 6. 2008);
15. Izvješće o radu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za 2007. godinu (31. sjednica,
18. 6. 2008);
16. Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici - podnositelj: Predsjedništvo BiH
(32. sjednica, 9. i 14. srpnja 2008);
17. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o usuglašavanju teksta Zakona o
jedinstvenom matičnom broju (33. sjednica, 29. 7. 2008);
18. Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i meĎunarodnih obveza BiH za razdoblje
siječanj - prosinac 2007. godine (34. sjednica, 3. 9. 2008);
19. Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oruţanih snaga, policijskih i drţavnih sluţbenika BiH u
operacijama potpore miru u inozemstvu za razdoblje od 1. 9. 2007. do 29. 2. 2008. godine;
20. Godišnje izvješće o napretku - praćenje provedbe Akcijskog plana 1. Strategije reforme
javne uprave u Bosni i Hercegovini - materijal Vijeća ministara BiH (35. sjednica, 24.
rujna, 7. i 8. listopada 2008);
21. Izvješće o radu Drţavnog povjerenstva za reviziju odluka o naturalizaciji stranih drţavljana
u BiH za razdoblje od 1. 1. 2008. do 30. 6. 2008. godine;
22. Privremeno izvješće o radu MeĎuresorne radne skupine na izradi Prijedloga zakona o
imunitetu (38. sjednica, 22. i 29. listopada 2008);
23. Financijska izvješća Radio-televizije BiH na dan 31. 12. 2007. s Mišljenjem ovlaštenog
revizora;
24. Izvješće Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje prijedloga za imenovanje ombudsmana
u Instituciju ombudsmana za ljudska prava BiH;
25. Izvješće Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje prijedloga za imenovanje zamjenika
glavnog revizora (40. sjednica, 19. 11. 2008);
26. Izvješće Ustavnopravnog povjerenstva o odrţanoj informativnoj sjednici o problemu
organiziranog kriminala i korupcije s prijedlogom zaključaka, te: a) Analizom stupnja
provoĎenja Strategije BiH za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije - podnositelj:
Ministarstvo sigurnosti BiH i b) Izvješća, mišljenja i zaključaka o pitanjima korupcije i
organiziranog kriminala - podnositelj: Ministarstvo pravde BiH (41. sjednica, 3. 12. 2008);
27. Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oruţanih snaga, policijskih i drţavnih sluţbenika Bosne
i Hercegovine u operacijama potpore miru u inozemstvu za razdoblje od 1. 3. 2008. do
30. 6. 2008. godine;
28. Izvješće o radu Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća
Europe u 2008. godini;
29. Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oruţanih snaga, policijskih i drţavnih sluţbenika Bosne
i Hercegovine u operacijama potpore miru u inozemstvu za razdoblje od 1. 3. 2008. do
30. 6. 2008. (nastavak 42. sjednice, 29. 12. 2008).

A.2. Odbijena izvješća (nisu primljena k znanju):
1.

Izvješće o radu Pravobraniteljstva BiH za razdoblje od 1. 1. 2007. do 31. 12. 2007. godine;
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2.
3.

Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tuţiteljskog vijeća BiH za 2007. godinu;
Izvješće o radu i financijskom poslovanju JPNIO Sluţbeni list BiH za 2007. godinu.

A.3. Akti u proceduri
1. Izvješća Ureda za reviziju institucija BiH o obavljenoj reviziji u 2007. godini sa Zbirnim
izvješćem Povjerenstva za financije i proračun o revizorskim izvješćima, s prilozima za 56
institucija, i Izvješćem o izvršenju Proračuna institucija BiH za 2007. godinu;
2. Izvješće o Konačnom izvješću o provoĎenju mjera iz Akcijskog plana Srednjoročne
razvojne strategije BiH 2004-2007. godine (PRSP) i Ekonomski trendovi, godišnje izvješće
za 2007. Direkcije za ekonomsko planiranje BiH;
3. Izvješće o aktivnostima na projektu „Autocesta na Koridoru Vc“ i Plan slijedećih aktivnosti;
4. Informacija o provedbi zakona iz područja obrazovanja donesenih na razini BiH;
5. Imenovanje predsjednika, zamjenika i članova Neovisnog odbora i Odbora za ţalbe graĎana,
kao neovisnih tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine (prijedlog Ad hoc zajedničkog
povjerenstva za provoĎenje procedure imenovanja Neovisnog odbora i Odbora za ţalbe
graĎana);
6. Izvješće o radu Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova za 2008. godinu;
7. Izvješće o radu Zajedničkog povjerenstva za europske integracije za 2008. godinu;
8. Izvješće o radu Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine za 2008. godinu;
9. Izvješće o radu Zajedničkog sigurnosno-obavještajnog povjerenstva za nadzor nad radom
Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 2008. godinu;
10. Izvješće o radu Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost za 2008. godinu;
11. Izvješće o radu Povjerenstva za promet i veze za 2008. godinu;
12. Izvješće o radu Povjerenstva za financije i proračun za 2008. godinu;
13. Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za provoĎenje programa mjera u okviru CEFTA
sporazuma s Аnalizom o robnoj razmjeni Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
14. Materijali Direkcije za europske integracije BiH:
a) Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine u 2008. godini,
b) Strategija proširenja i ključni izazovi 2008/2009;
15. Izvješće o radu i poslovanju BHRT-a za 2007. godinu i Izvješće o reviziji poslovanja;
16. Financijska izvješća Ureda za reviziju institucija BiH na dan 31. 12. 2006. i 31. 12. 2007.
godine s mišljenjem ovlaštenog revizora.

B. I N F O R M A C I J E I D R U G I A K T I
Dom je razmatrao i primio k znanju informacije i izvješća, razmatrao druga pitanja, obavio
imenovanja i izbore, te usvojio prijedloge i inicijative kako slijedi:
1. Izvješće o radu Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća
Europe;M
2. Informacija o izdanim dozvolama za promet oruţja, vojne opreme i proizvoda dvojne
namjene u 2006. godini;
3. Prijedlog za imenovanje članova meĎuparlamentarnih skupina prijateljstva – predlagatelj:
Povjerenstvo za vanjske poslove (20. sjednica, 16. 1. 2008);
4. Potvrda imenovanja zamjenika predsjedatelja, ministara i zamjenika ministara u Vijeću
ministara BiH (22. sjednica, 20. 2. 2008);
5. Prijedlog za dopunu meĎuparlamentarnih skupina prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH
– predlagatelj: Povjerenstvo za vanjske poslove;
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6. Inicijativa za donošenje Strategije za borbu protiv korupcije – predlagatelj: zastupnik
Denis Bećirović (24. sjednica, 18. i 19. oţujka 2008);
7. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu s Informacijom o
trenutnom stanju sigurnosti u Bosni Hercegovini;
8. Informacija o radu Tuţiteljstva BiH za 2007. godinu;
9. Program mjera za primjenu Sporazuma CEFTA (26. sjednica, 2, 3. i 10. travnja 2008);
10. Informativni dokument Vijeća Europe – BiH: Ispunjavanje obveza i provoĎenje
poslijeprijemnog programa suradnje (28. sjednica, 29. 4. 2008);
11. Prijedlog Kluba zastupnika SDA za promjene u članstvu meĎuparlamentarnih skupina
prijateljstva (30. sjednica, 4. 6. 2008);
12. Inicijativa zastupnika Huseina Nanića s 29. sjednice Doma, koja glasi: „Zaduţuje se Vijeće
ministara BiH da izradi i Parlamentarnoj skupštini dostavi informaciju o spremnosti
institucija BiH za preuzimanje obveza u vezi s primjenom Sporazuma o stabilizaciji i
pridruţivanju (31. sjednica, 18. 6. 2008);
13. Imenovanje ombudsmana u Instituciju ombudsmana za ljudska prava BiH - prijedlog Ad
hoc povjerenstva za imenovanje tri ombudsmena u Instituciju ombudsmana za ljudska prava
BiH (procedura je ponovljena jer Dom naroda nije imenovao iste kandidate kao Zastupnički
dom);
14. Izbor člana Visokog sudbenog i tuţiteljskog vijeća BiH sukladno članku 8. Zakona o
Visokom sudbenom i tuţiteljskom vijeću;
15. Promjene u članstvu povjerenstava Doma, zajedničkih povjerenstava obaju domova i
izaslanstava Parlamentarne skupštine BiH - predlagatelji: klubovi zastupnika (32. sjednica,
9. i 14. srpnja 2008);
16. Informacija o izdanim dozvolama za promet oruţja, vojne opreme i proizvoda dvojne
namjene za 2007. godinu (33. sjednica, 29. 7. 2008);
17. Prijedlog Vijeća ministara BiH za imenovanje člana Povjerenstva za koncesije BiH;
18. Imenovanje tri člana u MeĎuresornu radnu skupinu za pripremu Prijedloga zakona o sukobu
interesa u institucijama vlasti BiH - MeĎuresornu radnu skupinu osnovalo Vijeće ministara
BiH (34. sjednica, 3. 9. 2008);
19. Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog RTV servisa BiH iz reda ostalih – Rang-lista
Regulatorne agencije za komunikacije (35. sjednica, 24. 9. 2008);
20. Informacija o kaznenim djelima protiv ţivota i tijela, s naglaskom na nasilje u onbitelji, za
razdoblje 2006. i 2007. godine te tendencijama u prva tri mjeseca 2008. godine (36.
sjednica, 8. 10. 2008);
21. Informacija Vijeća ministara BiH u vezi sa zahtjevom zastupnika Rifata Dolića (Informacija
o poduzetim mjerama i planiranim aktivnostima Vijeća ministara s ciljem ublaţivanja
posljedica globalne financijske krize);
22. Inicijativa zastupnika Remzije Kadrića za raspravu u Domu povodom Rezolucije Narodne
skupštine Republike Srpske s 14. posebne sjednice, odrţane 15. 10. 2008. (39. sjednica, 5. i
19. studenog 2008);
23. Informacija o stanju u području imovinskih delikata u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na
kazneno djelo otuĎenje vozila, u 2006. i 2007. godini i u prvih šest mjeseci 2008. godine;
24. Analiza stanja u Projektu CIPS, s posebnim osvrtom na izdavanje laţnih isprava;
25. Izbor članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje
kvalitete (Rang-lista Vijeća ministara BiH);
26. Zahtjev ustavnopravnih povjeenstava obaju domova za davanje ovlasti za utvrĎivanje
pročišćenog teksta Zakona o Sudu BiH i Zakona o Tuţiteljstvu BiH (40. sjednica,
19. 11. 2008);
27. Informacija o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na
terorizam (41. sjednica, 3. 12. 2008).
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IV. R E Z O L U C I J E I D E K L A R A C I J E
Dom je razmatrao i donio:
1. Rezoluciju o ubrzanju procesa pristupanja Bosne i Hercegovine u članstvo Europske unije predlagatelji: zastupnici Denis Bećirović, Zlatko Lagumdţija, Jozo Kriţanović, Mirjana Malić,
Selim Bešlagić i Sefer Halilović ( 21. sjednica, 13 .2. 2008);
2. Rezoluciju o spremnosti Bosne i Hercegovine za NATO integracije - predlagatelji: zastupnici
Milorad Ţivković i Halid Genjac (23. sjednica, 18. 3. 2008);
3. Deklaraciju o dobroj upravi – podnositelj: Ustavnopravno povjerenstvo (38. sjednica, 22. i 29.
listopada 2008).

V. O D L U K E
Dom je, zaključno s 43. sjednicom, donio odnosno potvrdio razne odluke, kako slijedi:
1. Odluka Predsjedništva BiH o utvrĎivanju kandidata na generalske pozicije u Oruţanim snagama
BiH (broj: 01,02-03-110/08 od 23. 1. 2008) - radi potvrde (24. sjednica, 18. i 19. oţujka 2008);
2. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu Tajništva Parlamentarne skupštine BiH - predlagatelj:
Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove;
3. Potvrda Odluke predsjedatelja Vijeća ministara BiH o imenovanju ministra vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH;
4. Odluka o sudjelovanju postrojbi Oruţanih snaga BiH u operaciji potpore miru „Iračka sloboda“ u
Iraku - radi potvrde (33. sjednica, 29. 7. 2008);
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo,
izbjeglice, azil i etiku (35. sjednica, 24. rujna, 7. i 8. listopada 2008);
6. Odluka kojom se zaduţuje Predsjedništvo BiH da sačini izvješće o troškovima Predsjedništva (39.
sjednica, 5. i 19. studenog 2008);
7. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH - predlagatelj:
Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku
(42. sjednica, 17. 12. 2008);
8. Odluka o opravdanosti sudjelovanja u operacijama potpore miru za 2009. godinu (nastavak
42. sjednice, 29. 12. 2008).
VI. Z A K LJ U Ĉ C I
U ovome razdoblju Dom je donio više zaključaka o osnivanju ad hoc povjerenstava, kao i veliki broj
raznih zaključaka uz razmatrane točke dnevnog reda.
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VII. NEREALIZIRANI AKTI PREDVIĐENI RADNIM PLANOM
A.

ZAKONI

A.1.

Zakoni koji su predviĊeni Radnim planom (predlagatelj: Vijeće ministara BiH), a nisu
dostavljeni u parlamentarnu proceduru:

1. Prijedlog zakona o vanjskim poslovima;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka (na 44. sjednici,
21. 1. 2009. usvojen je Prijedlog zakona koji je predloţilo Zajedničko sigurnosnoobavještajno povjerenstvo za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH);
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku zaključivanja i provoĎenja
meĎunarodnih ugovora;
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima
uprave Bosne i Hercegovine (dostavljen u proceduru 12. 1. 2009);
5. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini;
6. Prijedlog zakona o Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine;
7. Prijedlog zakona o Jamstvenom fondu (dostavljen u proceduru 20. 1. 2009);
8. Prijedlog zakona o kulturnom naslijeĎu BiH;
9. Prijedlog zakona o blagdanima u BiH;
10. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka;
11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drţavnoj sluţbi u institucijama BiH
(dostavljen u proceduru 7. 1. 2009);
12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH;
13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o statistici BiH;
14. Prijedlog zakona o drţavnoj imovini BiH;
15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama BiH;
16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uvozu i izvozu naoruţanja i vojne
opreme i kontroli uvoza i izvoza proizvoda dvojne namjene;
17. Prijedlog zakona o sustavu drţavne pomoći u BiH;
18. Prijedlog zakona o prijevozu opasnih tvari u BiH (dostavljen u proceduru 28. 1. 2009);
19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH
(dostavljen u proceduru 7. 1. 2009);
20. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osnivanju Izvozno-kreditne agencije BiH;
21. Prijedlog zakona o Uredu za borbu protiv korupcije;
22. Prijedlog zakona o zaštitarskim i detektivskim agencijama;
23. Prijedlog zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima (dostavljen u proceduru
12. 1. 2009);
24. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje u BiH;
25. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštama BiH (3. 2. 2009. u proceduru
je dostavljen Prijedlog zakona o poštama BiH);
26. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Sudu BiH;
27. Prijedlog zakona o osnivanju Zavoda za smještaj forenzičkih zatvorenika u Sokocu;
28. Prijedlog zakona o meĎunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (dostavljen u
proceduru 19. 1. 2009);
29. Prijedlog zakona o obligacijkim (obveznim) odnosima;
30. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija BiH;
31. Prijedlog zakona o opsegu devizne politike BiH;
32. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nestalim osobama BiH;
33. Prijedlog zakona o primjeni Statuta MeĎunarodnog kaznenog suda;
34. Prijedlog zakona o ustanovama kulture značajnim za BiH;
35. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sluţbi u Oruţanim snagama BiH;
36. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obrani BiH;
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37. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama BiH;
38. Prijedlog zakona o pravima ţrtava torture i civilnim ţrtvama rata;
39. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u graĎanskim stvarima (dostavljen u
proceduru 7. 1. 2009);
40. Prijedlog zakona o zapošljavanju i radu stranaca i migranata u BiH;
41. Prijedlog zakona protiv diskriminacije;
42. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju kaznenih sankcija,
pritvora i drugih mjera (dostavljen u proceduru 12. 1. 2009);
43. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tuţiteljstvu BiH;
44. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom i tuţiteljskom
vijeću BiH;
45. Prijedlog zakona o znanosti BiH;
46. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH;
47. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o konkurenciji BiH;
48. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na
cestama u BiH;
49. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o meĎunarodnom i meĎuentitetskom
prijevozu;
50. Prijedlog zakona o geodetskoj djelatnosti BiH;
51. Prijedlog zakona o dijaspori BiH;
52. Prijedlog zakona o odvjetništvu BiH (dostavljen u proceduru 9. 1. 2009);
53. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona BiH;
54. Prijedlog zakona o amnestiji i aboliciji;
55. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobraniteljstvu BiH;
56. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji BiH;
57. Prijedlog zakona o ovršnom postupku pred Sudom BiH;
58. Prijedlog zakona o primjeni Sporazuma o statusu snaga NATO-a;
59. Prijedlog zakona o financijskom leasingu;
60. Prijedlog zakona o bankama u BiH;
61. Prijedlog zakona o Mreţnom operativnom centru za potrebe policijskih agencija (NOCII);
62. Prijedlog zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH;
63. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u;
64. Prijedlog zakona o trošarinama;
65. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja;
66. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o registraciji poslovnih
subjekata u BiH;
67. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku prisilne naplate neizravnih
poreza;
68. Prijedlog zakona o fiskalnim kasama (na 44. sjednici, 21. 1. 2009. usvojen je Prijedlog
zakona predlagatelja zastupnika Joze Kriţanovića);
69. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u
BiH;
70. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Upravi za neizravno oporezivanje;
71. Prijedlog zakona o posredovanju u zastupanju u carinskom postupku;
72. Prijedlog zakona o prekršajima.

A.2.

Inicijative Vijeća ministara BiH zakonodavnog karaktera

1. Inicijativa za usklaĎivanje Zakona o komunikacijama sa Zakonom o ravnopravnosti spolova
u BiH;
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2. Inicijativa za usklaĎivanje Zakona o slobodi pristupa informacijama sa Zakonom o
ravnopravnosti spolova u BiH;
3. Inicijativa za usklaĎivanje Zakona o Javnom RTV sustavu sa Zakonom o ravnopravnosti
spolova u BiH;
4. Inicijativa za usklaĎivanje Zakona o Javnom RTV servisu BiH sa Zakonom o
ravnopravnosti spolova u BiH;
5. Inicijativa za usklaĎivanje Izbornog zakona BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u
BiH, prema Preporukama UN-ovog Komiteta za CEDAW.

B. ANALITIĈKO – INFORMATIVNA DJELATNOST
B.1. Izvješća predviĊena Radnim planom a nisu dostavljena u proceduru:
1. Godišnja platformu o obavještajno-sigurnosnoj politici za 2008. i 2009. godinu;
2. Godišnje izvješće predsjedatelja Vijeća ministara BiH o aktivnostima Obavještajnosigurnosne agencije BIH u 2007. godini;
(Prijedlozi Zajedničkog sigurnosno-obavještajnog povjerenstva za nadzor nad radom Obavještajnosigurnosne agencije BiH)
3. Predstavljanje Gender akciJSKog plana Vijeća ministara BiH;
4. Preporuke UN-ovog Komiteta CEDAW za Bosnu i Hercegovinu i Izvješće o stanju
ravnopravnosti spolova u BIH.
(Prijedlozi Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova)

VIII.

PLENARNE SJEDNICE OBAJU DOMA
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

U 2008. godini odrţane su tri zajedničke sjednice Zastupničkog doma i Doma naroda
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i to:
- 8. sjednica, 23. 4. 2008. godine – Rasprava o Javnom RTV servisu BiH i o DKP mreţi,
- 9. sjednica, 7. 5. 2008. godine – usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona
BiH po ţurnom postupku, predlagatelji: zastupnici Beriz Belkić, Niko Lozančić i Milorad
Ţivković i
- 10. sjednica, 30. 7. 2008. godine – prezentiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruţivanju (SSP),
te aktivnosti Vijeća ministara BiH na ispunjavanju obveza Bosne i Hercegovine u vezi s
SSP-om.
Dana 29. 10. 2008. godine odrţana je 2. posebna sjednica obaju domova posvećena temi:
„Zastupnici/izaslanici pitaju, Vijeće ministara odgovara“.

