
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

О РАДУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарајево, фебруар 2016. године    



 

У овом извјештају наводимо: 

 

 

 законодавне активности у 2015. години, које су потекле од овлашћених 

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

БиХ) 

 

 аналитичко-информативне активности - извјештаји - информације и др. 

 

 сагласности за ратификацију међународних споразума, уговора, конвенција 

 

 одлуке  

 

 закључке 

 

 иницијативе посланика 

 

 посланичка питања и одговоре 

 

 

 

 

У Извјештају наводимо и преглед одржавања заједничких сједница оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је од 09. 12. 2014. 

дo 31. 12. 2015. године одржао 22 редовне сједнице. У том периоду одржане су и 

четири хитне сједнице. 

 

 

 

ДИО ПРВИ - ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ПОГЛАВЉЕ I.  ЗАКОНИ/ПРИЈЕДЛОЗИ ЗАКОНА ПРЕМА 

                             ПРЕДЛАГАЧУ И СТАТУСУ 

 

 

1. Предлагачи: посланици у Представничком дому  

 

1.1. Донесени закони/усвојени приједлози закона   

 

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

Херцеговине, предлагач: посланик Мирсад Ђонлагић 

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

- Усвојен у првом читању на  6. сједници, одржаној 11. 02. 2015. 

- Усвојен у другом читању на 7. сједници, одржаној 26. 02. 2015. 

 

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о спорту у Босни и 

Херцеговини, предлагач: посланик Денис Бећировић 

- Број: 01-02-1-3/15 од 26. 02. 2015. 

- Усвојен у првом читању на  10. сједници, одржаној 08. 04. 2015. 

- Усвојен у другом читању на 14. сједници, одржаној 30. 06. 2015. 

 

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

Херцеговине, предлагач: посланик Мирсад Мешић  

- број: 01-02-1-5/15 од 26. 03. 2015. (поднесен по хитном поступку) 

- Усвојен на 12. сједници, одржаној 28. 05. 2015. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 51/15 

 

4. Закон о допунама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, 

предлагач: посланик Дамир Арнаут 

- број: 01-02-1-8/15 од 29. 05. 2015, са исправком техничке грешке у 

Приједлогу закона, број: 01-02-1-8/15 од 01. 06. 2015. (прво читање)   

- Усвојен у првом читању на  15. сједници, одржаној 22. 07. 2015. 

- Усвојен у другом читању на 17. сједници, одржаној 16. 09. 2015. 

- објава „Службени гласник БиХ“, број: 88/15 

 

 

1.2.  Одбијени приједлози закона  

 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ваздухопловству Босне 

и Херцеговине, предлагач: посланик Мирсад Мешић 

- број: 01-02-1-28/14 од 12. 06. 2014. (основни законодавни поступак) 



 

- Одбијен на 6. сједници, одржаној 11. 02. 2014, у складу са чланом 113. став 

(2) Пословника. 

 

2. Приједлог закона о допуни Изборног закона Босне и Херцеговине, 

предлагач: посланик Дамир Арнаут 

- број: 01-02-1-2/15 од 23. 02. 2015. (основни законодавни поступак) 

- Одбијен на 11. сједници, одржаној 13. 05. 2014, у складу са чланом 113. став 

(2) Пословника. 

 

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о спорту у БиХ, 

предлагач: посланица Маја Гасал-Вражалица 

- број: 01-02-1-11/15 од 30. 07. 2015. (основни законодавни поступак) 

- Одбијен у првом читању у другом кругу гласања на 18. сједници, одржаној 

07. 10. 2015.  

 

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Оквирног закона о основном и 

средњем образовању у Босни и Херцеговини, предлагач: посланик Никола 

Ловриновић 

- број: 01,02-02-1-15/15 од 07. 09. 2015. (поднесен по хитном поступку на 17. 

сједници, одржаној 16. 09. 2015, захтјев није усвојен, биће разматран по 

редовном поступку) 

- Одбијен на 19. сједници, одржаној 28. 10. 2014, у складу са чланом 113. став 

(2) Пословника  

 

 

2. Предлагач: Дом народа ПСБиХ 

 

2.1. Донесени закон 

 

1.   Закон о измјени Кривичног закона Босне и Херцеговине  

- закон број: 01-02-1-4/15  од 11. 03. 2015. (поднесен по хитном поступку) 

- усвојен на 8. сједници Дома, одржаној 11. 03. 2015. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 22/15 

 

 

2. Закон о допуни Закона о јединственом матичном броју 

- број: 01,02-02-1-19/15 од 15. 10. 2015. (поднесен по хитном поступку) 

- усвојен на 19. сједници Дома, одржаној 28. 10. 2015. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број:  84/15 

 

 

3. Предлагач: Предсједништво БиХ  

 

3.1. Донесени закони 

 

1. Закон о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2015. годину 

- закон број: 01,02-02-1-6/15 од 05. 05. 2015.  

- Усвојен у оба читања, у складу са чланом 112. став (4) Пословника на 11. 

сједници, одржаној 13. 05. 2015. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 40/15 



 

 

2. Закон о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2016. годину са 

Исправком техничке грешке у Приједлогу закона  

- број: 01,02-02-1-29/15 од 29. 12. 2015. 

- Усвојен у оба читања, у складу са чланом 112. став (4) Пословника на 22. 

сједници, одржаној 30. 12. 2015. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 101/15 

 

 

4. Предлагач: Савјет министара БиХ  

 

4.1. Донесени закони/ усвојени приједлози закона   

 

1. Закон о измјенама и допунама Закона о платама и другим накнадама у 

судским и тужилачким институцијама на нивоу Босне  и Херцеговине  

- број: 01,02-02-1-31/14 од 22. 07. 2014.  

- Усвојен у првом читању на  73. сједници, одржаној 25. 09. 2014. 

- Усвојен у другом читању на 5. сједници, одржаној 29. 01. 2015. 

 

2. Закон о облигационим односима у цивилном ваздухопловству Босне и 

Херцеговине 

- број: 01,02-02-1-33/14 од 23. 06. 2014. 

- Усвојен у првом читању на 73. сједници, одржаној 25. 09. 2014. 

- Усвојен у другом читању на 7. сједници, одржаној 26. 02. 2015. 

- Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању идентичног текста, 

усвојен на 13. сједници, одржаној 10. 06. 2015. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 51/15 

 

3. Закон о царинској политици у Босни и Херцеговини 

- број: 01,02-02-1-35/14, од 15. 07. 2015. 

- Усвојен у првом читању на  2. сједници, одржаној 29. 12. 2014. 

- Усвојен у другом читању на 7. сједници, одржаној 26. 02. 2015. 

- Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању идентичног текста 

усвојен на 14. сједници, одржаној 30. 06. 2015. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 58/15 

 

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ  

- број: 01,02-02-1-7/15 од 12. 05. 2015.  (поднесен по хитном поступку) 

- усвојен на 11. сједници Дома, одржаној 15. 05. 2015. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број:  40/15 

 

 

5. Закон о допунама Закона о прекршајима 
- број: 01,02-02-1-9/15, од 14. 10. 2015.  

- Усвојен у првом читању на  16. сједници, одржаној 27. 08. 2015. 

- Усвојен у другом читању на 17. сједници, одржаној 16. 09. 2015. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 81 /15 

 

 



 

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

Херцеговине 
- број: 01,02-02-1-14/15 од 17. 09. 2015. 

- Усвојен на  17. сједници, одржаној 16. 09. 2015. (поднесен по хитном 

поступку) 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 75 /15 

 

7. Закон о азилу 
- број: 01,02-02-1-12/15, од 6.8.2015.,  

- Усвојен у првом читању на  18. сједници, одржаној 07.10.2015. 

- Усвојен у другом читању на 21. сједници, одржаној 10.12.2015. 

- Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању идентичног текста 

усвојен на 24. сједници, одржаној 03.02.2016. 

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

 

 

8. Закон о допунама Закона о заштити потрошача у БиХ 

- број: 01,02-02-1-16/15 од 10.11.2015.  

- Усвојен у првом читању на  18. сједници, одржаној 07.10.2015. 

- Усвојен у другом читању на 19. сједници, одржаној 28.10.2015. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 88/15 

 

9. Закон о странцима 

- број: 01,02-02-1-17/15, од 10.11.2015.  

- Усвојен у првом читању на  18. сједници, одржаној 07.10.2015. 

- Усвојен у другом читању на 19. сједници, одржаној 28.10.2015. 

- Објава „Службени гласник БиХ“, број: 88/15 

 

 

4.2. Одбијени приједлози закона  

 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара БиХ  

- закон број: 01,02-02-1-37/14 од 23.09.2014. (поднесен по хитном поступку) 

- одбијен у другом кругу гласања на 2. сједници, одржаној 29.12.2014. 

 

 

 

4.3. Приједлози закона који су повучени из процедуре  

 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским  

службеницима Босне и Херцеговине 

број: 01,02-02-1-38/14 од 03.11.2014. 

- Повучен из парламентарне процедуре 29.07.2015. 

 

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и 

фондацијама Босне и Херцеговине 

- број: 01,02-02-1-20/15 од 13.11.2015. 

- Повучен из парламентарне процедуре 23.11.2015. 

 



 

 

5. Приједлози закона у процедури на дан 31.12.2015. 

 

 

5.1. Предлагач: Савјет министара БиХ 

 

1. Приједлог закона о измјени Закона о заштити тајних података 

- број: 01,02-02-1-48/13, од 28.10.2013. 

- Усвојен у првом читању на  58. сједници, одржаној 05.12.2013. 

 

2. Приједлог закона о нерадним данима за вријеме вјерских празника у Босни 

и Херцеговини  

- број: 01,02-02-1-21/15 од 10.12.2015.  

 

3. Приједлог закона о штрајку запослених у институцијама Босне и 

Херцеговине  

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

 

4. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о министарствима и другим 

органима управе Босне и Херцеговине,  
- број: 01,02-02-1-25/15 од 10.12.2015.  

 

5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним 

снагама Босне и Херцеговине 

- број: 01,02-02-1-26/15 од 17.12.2015. 

 

6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управи 

- број: 01,02-02-1-30/15 од 22.12.2015.  

 
7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини  

- број: 01,02-02-1-33/15 од 24.12.2015.  

 

8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о радном времену, 

обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у 

друмском превозу 

- број: 01,02-02-1-34/15 од 24. 12. 2015. 

 

9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о контроли кретања 

оружја и војне опреме  

- број: 01,02-02-1-36/15 од 28.12.2015.  

 

10. Приједлог закона о допунама Закона о одликовањима Босне и Херцеговине 

- број: 01,02-02-1-37/15 од 28.12.2015.  

 

11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама 

Босне и Херцеговине 

- број: 01,02-02-1-38/15 од 30.12.2015.  

 



 

 

 

5.2. Предлагач: посланик у Представничком дому 

 

1. Приједлог закона о измјени Кривичног закона Босне и Херцеговине, 

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

- број: 01,02-02-1-27/15 од 17.12.2015.  

 

2. Приједлог закона о Уставном суду Босне и Херцеговине, предлагачи: 

посланици из клубова СНСД-а и СДС-а 

- број: 01,02-02-1-28/15 од 17.12.2015.  

 

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

Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици Шемсудин Мехмедовић и 

Заим Бацковић 

- број: 01-02-1-35/15 од 25.12.2015. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. АМАНДМАНИ НА УСТАВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

1. Предлагач:Савјет министара БиХ 

 

1.1.  Амандмани на Устав Босне и Херцеговине у процедури на дан 31.12.2015. 

 

1. Приједлог амандмана II на Устав Босне и Херцеговине  

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

Уставноправна комисија је на 37. сједници, одржаној 12. 02.2013. године, 

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

правним системом БиХ, те је као надлежна комисија прихватила принципе 

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

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

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

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

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

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

је предложио Савјет министара БиХ. 

 

 

 

ДИО ДРУГИ - АНАЛИТИЧКО – ИНФОРМАТИВНЕ  АКТИВНОСТИ 

 

ПОГЛАВЉЕ I.  УСВОЈЕНИ ИЗВЈЕШТАЈИ 

 

1. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ за 2013. годину 

- број: 01,02-50-19-491/14 од 07. 04. 2014. 

- Усвојен на 3. сједници, 15. 01. 2015. 

2. Извјештај о финансијској ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција 

Босне и Херцеговине за 2013. годину 

- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ, 

- број: 01-16-1-1054/14 од 24.09.2014. 



 

- Усвојен на 5. сједници, одржаној 29.01.2015. 

3. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2013. годину 

- број: 01,01/1,02,02/1-08-1053/14 од 24.9.2014.; 

- примљен к знању на 6. сједници, 11.02.2015. 

4. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: “Издаци за судске спорове” 

- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ, 

- број: 01/4-16-1-1105/14 од 09.10.2014. 

5. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: “Контрола ваздушног саобраћаја 

БиХ” 

- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ, 

- број: 01/4-16-1-1131/14 од 20.10.2014. 

- Усвојени на 6. сједници, 11.02.2015. 

6. Извјештај о спровођењу Општих избора 2014. године,  

- материјал Централне изборне комисије БиХ,  

- број: 01,02-50-19-159/15 од 29.01.2015. 

- Примљен к знању на 7. сједници, 26.02.2015. 

7. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај БиХ за 

2014. годину, 

- број: 01,02-16-1-366/15 од 10.03.2015.  

8. Извјештај о стању равноправности полова у Босни и Херцеговини за период 2012 – 

2014.  

- број: 01-37-384/15 од 16.03.2015.  

- Усвојени на 10. сједници, 08.04.2015. 

9. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине у 

операцијама подршке миру,  

- материјал Предсједништва БиХ 

- број: 01,02-03-42/15 од 05.01.2015.  

10. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ за 

2014. годину,  

- број: 05/2-50-19-238/15 од 10. 02. 2015.  

11. Извјештај о раду парламентарног војног повјереника БиХ за 2014. годину,  

-    број: 01,02-50-19-338/15 од 03.03. 2015.  

12. Извјештај о раду Савјета националних мањина БиХ за 2014. годину, 

- број: 01,02-50-19-373/15 од 12. 03. 2015.  

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

поступање и поштoвање људских права лица над којима се извршавају кривичне 

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

Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и 

Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина, 

или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине за 2014. годину  

      -     број: 01,02-37-451/15 од 26. 03. 2015.  

14. Извјештај Комисије за саобраћај и комуникације о јавном саслушању представника    

BHANSA, BHDCA и Савјета министара БиХ у вези сa пропустима наведеним у 

Извјештају о извршеној ревизији учинка о теми: „Контрола зрачног саобраћаја Босне и 

Херцеговине“ 

- број: 01/5-16-1-1131/14 од 27. 04. 2015.  

- Усвојени на 11. сједници, 13. 05. 2015. 

15. Извјештај Министарства спољне трговине и економских односа БиХ о:  

a) Издатим исправама за спољнотрговински промет оружја, војне опреме, 

производа двојне и посебне намјене за 2013. годину и 



 

б) Реализацији спољнотрговинског промета оружја, војне опреме, производа 

двојне и посебне намјене за 2012. годину  

- број: 01,02-24-1446/14 од 26. 12. 2014. 

16. Извјештаји Централне банке БиХ за 2014. годину:  

1) Финансијски извјештаји за годину која је завршила 31. 12. 2014. и 

2) Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2014. годину  

број: 01-50-19-496/15 од 03. 04. 2015. 

17. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: “Расподјела и коришћење средстава 

текуће резерве” 

- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,  

- број: 01/4-16-1-1202/14 од 13. 11. 2014.  

18. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Смјештај професионалних 

војних лица у Министарству одбране БиХ“  

- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ  

- број: 01/4-16-1-1492/14 од 30. 12. 2014. 

19. Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за 2014. годину  

- број: 01,02-10-523/15 од 08. 04. 2015.  

20. Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2014. годину,  

- број: 01/4-16-1-555/15 од 14. 04. 2015. 

- Усвојени на 12. сједници, 28. 05. 2015. 

21. Извјештај о спровођењу закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ у 

2014. години 

- број: 01,02-50-19-689/15 од 14. 05. 2015.  

- Примљен к знању на 13. сједници, 10. 06. 2015. 

22. Извјештај о заштити личних података у БиХ за 2014. годину 

- материјал Агенције за заштиту личних података у БиХ  

- број: 01,02-37-703/15 од 19. 05. 2015. 

- Усвојен на 13. сједници, 10. 06. 2015. 

23. Извјештају о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 

2014. години,  

- број: 01,02-28-586/15 од 20. 04. 2015.  

24. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска 

права БиХ и Годишњи извјештај о појавама дискриминације у БиХ за 2014. годину  

- број: 01,02-12-729/15 од 22. 05. 2015.  

25. Извјештај о стању радијационе и нуклеарне безбједности за 2014. годину,  

- материјал Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну 

безбједност БиХ  

- број: 01,02-28-746/15 од 26. 05. 2015.  

Усвојени на 14. сједници, 30. 06. 2015. 

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

Херцеговину за 2014.  

- материјал Министарства спољне трговине и економских односа БиХ,  

- акт број: 01,02-28-898/15 од 08. 07. 2015.  

27. Извјештај о раду Уставноправне комисије Представничког дома за 2014. годину  

- број: 01-50-3-1039-2/14 од 28. 10. 2014. 

28. Извјештај о раду Комисије за спољне послове Представничког дома за 2014. 

годину  

- број: 01/2-50-3-908/15 од 09. 07. 2015.  

29. Извјештај о раду Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома 

за 2014. годину 



 

- број: 01/3-50-3-1017/15 од 20. 07. 2015.  

30. Извјештај о раду Комисије за финансије и буџет Представничког дома за 2014. 

годину 

- број: 01/4-50-3-906/15 од 09. 07. 2015. 

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

2014. годину 

- број: 01-50-3-98-1/15 од 15. 01. 2015. 

32. Извјештај о раду Комисије за остваривање равноправности полова 

Представничког дома за 2014. годину  

- број: 01-50-3-991/14 од 05. 09. 2014. 

33. Извјештај о раду Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ за 2014. 

годину  

- број: 01,02,03,03/1-50-14-603/15 од 24. 04. 2015.  

34. Извјештај о раду Заједничке комисије за економске реформе и развој за 2014. 

годину 

- број: 01,02-50-14-604/15 од 27. 04. 2015.  

35. Извјештај о раду Заједничке комисије за европске интеграције за 2014. годину 

- број: 03/4-50-14-733/15 од 25. 05. 2015.  

36. Извјештај о раду Заједничке комисије за административне послове за 2014. 

годину  

- број: 01,02-50-19-111/15 од 20. 01. 2015. 

37. Извјештај о раду Заједничке комисије за људска права за 2014. годину  

- број: 01,02-50-14-618/15 од 27. 04. 2015. 

38. Извјештај са Конференције о теми: „Остваривање и заштита људских права и 

слобода, кроз законодавни оквир, тренутно стање и планове институција БиХ, у 

области људских права“, са приједлогом закључака, одржане у Бијељини, 22. и 

23. 06. 2015.  

- приједлог Заједничке комисије за људска права 

- број: 01-37-1027/15 од 22. 07. 2015.  

Усвојени на 15. сједници, 22. 07. 2015. 

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

и координацију борбе против корупције Парламентарне скупштине БиХ за 2014. 

годину  

- број: 01,02-50-14-995/15 од 14. 07. 2015.  

40. Извјештај о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против 

корупције за 2014. годину, број: 05/8-04-562/15 од 14.04. 2015. 

- број: 05/8-04-562/15 од 28. 07. 2015.  

     Усвојени на 16. сједници, 27. 08. 2015. 

41. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине и полицијских 

службеника у операцијама подршке миру у периоду од 01. 07. до 31.12. 2014.  

- материјал Предсједништва БиХ,  

- број: 01,02-03-1110/15, од 10.8.2015.  

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

тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2014. годину и  

- број: 05/1-50-13-29-9-7/15 од 19. 08. 2015.  

43. Извјештај са радионице о теми: „Законодавни оквир, актуелно стање и планови 

институција БиХ у области одбране и безбједности“, са приједлогом закључака  

- материјал Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,  

- број: 01,02,03/1-50-3-687/15 од 26. 08. 2015.  

   Усвојени на 17. сједници, 16. 09. 2015. 



 

44. План рада Независног одбора за 2015. годину  

- број: 05/1-50-19-818/15 од 17. 06. 2015.  

  Примљен к знању на 17. сједници, 16. 09. 2015. 

45. Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 

2014. годину,  

- материјал Предсједништва БиХ,  

- број: 01,02-16-1-844/15 од 29. 06. 2015.  

46. Извјештај о финансијској ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција 

БиХ и међународних обавеза БиХ за 2014. годину,  

- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,  

- број: 01-16-1-1243/15 од 29. 09. 2015. 

47. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Енергетска ефикасност у 

институцијама БиХ“,  

- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,  

- број: 01/4-16-1-1087/15 од 31. 07. 2015  

   Усвојени на 19. сједници, 28. 10. 2015. 

48. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за антидопиншку контролу БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-915/15, 

од 10. 07. 2015. 

49. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за државну службу БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-916/15 од 10. 07. 

2015. 

50. Извјештај Канцделарије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за форензичка инспитивања и вјештачења БиХ за 2014. годину, број: 

01-16-1-917/15 од 10. 07. 2015. 

51. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за јавне набавке БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-918/15 од 10. 07. 

2015. 

52. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-

919/15 од 10. 07. 2015. 

53. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за надзор над тржиштем БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-920/15 од 

10. 07. 2015. 

54. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за осигурање у БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-921/15, од 10. 07. 

2015. 

55. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за полицијску подршку БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-922/15 од 

10. 07. 2015. 

56. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за поштански саобраћај БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-923/15 од 

10. 07. 2015. 

57. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за предшколско, основно и средње образовање БиХ за 2014. годину, 

број: 01-16-1-924/15 од 10. 07. 2015. 

58. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ 

за 2014. годину, број: 01-16-1-925/15 од 10. 07. 2015. године 



 

59. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за рад и запошљавање БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-926/15 од 10. 

07. 2015. 

60. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета БиХ за 2014. 

годину, број: 01-16-1-927/15 од 10. 07. 2015. 

61. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за безбједност хране у БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-928/15 од 10. 

07. 2015. 

62. Извјештај Канцеларија за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за статистику БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-929/15 од 10. 07. 2015. 

63. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова БиХ за 2014. годину, 

број: 01-16-1-930/15 од 10. 07. 2015. 

64. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за унапређење страних инвестиција БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-

931/15 од 10. 07. 2015. 

65. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за заштиту личних података у БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-

932/15 од 10. 07. 2015. 

66. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Архива БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-933/15 од 10. 07. 2015. 

67. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Центра за информисање и признавање докумената из области високог 

образовања за 2014. годину, број: 01-16-1-934/15 од 10. 07. 2015. 

68. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Центра за уклањање мина у БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-935/15 од 10. 07. 

2015. 

69. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-

936/15 од 10. 07. 2015. 

70. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Дирекције за економско планирање за 2014. годину, број: 01-16-1-937/15 од 10. 

07. 2015. 

71. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Дирекције за европске интеграције за 2014. годину, број: 01-16-1-938/15 од 10. 

07. 2015. 

72. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2014. годину, број: 01-16-

1-939/15 од 10. 07. 2015. 

73. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Државне агенције за истраге и заштиту БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-940/15 

од 10. 07. 2015; 

74. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност БиХ за 

2014. годину, број: 01-16-1-941/15 од 10. 07. 2015; 

75. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Фонда за повратак БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-942/15 од 10. 07. 2015; 



 

76. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Генералног секретаријата Савјета министара БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-

943/15 од 10. 07. 2015; 

77. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Граничне полиције БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-944/15 од 10. 07. 2015; 

78. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Институције омбудсмена за заштиту потрошача у БиХ за 2014. годину, број: 01-

16-1-945/15 од 10. 07. 2015; 

79. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Институције омбудсмена за људска права БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-

946/15 од 10. 07. 2015; 

80. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Института за акредитирање БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-947/15 од 10. 07. 

2015; 

81. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Института за интелектуалну својину БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-948/15 

од 10. 07. 2015; 

82. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Института за метрологију БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-949/15 од 10. 07. 

2015; 

83. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Института за нестала лица БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-950/15 од 10. 07. 

2015; 

84. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Института за стандардизацију БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-951/15 од 10. 

07. 2015; 

85. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Јединице за реализацију пројекта за изградњу Завода за извршење кривичних 

санкција, притвора и других мјера БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-952/15 од 

10.07.2015; 

86. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Комисије за концесије БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-953/15 од 10.07.2015; 

87. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Конкуренцијског савјета БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-954/15 од 

10.07.2015; 

88. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

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

жртве геноцида из 1995. за 2014. годину, број: 01-16-1-955/15 од 10.07.2015; 

89. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства спољне трговине и економских односа БиХ за 2014. годину, број: 

01-16-1-956/15 од 10.07.2015; 

90. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства цивилних послова БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-957/15 од 

10.07.2015; 

91. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства финансија и трезора БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-958/15 од 

10.07.2015; 

92. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства комуникација и промета БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-

959/15 од 10.07.2015; 



 

93. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства одбране БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-960/15 од 10.07.2015; 

94. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства правде БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-961/15 од 10.07.2015; 

95. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства безбједности БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-962/15 од 

10.07.2015; 

96. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства иностраних послова БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-963/15 од 

10.07.2015; 

97. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Министарства за људска права и избјеглице БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-

964/15 од 10.07.2015; 

98. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Одбора државне службе за жалбе за 2014. годину, број: 01-16-1-965/15 од 

10.07.2015; 

99. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Парламентарне скупштине БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-966/15 од 

10.07.2015; 

100. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Комисије за очување националних споменика БиХ за 2014. годину, број: 01-16-

1-967/15 од 10.07.2015; 

101. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Правобранилаштва  БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-968/15 од 10.07.2015; 

102. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Предсједништва БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-969/15 од 10.07.2015; 

103. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Регулаторне агенције за комуникације БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-970/15 

од 10.07.2015; 

104. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Службе за заједничке послове институција БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-

971/15 од 10.07.2015; 

105. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за 

2014. годину, број: 01-16-1-972/15 од 10.07.2015; 

106. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Централне изборне комисије БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-973/15 од 

10.07.2015; 

107. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Суда БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-974/15 од 10.07.2015; 

108. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Тужилаштва БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-975/15 од 10.07.2015; 

109. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Управе БиХ за заштиту здравља биља за 2014. годину, број: 01-16-1-976/15 од 

10.07.2015; 

110. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ за 2014. годину, број: 

01-16-1-977/15 од 10.07.2015; 

111. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у 



 

пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-

978/15 од 10.07.2015; 

112. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Канцеларије за разматрање жалби БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-979/15 од 

10.07.2015; 

113. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Канцеларије за ветеринарство БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-980/15 од 

10.07.2015; 

114. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Канцеларије за законодавство Савјета министара БиХ за 2014. годину, број: 01-

16-1-981/15 од 10.07.2015; 

115. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Уставног суда БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-982/15 од 10.07.2015; 

116. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Савјета за државну помоћ БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-983/15 од 

10.07.2015; 

117. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-984/15 

од 10.07.2015; 

118. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ 

за 2014. годину, број: 01-16-1-998/15 од 14.07.2015; 

119. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Службе за послове са странцима БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-999/15 од 

14.07.2015; 

120. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији 

Управе за индиректно опорезивање БиХ за 2014. годину, број: 01-16-1-1000/15 

од 14.07.2015; 

121. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Успостављање јавних интерних 

финансијских контрола (ПИФЦ) у институцијама БиХ“  

- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,  

- број: 01/4-16-1-1091/15 од 03.08.2015;  

122. Извјештај о примјени Јединствених правила за израду правних прописа у 

институцијама Босне и Херцеговине  

- материјал Министарства правде БиХ,  

- број: 01,02-50-19-1331/15 од 19.10.2015; 

123. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага БиХ и полицијских 

службеника у операцијама подршке миру у периоду од 1. јануара до 30. јуна 

2015. 

- материјал Предсједништва БиХ,  

- број: 01,02-03-1348/15 од 21.10.2015; 

Усвојени на 20. сједници, 24.11.2015; 

124. Извјештаји Министарства спољне трговине и економских односа БиХ о:  

a) реализацији спољнотрговинског промета оружја, војне опреме, прозвода двојне и 

посебне намјене за 2013. годину и  

б)   издатим исправама за спољнотрговински промет оружја, војне опреме, производа  

       двојне и посебне намјене за 2014. годину 

- број: 01,02-03-1489/15 од 24.11.2015; 



 

125. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Транспарентност рада институција 

БиХ“  

- подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ 

- број: 01/4-16-1-1271/15 од 07.10.2015; 

              Усвојени на 22. сједници, 30.12.2015. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. ИЗВЈЕШТАЈИ У ПРОЦЕДУРИ НА ДАН 31.12.2015.  
 

1. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Управљање царинским 

терминалима“ 

- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,  

- број: 01/4-16-1-1548/15 од 07.12.2015. 

 

2. Извјештај за Босну и Херцеговину за 2015. годину  

- подносилац: Европска комисија,  

- број: 01,02-06-1538/15 од 03.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

ДИО ТРЕЋИ – ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

ПОГЛАВЉЕ I.  ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ПРИМЉЕНЕ К ЗНАЊУ И ДРУГИ 

АКТИ КОЈИ СУ РАЗМАТРАНИ / УСВОЈЕНИ 

 

 

1. Разматрање притисака на слободу информирања и слободу медија у Босни и 

Херцеговини са посебним освртом на полицијски претрес и блокирање 

редакције портала klix.ba  

- предлагач: посланик Денис Бећировић,   

- број: 01-50-1-1263-3/14 од 15.01.2015.  

- (на 3. сједници, одржаној 15.01.2015); 

 

2. Одлука о спровођењу јавног саслушања, усвојена поводом расправе о Извјештају о 

извршеној ревизији учинка о теми: “Контрола ваздушног саобраћаја БиХ” 

- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ  

- број: 01-16-1-1131/14 од 11.02.2015. 

- (усвојена на 6. сједници, одржаној 11.02.2015); 

 

3. Одлука о износу РТВ таксе 

- предлагач: Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома 

ПСБиХ 

- број: 01/5-29-1247/14, од 23.03.2015. 

- (усвојена на 10. сједници, одржаној 08.04.2015) 



 

 

4. Информација Централне банке БиХ о проблемима корисника кредита уговорених 

са клаузулом о индексирању обавезе у швајцарским францима (CHF) и мјерама 

предузетим за рјешавање ових проблема 

- акт број: 01-50-1-185/15,0 од 17.03.2015. (реализовање иницијативе посланице 

Александре Пандуревић, усвојене на 7. сједници Представничког дома, одржаној 

26.02.2015)  

- (примљена к знању на 10. сједници, одржаној 08.04.2015) 

 

5. Информација о годишњем плану обуке и вјежби припадника и јединица 

Оружаних снага БиХ у иностранству за 2015. годину (са Измјенама и 

допунама годишњег плана обуке и вјежби припадника и јединица 

Оружаних снага БиХ у иностранству за 2015. годину, број: 03/1,03/1а-03-

339/15 од 03.03.2015) 

- материјал Министарства одбране БиХ 

- број: 03/1-03-971/14 од 01.09.2014.  

- (примљена к знању на 11. сједници, одржаној 13.05.2015); 

 

6. Државни акциони план о хитним случајевима заштите становништва од 

јонизујућег зрачења у случају ванредног догађаја, нуклеарне несреће или 

настанка штете  
- материјал Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну 

безбједност БиХ, 

- број: 01,02-04-1372/14 од 16.12.2014.  

- (усвојен на 11. сједници, одржаној 13.05.2015); 

 

7. Информација Извозно-кредитне агенције БиХ о мјерама и радњама које су 

предузете с циљем отклањања тешкоћа и обезбјеђења потребних предуслова за 

нормалан рад 

- број: 01-50-19-487/15 од 01.04.2015.  

- (примљена к знању на 12. сједници, одржаној 28.05.2015); 

 

8. Информација Регулаторне агенције за комуникације БиХ о цијенама услуга 

мобилних оператера у Босни и Херцеговини (реализација Иницијативе 

посланика Младена Босића)  

- број: 01/5-50-1-572-1/15 од 21.05.2015.  

- (разматрана на  13. сједници, одржаној 10.06.2015); 

 

9. Разматрање информације о упућивању писама генералном секретару Уједињених 

нација и предсједнику Парламента Канаде 

- предлагач: посланица Александра Пандуревић,  

- акт број: 01-50-1-1011/15 од 16.07.2015.  

- (разматрано на  15. сједници, одржаној 22.07.2015) 

 

10. Информација о стању јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2014. 

- материјал Савјета министара БиХ,  

- број: 01,02-16-1-879/15 од 02.07.2015.  

- (примљена к знању на 15. сједници, одржаној 22.07.2015); 

 

11. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини у 2014. години 



 

- материјал Министарства безбједности БиХ,  

- број: 01-04-1016/15 од 20.07.2015.  

- (примљена к знању на 16. сједници, одржаној 27.08.2015); 

 

12. Одлука о усвајању Оквирне саобраћајне политике Босне и Херцеговине за 

период од 2015. до 2030. године 
- материјал Министарства комуникација и транспорта БиХ,  

- број: 01-29-1010/15 од 16.07.2015.  

- (усвојена на 15. сједници, одржаној 22.07.2015); 

 

13. Усаглашена Реформска агендa у вези с европским путем Босне и 

Херцеговине  

- материјал Савјета министара БиХ,  

- број: 01-50-1-852/15 од 05.08.2015.  

- (примљена к знању на 16. сједници, одржаној 27.08.2015); 

 

14. Стратегија Босне и Херцеговине за прихват и интеграцију бх. држављана 

који се враћају у БиХ по основу споразума о реадмисији и Приједлог 

акционог плана за период 2015 - 2018.  

- материјал Министарства за људска права и избјеглице БиХ,  

- број: 03,01,02-41-1049/15 од 23.07.2015.  

- (усвојена на 17. сједници, одржаној 16.09.2015); 

 

15. Измјене Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ  

- Предлагач: Уставноправна комисија  

- акт број: 01-02-4-1197/15 од 15.09.2015.  

- (усвојене на 18. сједници, одржаној 07.10.2015); 

 

16. Кодекс понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и 

Херцеговине 

- предлагач: Заједничка комисија за људска права 

- број: 01,02-02-4-1086/15 од 31. 07. 2015.  

- (усвојен на 18. сједници, одржаној 07.10.2015); 

 

17. Информација Босне и Херцеговине за УН-ов Одбор за отклањање дискриминације 

жена (UN CEDAW), 

- материјал Агенције за остваривање равноправности полова,  

- акт број: 01/6-50-1-1111/15 од 09.09.2015.  

- (примљена к знању на 18. сједници, одржаној 07.10.2015); 

 

18. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини, са посебним 

освртом на терористички напад у Рајловцу, као и догађај од 20.11.2015. у вези 

са генералом Антом Јелечом,  

- предлагач: посланик Дамир Арнаут,  

- број: 01-50-1-15-20/15 од 24.11.2015. 

- (разматрана на 20. сједници, одржаној 24.11.2015); 

 



 

19. Информација о кршењу људских права и слобода, те права из области рада 

од стране руководства компаније „Боксит“, Милићи 

- предлагач: посланица Александра Пандуревић,  

- број: 01-50-1-15-20/15 од 24.11.2015. 

- (примљена к знању на 20. сједници, одржаној 24.11.2015); 

 

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

Оружаних снага Босне и Херцеговине у иноземству за 2016. годину 

- материјал Министарства одбране БиХ,  

- број: 03/1-03-1412/15 од 02.11.2015.  

- (примљена к знању на 20. сједници, одржаној 24.11.2015); 

 

21. Информација о проблему рјешавања трајног смјештаја Агенције за 

превенцију корупције и координацију борбе против корупције у Источном 

Сарајеву 

- материјал Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију 

корупције и координацију борбе против корупције,  

- број: 05/8-50-19-370-6/15 од 06.10.2015.  

- (разматрана на 20. сједници, одржаној 24.11.2015); 

 

22. Измјене и допуне Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ  

- Предлагачи посланици: Борислав Бојић, Нермина Капетанови, Лазар 

Продановић, Маја Гасал-Вражалица и Дамир Арнаут 

- број: 01-02-4-1493/15 од 26.11.2015.  

- (усвојене на 21. сједници, одржаној 10.12.2015); 

 

23. Информација о напретку у процесу испуњавања услова БиХ на европском путу 

- материјал Савјета министара БиХ,  

- број: 01-50-1-15-16/15, веза број: 01-50-1-853/15 од 28.10.2015.  

- (примљена к знању на 21. сједници, одржаној 10.12.2015); 

 

24. Информација о оцјени стања у Извозно-кредитној агенцији БиХ са 

предложеним стратешким опцијама 

- материјал Извозно-кредитне агенције БиХ,  

- број: 01,02-50-19-487/15 од 12.11.2015.  

- (примљена к знању на 21. сједници, одржаној 10.12.2015) 

 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПРИМЉЕНЕ К ЗНАЊУ 

  

1. Информација о раду Тужилаштва БиХ за 2014. годину,  

акт број: 01-09-674/15, од 12.5.2015.; 

(није примљена к знању на 13. сједници, одржаној 10.06.2015); 

 



 

2. Информација Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну 

безбједност БиХ о безбједности збрињавања истрошеног горива и безбједности 

збрињавања радиоактивног отпада на Трговској гори,  

акт број: 01,02-50-19-577-6/15, од 21.05.2015.  

(није примљена к знању на 14. сједници, одржаној 30.06.2015) 

 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III.  АКТИ У ПРОЦЕДУРИ НА ДАН 31.12.2015. 

 

1. Акциони план за спровођење Реформске агенде на нивоу Савјета 

министара БиХ  
подносилац: Савјет министара БиХ,  

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

 

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

од 10.06.2015, усвојеним на 13. сједници Представничког дома,  

подносилац: Регулаторна агенција за комуникације БиХ,  

материјал број: 01-50-1-572-1/15, од 25.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

ДИО ЧЕТВРТИ - МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ  

 

ПОГЛАВЉЕ I. САГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈУ  

 

Представнички дом дао је сагласност за ратификацију сљедећих међународних 

докумената: 

 

1. Споразум о гранту ИПА ЕК (Пројекат 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; 

2. Споразум 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; 

3. Споразум о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕК-овог Фонда за међународни 

развој (ОФИД) за пројекат Аутопута на Коридору 5ц поддионица Клопче - Доња 

Грачаница (компонента А), број: 01,02-05-2-1126/14, од 17.10. 2014; 

4. Споразум о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕК-овог Фонда за међународни 

развој (ОФИД) за пројекат Аутопута на Коридору 5ц поддионица Клопче - Доња 

Грачаница (компонента Б), број: 01,02-05-2-1125-2/14, од 03.12.2014. (исправљени 

текст Споразума); 

5. Споразум 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 финансија 

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


 

(Федерација), и општина Тузла и Зеница (агенција за реализацију пројекта), за износ од 

11.000.000,00 евра – Програм водоснабдијевања и канализације у Босни и 

Херцеговини II, број: 01,02-05-2-1139/14, од 22.10.2014; 

6. Споразум 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; 

7. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске 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; 

8. Споразум 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; 

9. Споразум о гранту Фонда за глобалну животну средину (Пројекат I - смањење 

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; 

10. Споразум 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; 

11. Уговор број 1 о Амандману на Уговор о гаранцији потписан 23. 07. 2010. између Босне 

и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-1067/14, од 26. 09. 

2014; 

12. Девети амандман на Уговор о бесповратним средствима између Босне и 

Херцеговине и Сједињених Америчких Држава за програм пословног развоја, 

01,02-05-2-1179/14, од 06.11.2014; 

(на 3. сједници, одржаној 15.01.2015); 

13. Споразум о економској сарадњи између Савјета министара Босне и 

Херцеговине и Владе Републике Бугарске, број: 01,02-05-2-1006/14, од 

11.09.2014; 

14. Споразум 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 финансија и ЈП Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 

Босне д.д. Мостар (ЕПХЗХБ) (агенција за извршење пројекта) у износу од 

100.000.000,00 евра – Пумпна хидроелектрана Врило, број: 01,02-05-2-1009/14, 

од 12.09.2014; 

15. Финансијски споразум од 06.10.2014. и Амандман број 5 на Споразум о 

финансирању од 27.02.2006. између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW), и 

Босне и Херцеговине, коју заступа Савјет министара Босне и Херцеговине 

(прималац), у износу од 5.000.000 еура – Кредитни програм за отклањање 

посљедица од поплава (ФРЦП) посредством Европског фонда за Босну и 

Херцеговину (ЕФБиХ), број: 01,02-05-2-1311/14, од 09.12.2014; 

16. Допуна број 2 Споразума о финансирању који се односи на државни програм 

за Босну и Херцеговину у оквиру ИПА компоненте - помоћ у транзицији и 

изградња 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; 



 

17. Допуна број 2 Финансијског споразума који се односи на државни програм за 

Босну и Херцеговину у оквиру ИПА компоненте - помоћ у транзицији и 

изградња 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; 

18. Допуна број 2 Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и 

Комисије европских заједница у вези са хоризонталним програмом о 

нуклеарној безбједности и заштити од зрачења у оквиру Инструмента  

претприступне помоћи у 2008. години, број: 01,02-05-2-1313/14, од 09.12.2014; 

19. Измјена 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 9.12.2014.; 

20. Други амандман на Споразум о зајму и пројекту од 23.2.2010. и на Амандман на 

Споразум о зајму и пројекту од 15.12.2011. у износу од 71.000.000,00 еура 

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 финансија,  и ЈП 

„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ д.д. Мостар (ЕПХЗХБ) 

(агенција за извршење пројекта) – Вјетроелектрана Месиховина, број: 01,02-05-

2-1023/14, од 18.9.2014.; 

21. Амандман на Оквирни финансијски споразум од 30. 6. 2010. између Развојне 

банке Савјета Европе (ЦЕБ) и Босне и Херцеговине, за финансирање изградње 

државног затвора, број: 01,02-05-2-1312/14, од 9.12.2014.; 

22. Уговор о сагласности за увећање зајма и прихватању увећања обавеза по 

Уговору о гаранцији (пут Бања Лука – Добој – Фаза I) између Босне и 

Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-1309/14, од 

09.12.2014; 

23. Уговор 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. 

(на 5. сједници, одржаној 29. 01. 2015); 

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

Француске који се односи на мобилност младих, број: 01,02-05-2-1065/14, од 26. 9. 

2014.; 

25. Споразум између Босне и Херцеговине и Европске уније о учешћу 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; 

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

Македоније о размјени и обостраној заштити тајних података, број: 01,02-05-2-1122/14, 

од 16.10. 2014; 

27. Споразум 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.; 

28. Споразум 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; 

29. Споразум 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; 



 

30. Уговор о сарадњи између Босне и Херцеговине и Црне Горе о конзуларној 

заштити и визним питањима, број: 01,02-05-2-1308/14, од 09.12.2014; 

31. Протокол 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 дозволе, број: 01,02-05-2-1061/14, од 26. 09. 2014; 

32. Протокол о измјенама и допунама Меморандума о разумијевању о сарадњи у 

борби против корупције кроз антикорупцијску иницијативу у Југоисточној 

Европи, број: 01,02-05-2-1310/14, од 09.12.2014; 

33. Протокол 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; 

34. Додатни протокол 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; 

35. Меморандум 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; 

36. Меморандум 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. 

(на 6. сједници, одржаној 11. 02. 2015); 

37. Споразум 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 (агенција за реализацију пројекта) за 

9.490.000 евра (инвестиција) и 1.500.000 евра (пропратне мјере) – Програм 

водоснабдијевања и канализације у БиХ II, број: 01,02-05-2-201/15, од 

02.02.2015; 

38. Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Швицарске Конфедерације о 

додјели финансијске помоћи за „Програм водоснабдијевања и отпадних вода у 

БиХ II“ (Обнова и надоградња система водоснабдијевања и отпадних вода у 

опћинама Тузла и Зеница), број: 01,02-05-2-232/15, од 09.02.2015; 

(на 7. сједници, одржаној 26. 02. 2015) 

39. Уговор о зајму (Пројекат водоснабдијевања Градачац) између Босне и Херцеговине и 

Међународне банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-377/15, од 13.03.2015.  

(на 9. сједници, одржаној 25. 03. 2015) 

40. Споразум о војној финансијској сарадњи између Савјета министара Босне и 

Херцеговине и Владе Републике Турске и Имплементационог протокола у вези са 

финансијском помоћи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе 

Републике Турске, број: 01,02-05-2-644/15, од 04.05.2015;  

41. Амандман број 3 на Уговор о финансирању,  склопљен између Босне и Херцеговине и 

Европске инвестиционе банке 21.12.2005. у Сарајеву и 28.12.2005. у Луксембургу, са 

накнадним измјенама (Уговор о финансирању) за пројекат – Жељезнице у БиХ II (Фи 

23.376), број: 01,02-05-2-650/15, од 06.05.2015.  

(на 11. сједници, одржаној 13. 5. 2015); 

42. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у 

погледу прекограничног програма Босна и Херцеговина – Србија у оквиру 

Инструмента претприступне помоћи за 2013. годину, број: 01,02-05-2-723/15, од 

21.05.2015;  

43. Анекс Меморандума о разумијевању о сарадњи и подршци у вези са Секретаријатом 

Конвенције о полицијској сарадњи за Југоисточну Европу, од 21. маја 2010. (CoM 

06/14), број: 01,02-05-2-724/15, од 21.05.2015.  



 

(на 12. сједници, одржаној 28. 05. 2015); 

44. Амандман број 2 на Уговор о финансирању склопљен између Европске 

инвестиционе банке, Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине 

15.07.2008. у Сарајеву и 18.08.2008. у Луксембургу и накнадни амандман на 

уговор (Уговор о финансирању) за пројекат – Водовод и канализација у 

Федерацији БиХ (Фи 24.569),  број: 01,02-05-2-793/15, од 11.06.2015; 

45. Уговор о гаранцији (који се односи на Уговор о зајму за Пројекат централно 

гријање Приједор) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и 

развој, број: 01,02-05-2-822/15, од 18.06.2015; 

46. Оквирни споразум између Босне и Херцеговине и Европске комисије о 

аранжманима за спровођење финансијске помоћи Уније Босни и Херцеговини у 

оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА II), број: 01,02-05-2-842/15, 

од 29.06.2015. 

 (на 14. сједници, одржаној 30. 06. 2015); 

47. Допуна 2 Споразума о финансирању између  Босне и Херцеговине и Европске 

комисије који се односи на хоризонтални програм о нуклеарној безбједности и 

заштити од зрачења у оквиру Инструмента претприступне помоћи за 2011. годину, 

број: 01,02-05-2-1001/15, од 15.07.2015;  

48. Споразум о зајму (Зајам за развојну политику  пословног амбијента) између Босне и 

Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-362/15, од 10. 

03. 2015. 

(на 15. сједници, одржаној 22. 07. 2015); 

49.  Нота споразум – размјена нота између Савјета министара Босне и Херцеговине и 

Владе Јапана о реализацији грант помоћи Владе Јапана Босни и Херцеговини за 

набавку возила нове генерације, број: 01,02-05-2-866/15, од 01.07.2015; 

50. Нота споразум – размјена нота између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе 

Јапана о реализацији грант помоћи Владе Јапана Босни и Херцеговини за 2014. 

годину, број: 01,02-05-2-867/15, од 1.7.2015.  

51. Споразум о гранту између Развојне банке Савјета Европе и Босне и Херцеговине 

у вези с Регионалним стамбеним програмом у БиХ 2 (2013), број: 01,02-05-2-

1074/15, од 28.07.2015 

(на 16. сједници, одржаној 27. 08. 2015); 

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

Турске о међународном друмском превозу путника и терета, број: 01,02-05-2-

1098/15, од 05.08.2015;  

53. Уговор између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Турске о сарадњи у области ветеринарства, број: 01,02-05-2-1109/15, од 

10.08.2015; 

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

Херцеговине у програму Уније Fiscalis 2020, број: 01,02-05-2-1115/15, од 

18.08.2015;  

55. Допуна Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије о 

програму прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора у оквиру 

компоненте прекограничне сарадње програма ИПА за 2011. годину, број: 01,02-05-2-

1138/15, од 28.08.2015; 

56.  Имплементациони протокол између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе 

Словачке Републике о примјени Споразума између Европске заједнице и Босне и 

Херцеговине о реадмисији лица која бораве без дозволе, број: 01,02-05-2-1139/15, од 

28.08.2015;  



 

57. Споразум о успостављању Међународне организације СТ-ЕП (елиминација 

сиромаштва путем одрживог туризма), број: 01,02-05-2-1146/15, од 31.08.2015;  

58. Споразум о сарадњи у области науке и технологије између Савјета министара 

Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске, број: 01,02-05-2-1158/15, од 

04.09.2015;  

(на 17. сједници, одржаној 16. 09. 2015); 

59. Конвенција између Босне и Херцеговине и Републике Пољске за избјегавање 

двоструког опорезивања и спречавање утаје пореза на доходак и капитал, број: 

01,02-05-2-1169/15, од 8.9.2015. и 23.09.2015;  

60. Протокол о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу ријеке Саве, број: 

01,02-05-2-1170/15, од 08.09.2015;  

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

Молдавије о путовању држављана без виза, број: 01,02-05-2-1171/15, од 

08.09.2015;  

62. Уговор између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике 

Хрватске о правима и обавезама коришћења вода из јавних система за 

водоснабдијевање пресјечених државном границом, број: 01,02-05-2-1172/15, од 

08.09.2015;  

63. Споразум о гранту Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ) за припрему 

регионалног пројекта управљања сливом ријеке Дрине између Босне и 

Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој у функцији агенције за 

имплементацију Глобалног фонда за животну средину, број: 01,02-05-2-1173/15, 

од 08.09.2015;  

64. Споразум о гранту Специјалног фонда за климатске промјене (СЦЦФ) за 

припрему регионалног пројекта управљања сливом ријеке Дрине између Босне 

и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој у функцији агенције за 

имплементацију Специјалног фонда за климатске промјене, број: 01,02-05-2-

1174/15, од 08.09.2015;  

65. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Руске 

Федерације о реадмисији и Имплементациони протокол о процедурама 

примјене Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе 

Руске Федерације о реадмисији, број: 01,02-05-2-1195/15, од 15.09.2015;  

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

Херцеговине у Програму Уније Царина 2020, број: 01,02-05-2-1196/15, од 

15.09.2015; 

67. Билатерални уговор између Босне и Херцеговине и Републике Италије уз 

Европску конвенцију о изручењу од 13.12.1957, с циљем проширења и 

олакшања њене примјене, број: 01,02-05-2-1234/15, од 28.09.2015;  

(на 18. сједници, одржаној 07. 10. 2015); 

68. Измјена Споразума о гранту у оквиру националног програма ИПА 2010 за 

Босну и Херцеговину – Дио I – Водовод и канализација у Републици Српској, 

склопљен између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке 

06.11.2012. у Луксембургу и 20.11.2012. у Сарајеву, број: 01,02-05-2-1295/15, од 

12.10.2015;  

69. Уговор о гранту (Пројекат централног гријања Приједор) између Босне и 

Херцеговине и Републике Српске и Топлана а.д. Приједор и Европске банке за обнову 

и развој који се односи на инвестициони грант из СИДА-ЕБРД Фонда за еколошке и 

климатске програме, број: 01,02-05-2-1303/15, од 13.10.2015;  



 

70. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике 

Њемачке о финансијској сарадњи у 2012. години, број: 01,02-05-2-1304/15, од 

13.10.2015;  

71. Споразум о измјенама Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и 

Савјета министара Републике Албаније о узајамним путовањима држављана, број: 

01,02-05-2-1319/15, од 15.10.2015;  

(на 19. сједници, одржаној 28. 10. 2015); 

72. Анекс IV Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о 

финансирању пројекта у корист правосуђа и/или судова и тужилаштава у Босни и 

Херцеговини, број: 01,02-05-2-1305/15, од 13.10.2015;  

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

Србије о изградњи међудржавног моста преко ријеке Дрине са пратећим 

путним објектима на локацији Братунац – Љубовија, број: 01,02-05-2-1384/15, 

од 28.10.2015;  

74. Уговор о државној граници између Босне и Херцеговине и Црне Горе, број: 

01,02-05-2-1385/15, од 28.10.2015;  

75. Амандман на Споразум о гранту у оквиру Државног програма ИПА 2009 за Босну и 

Херцеговину – Побољшање инфраструктуре регионалне основне саобраћајне мреже 

у БиХ – жељезнички саобраћај – закључен између Европске инвестиционе банке и 

Босне и Херцеговине, број: 01,02-05-2-1433/15, од 06.11.2015  

(на 20. сједници, одржаној 24. 11. 2015); 

76. Споразум између Босне и Херцеговине и Шведске о развојној сарадњи 2014-

2020, број: 01,02-05-2-1480/15, од 20.11.2015. – (на 21. сједници, одржаној 10. 

12. 2015); 

77. Акти Свјетског поштанског савеза (УПУ) усвојени на 25. конгресу УПУ-а, 

одржаном 2012. године у Дохи (Општи правилник Свјетског поштанског 

савеза, Свјетска поштанска конвенција, Завршни протокол Свјетске поштанске 

конвенције и Споразум о поштанским финансијским услугама), број: 01,02-05-

2-1546/15, од 07.12.2015. – (на 22. сједници, одржаној 30. 12. 2015). 

ПОГЛАВЉЕ II. МЕЂУНАРОДНИ АКТИ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ДАТА СAГЛАСНОСТ 

ЗА РАТИФИКАЦИЈУ  

 

1. Споразум о оснивању Центра за развој  финансија (ЦЕФ),  

- број: 01,02-05-2-1165/14, од 30.10.2014. 

- на 5. сједници, одржаној 29.01.2015. Дом није дао сaгласност за 

ратификацију. 

 

 

 

ДИО ПЕТИ - ОДЛУКЕ 

 

ПОГЛАВЉЕ I. ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ:  

 

1. Одлука о потврђивању именовања предсједавајућег Савјета министара БиХ 

Број: 01-34-1-236/15 од 11.02.2015. 

6. сједница, одржана 11.02.2015. 

Потврђено именовање Дениса Звиздића. 

 

2. Одлука о потврђивању и усвајању Изјаве Предсједништва Босне и 

Херцеговине,  



 

Број: 01,02-05-1-49/15 од 23.02.2015. 

1. хитна сједница, одржана 23.02.2015. 

 

3. Одлука о потврђивању Одлуке Предсједништва Босне и Херцеговине о 

учешћу пјешадијске јединице Оружаних снага Босне и Херцеговине у 

операцији Одлучна подршка у Исламској Републици Авганистан  
Број: 01,02-03-1447/14, од 23.02.2015. 

1. хитна сједница, одржана 23.02.2015; 

 

4. Одлука о потврђивању Одлуке Предсједништва Босне и Херцеговине о 

учешћу пјешадијске јединице Оружаних снага Босне и Херцеговине у 

операцији Одлучна подршка у Исламској Републици Авганистан 
Број: 01,02-03-1447-1/14 од 23.02.2015. 

1. хитна сједница, одржана 23.02.2015. 

 

5. Одлука о потврђивању Одлуке Предсједништва Босне и Херцеговине о 

учешћу групе официра Оружаних снага Босне и Херцеговине у операцији 

Одлучна подршка у Исламској Републици Авганистан 

Број: 01,02-03-1447/14 од 26.12.2014.  

1. хитна сједница, одржана 23.02.2015. 

 

6. Одлука о потврђивању именовања министара, замјеника министара и 

замјеника предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине  

Број: 01-34-1-462/15 од 31.03.2015. 

 3. хитна сједница, одржана 31.03.2015. 

 

7. Одлука о потврђивању именовања замјеника министра комуникација и 

транспорта у Савјету министара БиХ 

Број: 01-34-1-519/15, од 08.04.2015. 

10. сједница, одржана 08.04.2015. 

 

8. Одлука о потврђивању Одлуке Предсједништва БиХ о учешћу групе 

подофицира Оружаних снага Босне и Херцеговине у операцији подршке миру 

Одлучна подршка у Исламској Републици Афганистан 
Број: 01,02-03-296/15, од 8.4.2015. 

10. сједница, одржана 8.4.2015. 

 

9. ОДЛУКА о потврђивању Одлуке Предсједништва Босне и Херцеговине о 

учешћу полицијских службеника из Босне и Херцеговине у мировној 

мисији Уједињених народа на Хаитију  
Број 01,02-02-1-1481/15 10. 12. 2015. 

21. сједница, одржана 10.12.2015. 

 

10. Одлука о потврђивању Одлуке о смјени министра комуникација и 

транспорта Босне и Херцеговине и замјеника министра одбране Босне и 

Херцеговине 

Предлагач: предсједавајући Савјета министара БиХ,  

Број: 01,02-34-1-1477/15, од 10.12.2015.  

21. сједница, одржана 10.12.2015. 

 



 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊИМА, ИЗБОРИМА, РАЗРЈЕШЕЊИМА, 

СМЈЕНАМА 

 

 

1. Одлука о  избору предсједавајућег, првог замјеника и другог замјеника 

предсједавајућег Представничког дома 

број: 01-50-1-1263-1/14 од 09.12.2014. 

Конституирајућа сједница, одржана 09.12.2014.  

 

2. Одлука о избору чланова Комисије за припрему избора Савјета министара БиХ  

број: 01-34-1-1305/14 од 09.12.2014. 

Конституирајућа сједница, одржана 09.12.2014. 

 

3. Одлука о избору  чланова сталних комисија Дома: 

a. Уставноправне комисије, 

b. Комисије за спољне послове, 

c. Комисије за спољну трговину и царине, 

d. Комисије за финансије и буџет, 

e. Комисије за саобраћај и комуникације, 

f. Комисије за остваривање равноправности полова  
- Број: 01-34-1-1461/14 од 23.12.2014. 

2. сједница, одржаној 29.12.2014. 

 

4. Одлука о избору чланова заједничких комисија оба дома ПСБиХ 

- број: 01,02-1-34-1-142/15 од 11.03.2015. 

- 8. сједница, одржана 11.03.2015. 

 

5. Одлука о именовању чланова парламентарних делегација 

-  број: 01,02-50-19-295/15 од 11.03.2015. 

- 8. сједница, одржана 11.03.2015 

 

6. Одлука о именовању чланова Комисије за одлучивање о сукобу интереса 

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине 

БиХ  

- број: 01,02-34-1-397/15 од 30.03.2015. 

9. сједница, одржана 25.03.2015. 

 

7. Одлука о именовању Комисије за избор и праћење рада Агенције за 

превенцију корупције и координацију борбе против корупције 

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине 

БиХ  

- број: 01,02-34-1-398/15, од 30.03.2015.  

9. сједница, одржана 25.03.2015); 

 

8. Одлука о разрјешењу и именовању члана Делегације Парламентарне 

скупштине БиХ у Интерпарламентарној унији (ИПУ) 
- број: 01-50-19-528/15 од 08.04.2015. 



 

- 10. сједница, одржана 08.04.2015. 

 

9. Одлука о измјенама Одлуке о избору чланова сталних комисија Представничког 

дома Парламентарне скупштине БиХ  
- број: 01-34-1-527/15, од 08.04.2015. 

- 10. сједница, одржана 08.04.2015. 

 

10. Одлука о измјени Одлуке о избору чланова Комисије за припрему избора 

Савјета министара Босне и Херцеговине 

- Број: 01-34-1-530/15 од 08.04.2015. 

- 10. сједница, одржана 08.04.2015. 

 

11. Одлука о именовању секретара Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине 

- Број: 01/а-50-1-671/13 од 13.05.2015. 

- 11. сједница, одржана 13.05.2015. 

 

12. Одлука о именовању секретара Заједничке службе Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине 

- Број: 01,02-34-1-676/15 од 18.05.2015. 

- 11. сједница, одржана 13.05.2015. 

 

13. ОДЛУКА о разрјешењу члана Независне комисије за праћење услова 

боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којим 

се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном 

поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена 

Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија 

је потписница БиХ, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине 

- број: 01,02-34-1-501/15 од 18.05.2015. 

- 11. сједница, одржана 13.05.2015. 

 

14. Одлука о измјенама Одлуке о избору чланова заједничких комисија оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ 

- предлагач: посланик Дамир Бећировић,  

- број: 01,02-34-1-675/15 од 13.05.2015. 

11. сједница, одржана 13.05.2015. 

 

15. Одлука о именовању чланова интерпарламентарних група пријатељства 

Парламентарне скупштине БиХ за билатералну сарадњу са парламентарним 

тијелима других земаља 

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине 

БиХ; 

- број: 01,02-34-1-396-1/15 од 23.06.2015. 

- 13. сједница, одржана10.06.2015); 

 

16. Одлука о избору чланова Заједничке комисије за надзор над радом 

Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине 

- предлагач: Колегијум Представничког дома у проширеном саставу  

- број: 01,02-34-1-783/15 од 23.06.2015. 



 

- 13. сједница, одржана10.06.2015); 

 

17. Одлука о именовању чланова Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарни 

одбор за стабилизацију и придруживање између Парламентарне скупштине БиХ и 

Европског парламента  

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ,  

- број: 01,02-34-1-1007/15, од 17.09.2015. 

- 16. сједница, одржана27.08.2015); 

 

18. Одлука о именовању замјеника директора Агенције за заштиту личних 

података у Босни и Херцеговини 

- материјал Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање директора и 

замјеника директора Агенције за заштиту личних података у БиХ 

- број: 01,02-34-1-1050/15, од 17.09.2015. 

- 16. сједница, одржана27.08.2015); 

 

19. Одлука о измјени Одлуке о именовању чланова интерпарламентарних група 

пријатељства Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за билатералну 

сарадњу са парламентарним тијелима других земаља 

- предлагач: посланици из Клуба ДФ-а 

- број: 01-34-1-1190/15, од 16.09.2015. 

17. сједница, одржана 16.09.2015. 

 

20. Одлука о именовању два члана Канцеларије за разматрање жалби и чланова 

филијала у Бањој Луци и Мостару 

- материјал Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање два члана 

Канцеларије за разматрање жалби и чланова филијала у Бањој Луци и 

Мостару 

- број: 01,02-50-14-470,8/15 од 14.10.2015. 

18. сједница, одржана 07.10.2015. 

 

21. Одлука о именовању три омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  

- материјал Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање три омбудсмена 

за људска права Босне и Херцеговине,  

- број: 01,02-50-14-469-6,1/15, од 10.10.2015.  

- 19. сједница, одржана 28.10.2015. 

 

22. Одлука о именовању генералног ревизора и замјеника генералног 

ревизора Канцеларије за ревизију институција БиХ  

- материјал: Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање генералног 

ревизора и замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију 

институција БиХ 

- број: 01,02-50-14-1060-5,4/15, од 10.10.2015.  

- 19. сједница, одржана 28.10.2015. 

 



 

 

23. Одлука о допуни Одлуке о именовању Комисије за избор и праћење рада 

Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције 

- материјал Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање 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 

- број: 01,02-50-14-468-6,3/15 од 24.11.2015. 

- 20. сједница, одржана 24.11.2015. 

 

24. Одлука о именовању пет чланова Независне комисије за праћење услова боравка у 

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

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

Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и 

Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина 

или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине 

- подносилац ранг-листе: Привремена заједничка комисија оба дома ПСБиХ,  

- број: 01,02-50-14-803-4,8/15, од 10.12.2015.  

- 21. сједница, одржана 10.12.2015. 

 

 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III.  ОДЛУКE КОЈE НИСУ УСВОЈЕНЕ 

 

 

1. Избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и 

обезбјеђивање квалитета 

- материјал Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за избор три члана Управног 

одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета  

- број: 01,02-34-1-1051/15, од 23.07.2015.  

- 16. сједница, одржана 27.08.2015. – нису изабрани предложени чланови 

 

 

2. Избор четири члана Управног одбора Агенције за развој високог 

образовања и обезбјеђивање квалитета 

- материјал Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за избор четири члана 

Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање 

квалитета,  

- број: 01,02-50-14-843-5/15, од 29.10.2015. 

- 20. сједница, одржана 24.11.2015. – нису изабрани предложени чланови 

 

 

 

 



 

ПОГЛАВЉЕ IV. ЗАКЉУЧЦИ О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ЗАЈЕДНИЧКИХ 

КОМИСИЈА ОБА ДОМА И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ИЗ ПРЕДСТАВНИЧКОГ 

ДОМА У ПРИВРЕМЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ОБА ДОМА  

 

1. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за избор 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.  

- усвојен на 9. сједници, одржаној 25.03.2015. у Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ именовани посланици:  Менсура Бегановић, 

Ненад Лалић и Никола Ловриновић. 

 

2. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за именовање замјеника директора Агенције за заштиту личних 

података БиХ  

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине 

БиХ, 

- број: 01,02-34-1-400/15, од 17.03.2015.  

- усвојен на 9. сједници, одржаној 25.03.2015. у Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ именовани посланици:  Шемсудин 

Мехмедовић, Момчило Новаковић и Борјана Кришто. 

 

3. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање 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.  

- усвојен на 9. сједници, одржаној 25.03.2015. у Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ именовани посланици:  Нермина 

Капетановић, Борислав Бојић и Моника Томић. 

 

4. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за именовање два члана Канцеларије за разматрање жалби и 

чланова филијала у Бањој Луци и Мостару,  

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине 

БиХ,  

- број: 01,02-34-1-402/15, од 17.03.2015.  

- усвојен на 9. сједници, одржаној 25.03.2015. у Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ именовани посланици:  Салко Соколовић, 

Ђорђо Крчмар и Вјекослав Беванда. 

 

5. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање 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.  

- усвојен на 9. сједници, одржаној 25.03.2015. у Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ именовани посланици:  Сафер Демировић, 

Борислав Бојић и Никола Ловриновић. 

 

6. Закључак о измјени Закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба 

дома Парламентарне скупштине БиХ за именовање два члана Канцеларије за 

разматрање жалби и чланова филијала у Бањој Луци и Мостару  

- број: 01,02-34-1-529/15, од 08.04.2015.  

- усвојен на 10. сједници, одржаној 08.04.2015. у Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ, умјесто Вјекослава Беванде, именован 

посланик Предраг Кожул.   

 

7. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за избор четири члана Управног одбора 

Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета,  

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ,  

- број: 01,02-34-1-539/15, од 09.04.2015.  

- усвојен на 11. сједници, одржаној 13.05.2015. у Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ именовани посланици:  Менсура Бегановић, 

Ненад Лалић и Никола Ловриновић. 

 

8. Закључак 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.  

- усвојен на 11. сједници, одржаној 13.05.2015. у Интерресорну радну групу 

именовани посланици:  Хазим Ранчић, Борјана Кришто и Лазар Продановић. 

 

9. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање генералног ревизора и 

замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција Босне и 

Херцеговине,  

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ,  

- број: 01,02-34-1-538/15, од 09.04.2015. (одгођена расправа на 11. сједници 

Дома, одржаној 13.05.2015); 

- усвојен на 12.сједници, одржаној 28.05.2015. у Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ именовани посланици: именовани: Дамир 

Бећировић, Предраг Кожул и Јован Вуковљак. 

 

10. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање чланова Независне 

комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских 

права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у 

кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена 

Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је 

потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и 

Херцеговине  



 

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ,  

- број: 03-50-19-587-1/15, од 18.05.2015; 

- усвојен на 12.сједници, одржаној 28.05.2015. у Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ именовани посланици: Нермина Капетановић, 

Предраг Кожул и Ђорђо Крчмар. 

 

11. Закључак о формирању Привремене заједничке комисије оба дома   

Парламентарне скупштине БиХ за преиспитивање рада Независног одбора 

Парламентарне скупштине БиХ, 

- предлагач: посланица Ханка Вајзовић,  

- број: 01-50-1-840-2/15, од 10.07.2015.  

- усвојен на 15.сједници, одржаној 22.07.2015.  

- на 16. сједници, одржаној 27.08.2015. у Привремену заједничку комисију 

оба дома ПСБиХ именовани посланици: Маја Гасал-Вражалица, Предраг 

Кожул и Борислав Бојић. 

 

12. Закључак о именовању представника Парламентарне скупштине БиХ у Радну групу за 

праћење стања и активности у вези са могућом изградњом одлагалишта нуклеарног 

отпада на локацији Трговска гора, општина Двор  

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ,  

- број: 01,02-34-1-1105/15, од 22.09.2015.  

- на 18. сједници, одржаној 07.10.2015. у Радну групу именовани 

посланици: Диана Зеленика, Борислав Бојић и Јасмин Емрић 

 

13. Закључак  о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине за припрему и упућивање у парламентарну 

процедуру Приједлога закона о парламентарном надзору 

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ,  

- број: 01,02-34-1-1229/15, од 22.09.2015.  

- на 18. сједници, одржаној 07.10.2015, у Привремену заједничку комисију 

оба дома ПСБиХ именовани посланици: Салко Соколовић, Борислав Бојић 

и Предраг Кожул. 

 

 

14. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање 

замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција БиХ 

- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине 

БиХ,  

- број: 01,02-50-12-18-10,1/15, од 29.10.2015.  

- На 20. сједници, одржаној 24.11.2015. у Привремену заједничку 

комисију оба дома ПСБиХ именовани посланици: Асим Сарајлић, Диана 

Зеленика и Ђорђо Крчмар. 

 

 

 

 

 



 

ДИО ШЕСТИ - ЗАКЉУЧЦИ 

 

1. Закључак усвојен поводом разматрања Извјештаја о раду Управног одбора 

Извозно-кредитне агенције БиХ за 2013. годину, акт број: 01,02-50-19-491/14, од 07. 

04. 2014. и акт број: 01/3-50-19-491/14, од 01. 09. 2014; 

2. Два закључка усвојена поводом разматрања Приједлога резолуције о Суторини, 

предлагач: посланик Денис Бећировић, број: 01-02-2-1440/14, од 24.12.2014; 

3. Четири закључка усвојена поводом разматрања притисака на слободу 

информирања и слободу медија у Босни и Херцеговини с посебним освртом на 

полицијски претрес и блокирање редакције портала klix.ba, предлагач: посланик 

Денис Бећировић, број: 01-50-1-1263-3/14, од 15.01.2015.  

(на 3. сједници, одржаној 15.01.2015); 

4. Закључак усвојен поводом разматрања Приједлога резолуције о Суторини, 

предлагач: посланик Денис Бећировић, број: 01-02-2-1440/14, од 24.12.2014; 

5. Закључак усвојен  поводом разматрања Извјештај о финансијској ревизији 

Извјештаја о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине за 2013. 

годину, материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ, број: 01-16-1-

1054/14, од 24.09.2014.  

(на 5. сједници, одржаној 29.01.2015); 

6. Закључак поводом разматрања Приједлога закона о измјенама Закона о платама и 

накнадама у институцијама Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Мирсад 

Ђонлагић, закон број: 01,02-02-1-1/15, од 08.01.2015; 

7. Закључак усвојен  поводом разматрања информација достављених поводом 

иницијативе посланика Сенада Шепића са 55. сједнице Представничког дома, 

одржане 24. 10. 2013; 

8. Закључак усвојен  поводом разматрања Приједлога закона о измјенама и 

допунама Закона о плаћама и другим накнадама у судским и тужилачким 

институцијама на нивоу БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 

01,02-02-1-31/14, од 22.07.2014; 

9. Закључак усвојен  поводом разматрања Годишњег извјештаја Високог судског и 

тужилачког савјета БиХ за 2013. годину, број: 01,01/1,02,02/1-08-1053/14, од 

24.09.2014; 

10. Закључак поводом расправе о давању сагласности за ратификацију 

међународних споразума; 

11. Два закључка усвојена поводом разматрања Извјештаја о извршеној ревизији 

учинка о теми: “Контрола ваздушног саобраћаја БиХ”, материјал Канцеларије за 

ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-1-1131/14, од 20.10.2014.  

(на 6. сједници, одржаној 11.02.2015); 

12. Четири закључка усвојена поводом разматрања Извјештаја о спровођењу 

Општих избора 2014. године, материјал Централне изборне комисије БиХ, број: 

01,02-50-19-159/15, од 29.01.2015. (на 7. сједници, одржаној 26.02.2015); 

13. Закључак усвојен поводом разматрања Приједлога закључка о упућивању захтјева 

Предсједништву БиХ да обавијести Дом о питањима везаним за Приједлог уговора о 

државној граници између Босне и Херцеговине и Црне Горе, предлагачи: посланици 

из Клуба СББ-а, акт број: 01-50-1-429/15, од 25.03.2015. (на 9. сједници, одржаној 

25.03.2015); 

14. Закључак посланика Јасмина Емрића, који гласи: „Задужује се Савјет министара 

БиХ да, за прву наредну сједницу Представничког дома, припреми и достави 

Информацију о поступку разговора о оцјењивању и одобрењу погодности 

локације на Трговској гори за смјештај Центра за збрињавање радиоактивног 



 

отпада који води Државни завод за радиолошку и нуклеарну безбједност 

Републике Хрватске“, акт број: 01-50-1-628-1/15, од 29.04.2015; 

15. Десет закључака усвојено поводом разматрања Извјештаја о раду Савјета министара 

БиХ за 2014. годину, број: 01,02-50-19-422/15, од 23.03.2015; 

16. Закључак усвојен поводом разматрања извјештаја Министарства спољне трговине 

и економских односа БиХ: Извјештаја о издатим исправама за 

спољнотрговински промет оружја, војне опреме, производа двојне и посебне 

намјене за 2013. годину и Извјештаја о реализацији спољнотрговинског промета 

оружја, војне опреме, производа двојне и посебне намјене за 2012. годину, акт 

број: 01,02-24-1446/14, од 26.12.2014; 

17. Пет закључака усвојено поводом разматрања Извјештаја о раду Одбора за жалбе 

грађана Парламентарне скупштине БиХ за 2014. годину, број: 05/2-50-19-238/15, 

од 10.02.2015; 

18. Два закључка усвојена поводом разматрања Извјештаја Комисије за саобраћај и 

комуникације о јавном саслушању представника BHANSA, BHDCA и Савјета 

министара БиХ у вези са пропустима наведеним у Извјештају о извршеној ревизији 

учинка о теми: „Контрола ваздушног саобраћаја Босне и Херцеговине“, број: 01/5-16-

1-1131/14, од 27. 04. 2015; 

19. Два закључка усвојена поводом давања сагласности за ратификацију Амандмана 

број 3 на Уговор о финансирању склопљен између Босне и Херцеговине и Европске 

инвестиционе банке 21.12.2005. у Сарајеву и 28.12.2005. у Луксембургу, са накнадним 

измјенама (Уговор о финансирању) за пројекат – Жељезнице у БиХ II (Фи 23.376), 

број: 01,02-05-2-650/15, од 06.05.2015.  

(на 11. сједници, одржаној 13.05.2015); 

20. Два закључка усвојена поводом разматрања Информације Савјета министара 

БиХ о нападу на Полицијску станицу у Зворнику, те о недавном привођењу 

људи на простору Републике Српске, акт број: 01,02-04-745/15, од 26.05.2015; 

21. Закључак усвојен поводом разматрања Информације Извозно-кредитне агенције 

БиХ о мјерама и радњама које су предузете с циљем отклањања тешкоћа и 

осигурања потребних предуслова за нормалан рад, број: 01-50-19-487/15, од 

01.04.2015; 

22. Три закључка усвојена поводом разматрања Извјештаја о извршеној ревизији 

учинка о теми: “Расподјела и коришćење средстава текуће резерве”, материјал 

Канцеларије за ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-1-1202/14 од 13.11.2014; 

23. Закључак усвојен поводом разматрања Извјештаја о извршеној ревизији учинка 

о теми: „Смјештај професионалних војних лица у Министарству одбране БиХ“, 

материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ, акт број: 01/4-16-1-1492/14, 

од 30.12.2014.  

(на 12. сједници, одржаној 28.05.2015); 

24. Закључак усвојен у оквиру претходних питања, који гласи: „Представнички дом 

изражава задовољство због посјете Његове светости папе Фрање Босни и 

Херцеговини, те исказује захвалност свим институцијама, установама и појединцима 

који су на било који начин учествовали у припреми, организацији и реализацији овог 

великог и достојанственог догађаја“; 

25. Два закључка усвојена поводом разматрања Годишњег извјештаја о резултатима 

активности Институције омбудсмена за људска права БиХ и Годишњег извјештаја о 

појавама дискриминације у БиХ за 2014. годину, број: 01,02-12-729/15, од 22.05.2015; 

26. Три закључка усвојена поводом разматрања Информације Регулаторне агенције 

за комуникације БиХ о цијенама услуга мобилних оператера у Босни и 



 

Херцеговини“ (реализација Иницијативе посланика Младена Босића), број: 01/5-

50-1-572-1/15, од 21.05.2015. 

 (на 13. сједници, одржаној 10.06.2015); 

27. Закључак и препорука усвојени поводом разматрања Извјештаја о раду Државне 

регулаторне комисије за електричну енергију у 2014. години; 

28. Закључак усвојен поводом разматрања Извјештаја о заштити личних података у 

БиХ за 2014. годину, материјал Агенције за заштиту личних података у БиХ; 

29. Седам закључака усвојено поводом разматрања Информације Државне 

регулаторне агенције за радијациonу и нуклеарну безбједност БиХ о безбједности 

збрињавања истрошеног горива и безбједности збрињавања радиоактивног отпада на 

Трговској гори, акт број: 01,02-50-19-577-6/15, од 21.05.2015; 

30. Закључак посланице Диане Зеленике да се затражи информација о чланству 

посланика и делегата у комисијама, радним групама, делегацијама и другим 

тијелима које је основала Парламентарна скупштина БиХ, односно њени 

домови, акт број: 01-50-1-850/15, од 30.06.2015.  

(на 14. сједници, одржаној 30.06.2015); 

31. Три закључка усвојена у вези сa догађајима за вријеме комеморације у Поточарима, 

11. 07. 2015, предлагач: посланица Александра Пандуревић, акт број: 01-50-1-1011/15, 

од 16. 07. 2015; 

32. Закључак усвојен поводом разматрања информација о упућивању писама генералном 

секретару Уједињених наcijа и предсједнику Парламента Канаде, предлагач: посланица 

Александра Пандуревић, акт број: 01-50-1-1011/15, од 16.07.2015; 

33. Закључак усвојен поводом разматрања Приједлога закона о допунама Закона о 

плаћама и накнадама у институцијама БиХ, предлагач: посланик Дамир Арнаут, 

закон број: 01-02-1-8/15, од 29.05.2015, са исправком техничке грешке у 

Приједлогу закона, број: 01-02-1-8/15, од 01.06.2015; 

34. Закључак усвојен поводом разматрања Приједлога одлуке о усвајању Оквирне 

саобраћајне политике Босне и Херцеговине за период од 2015. до 2030. године, 

материјал Министарства комуникација и транспорта БиХ, број: 01-29-1010/15, 

од 16.07.2015; 

35. Три закључка усвојена поводом разматрања Извјештаја о раду Канцеларије за 

разматрање жалби БиХ за 2014. годину, број: 01-50-19-554/15, од 13.04.2015; 

36. Закључак усвојен поводом разматрања Годишњег извјештаја из области 

пољопривреде, исхране и руралног развоја за Босну и Херцеговину за 2014, материјал 

Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, акт број: 01,02-28-898/15, 

од 08.07.2015; 

37. Закључак поводом разматрања извјештаја о раду комисија Представничког дома 

за 2014. годину; 

38. Четири усвојена закључка Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ 

поводом расправе о Информацији Савјета министара БиХ о нападу на 

Полицијску станицу у Зворнику, те о недавном привођењу људи на простору 

Републике Српске; 

39. Закључак посланице Маје Гасал-Вражалице који гласи: „Представнички дом 

Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да, унутар 

предстојећих измјена Закона о омбудсмену за људска права БиХ, уреди и питање 

Националног превентивног механизма за превенцију тортуре и других сурових, 

нечовјечних и понижавајућих казни и поступака“; 

40. Закључци (21) поводом разматрања Извјештаја са Конференције о теми 

„Остваривање и заштита људских права и слобода, кроз законодавни оквир, 



 

тренутно стање и планове институција БиХ, у области људских права“, која је 

одржана у Бијељини, 22. и 23. 06. 2015; 

41. Закључак посланика из Клуба СББ-а БиХ који гласи: „Представнички дом 

Парламентарне скупштине БиХ, као овлашћени предлагач, тражи од Дома 

народа Парламентарне скупштине БиХ информацију о томе зашто Приједлог 

закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, који је 

Представнички дом усвојио на 7. сједници, одржаној 26.02.2015, још увијек није 

разматрао Дом народа, ни надлежна Комисија за финансије и буџет Дома 

народа, иако се ради о обавезној тачки“, број: 01,02-02-1-1/15, од 22.07.2015. (на 

15. сједници, одржаној 22.07.2015); 

42. Закључак усвојен поводом разматрања усаглашене Реформске агенде у вези с 

европским путем Босне и Херцеговине; 

43. Закључак усвојен поводом разматрања Извјештаја о раду Комисије за избор и 

праћење рада Агенције за превенцију корупције и   координацију борбе против 

корупције Парламентарне скупштине БиХ за 2014. годину; 

44. Пет закључака усвојено поводом разматрања Извјештаја о раду Агенције за 

превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2014. годину, број: 

05/8-04-562/15, од 14.04.2015, са Мишљењем Комисије за избор и праћење рада 

Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2014. 

годину; 

45. Два закључка усвојена поводом разматрања Информације о стању безбједности 

у Босни и Херцеговини у 2014. години; 

 (на 16. сједници, одржаној 27.08.2015); 

46. Четири закључка усвојена поводом разматрања Извјештаја са одржане радионице 

о теми: „Законодавни оквир, актуелно стање и планови   институција БиХ у области 

одбране и безбједности“, са приједлогом закључака; (на 17. сједници, одржаној 

16.09.2015); 

47. Закључак посланика Садика Ахметовића који гласи: „Задужује се Савјет министара 

БиХ да достави информацију о примјени Оквирног закона о основном и средњем 

образовању у БиХ, са нагласком на изучавање националне групе предмета и 

изучавање матерњег језика на цијелој територији БиХ“; 

48. Закључак Заједничког колегијума оба дома Парламентарне скупштине БиХ којим се 

обавезује Интерресорна радна група за измјену изборног законодавства БиХ да изради 

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија 

с циљем реализовања препорука ГРЕКО-а; 

49. Закључак усвојен поводом разматрања Приједлога закључка о именовању 

представника Парламентарне скупштине БиХ у Радну групу за праћење стања и 

активности у вези с могућом изградњом одлагалишта нуклеарног отпада на локацији 

Трговска гора, општина Двор; 

 (на 18. сједници, одржаној 07.10.2015); 

50. Четири закључка усвојена поводом разматрања Извјештаја о финансијској 

ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних 

обавеза БиХ за 2014. годину; 

51. Закључак усвојен поводом разматрања Извјештаја о извршеној ревизији учинка о 

теми: „Енергетска ефикасност у институцијама БиХ“ 

(на 19. сједници, одржаној 28.10.2015); 

52.  Два закључка усвојена поводом разматрања Информације о стању безбједности 

у Босни и Херцеговини, са посебним освртом на терористички напад у 

Рајловцу, као и догађај од 20.11.2015, у вези са генералом Антом Јелачом; 



 

53.  Три закључка усвојена поводом разматрања информација о кршењу људских 

права и слобода, те права из области рада од стране руководства компаније 

„Боксит“ Милићи;  

54.  Пет закључака усвојено поводом разматрања Извјештаја Канцеларије за ревизију 

институција БиХ о финансијској ревизији институција БиХ за 2014. годину; 

55.  Закључак усвојен поводом разматрања Извјештаја о обављеној ревизији учинка о 

теми: „Успостављање јавних интерних финансијских контрола (ПИФЦ-а) у 

институцијама БиХ“;  

56. Три закључка усвојена поводом разматрања Информације о проблему рјешавања 

трајног смјештаја Агенције за превенцију корупције и координацију борбе 

против корупције у Источном Сарајеву 

 (на 20. сједници, одржаној 24.11.2015); 

57. Закључак усвојен поводом усвајања Записника са 20. сједнице Представничког 

дома Парламентарне скупштине БиХ; 

58. Закључак усвојен поводом разматрања Закона о азилу, закон број: 01,02-02-1-

12/15, од 06.08.2015; 

59. Три закључка усвојена поводом разматрања Информације о оцјени стања у 

Извозно-кредитној агенцији БиХ са предложеним стратешким опцијама; 

60. Закључак усвојен поводом разматрања посланичке иницијативе Јасмина 

Емрића, поднесене 17.11.2015, која гласи: „Представнички дом Парламентарне 

скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да, у складу са чланом 6. став 

(3) Уговора између Републике Хрватске и Босне и Херцеговине о граничним 

пријелазима (у даљем тексту: Уговор), покрене поступак измјене и допуне 

Уговора ради прекатегоризације сталног граничног пријелаза за погранични 

саобраћај Кордунски Љесковац – Тржачка Раштела у гранични прелаз за 

међународни друмски саобраћај путника.“; 

(на 21. сједници, одржаној 10.12.2015); 

61. Два закључка усвојена поводом разматрања Приједлога закона о Буџету 

институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2016. годину, закон број: 01,02-02-1-

29/15, од 18.12.2015. (прво читање) и Исправке техничке грешке у Приједлогу закона, 

број: 01,02-02-1-29/15, од 29.12.2015; 

62. Четири закључка са 4. хитне сједнице Представничког дома ПСБиХ; 

63. Закључак усвојен поводом разматрања Информације о напретку у процесу 

испуњавања услова БиХ на европском путу; 

64. Закључак усвојен поводом разматрања Извјештаја о извршеној ревизији учинка о 

теми: „Транспарентност рада институција БиХ“; 

65.  Два закључка са 14. сједнице Комисије за саобраћај и комуникације; 

 (на 22. сједници, одржаној 30.12.2015). 

 

 

ДИО СЕДМИ - ИНИЦИЈАТИВЕ ПОСЛАНИКА 

 

ПОГЛАВЉЕ I. УСВОЈЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ  
 

1. Посланичка иницијатива Александре Пандуревић, поднесена 30.01.2015., која гласи: „У 

складу са чланом 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 79/14), покрећем иницијативу за уврштавање у дневни 

ред тачке: „Информација Централне банке БиХ о проблемима корисника кредита 

уговорених са клаузулом о индексирању обавезе у швајцарским францима и мјерама 

предузетим за рјешавање ових проблема.“ 



 

- број: 01-50-1-185/15, од 30.01.2015. 

- усвојена на 7. сједници, одржаној 26.02.2015. 

 

2. Иницијатива посланика Сенада Шепића поднесена на 7. сједници Дома, одржаној 

26.02.2015., која гласи: „Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ 

позива Министарство иностраних послова БиХ, амбасаде Босне и Херцеговине у 

земљама чланицама Европске уније и Мисију Босне и Херцеговине при 

Европској унији у Бриселу да у року од 15 дана упознају Секретаријат Савјета 

Европске уније, Европску комисију, Европски парламент и 28 земаља чланица 

Европске уније са Одлуком Представничког дома и Дома народа Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине од 23. фебруара 2015., којом је потврђена и 

усвојена Изјава о неопходним реформама у оквиру процеса приступања 

Европској унији, а коју је 29. јануара 2015. усвојило Предсједништво БиХ.“ 

- број: 01-50-1-15-7/15, од 26.02.2015. 

- усвојена на 7. сједници, одржаној 26.02.2015. 

 

3. Иницијатива посланика Дениса Бећировића, поднесеној на 6. сједници Дома, одржаној 

11.02.2015, која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, подносим посланичку 

иницијативу којом се задужује Савјет министара БиХ да у 2015. години припреми 

и у парламентарну процедуру достави Приједлог закона о забрани изазивања и 

ширења националне, вјерске, расне и других облика мржње у Босни и 

Херцеговини.“, акт  

- број: 01-50-1-253/15, од 11.02.2015. 

- усвојена на 9. сједници, одржаној 25.03.2015. 

 

4. Иницијатива посланика Младена Босића, која гласи: „У складу са чланом 8. Пословника 

Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, број 

79/14), покрећем Иницијативу за уврштавање у дневни ред тачке: „Информација 

Регулаторне агенције за комуникације БиХ о цијенама услуга мобилних 

оператера у Босни и Херцеговини.“ 

- број: 01-50-1-572/15, од 16.04.2015. 

- усвојена на 12. сједници, одржаној 28.05.2015. 

 

5. Иницијатива посланика Дениса Бећировића, поднесена на 11. сједници Представничког 

дома, одржаној 13.05.2015, која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког 

дома Парламентарне скупштине БиХ, подносим посланичку иницијативу којом се 

задужује Савјет министара БиХ да у 2015. години припреми и у парламентарну 

процедуру достави Приједлог закона о дијаспори Босне и Херцеговине“,  

- број: 01-50-1-682/15, од 13.05.2015.  

- усвојена на 14. сједници, одржаној 30.06.2015. 

 

6. Иницијатива посланика Сенада Шепића, поднесена на 14. сједници Представничког 

дома, одржаној 30.06.2015., која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког 

дома Парламентарне скупштине БиХ, подносим посланичку иницијативу која гласи: 

'Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Колегијум Дома да у 

припреми и утврђивању дневног реда сваке редовне сједнице утврди обавезну тачку 

дневног реда под називом: Информација о напретку у процесу испуњавања услова БиХ 

на европском путу'. Предлажем да Колегијум Представничког дома уврсти ову 



 

иницијативу као тачку дневног реда на наредној сједници Представничког дома 

ПСБиХ“,  

- број: 01-50-1-853/15, од 30.06.2015.  

- усвојена на 16. сједници, одржаној 27.08.2015. 

 

7. Иницијатива посланика Сенада Шепића, поднесена на 16. сједници Представничког 

дома, одржаној 27.8.2015., која гласи: „Представнички дом Парламентарне 

скупштине БиХ обавезује Колегијум да у припреми и утврђивању дневног реда, 

квартално, утврди обавезну тачку дневног реда под називом: Информација 

Савјета министара БиХ о реализирању обавеза БиХ на европском путу и степен 

испуњавања обавеза БиХ из Акционог плана за реализовање Реформске агенде 

за БиХ за период 2015-2018. година. Предлажем да Колегијум Представничког 

дома уврсти ову иницијативу као тачку дневног реда на наредној сједници 

Представничког дома ПСБиХ “ 

- број: 01-50-1-1136/15, од 27.08.2015.  

- усвојена на 19. сједници, одржаној 28.10.2015. 

 

8. Иницијатива посланика Јасмина Емрића, поднесена 17.11.2015, која гласи: 

„Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара 

БиХ да, у складу са чланом 6. став (3) Уговора између Републике Хрватске и 

Босне и Херцеговине о граничним пријелазима (у даљем тексту: Уговор), 

покрене поступак измјене и допуне Уговора ради прекатегоризације сталног 

граничног пријелаза за погранични саобраћај Кордунски Љесковац – Тржачка 

Раштела у гранични пријелаз за међународни друмски саобраћај путника“,  

- број: 01-50-1-1471/15, од 17.11.2015.  

- усвојена на 21. сједници, одржаној 10.12.2015. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. ОДБИЈЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 

 

1. Иницијатива посланика Дениса Бећировића, са 13. сједнице Дома, одржане 

10.06.2015, која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ, подносим посланичку иницијативу да се у року од 

30 дана од дана усвајања ове иницијативе у дневни ред Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ уврсти тачка под називом: Информација Савјета 

министара БиХ о посебним паралелним односима босанскохерцеговачког ентитета 

Република Српска и Републике Србије, са посебним освртом на поштивање 

суверенитета и територијалног интегритета Босне и Херцеговине.“ 

- број: 01-50-1-787/15, од 10.06.2015.  

Иницијатива одбијена на 16. сједници Дома одржаној 27.08.2015.  

 

 

2. Иницијатива посланика Дениса Бећировића, са 15. Сједницие Представничког дома, 

одржане 22.07.2015, која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ, подносим посланичку иницијативу којом се задужује 

Савјет министара БиХ да најкасније у року од шест мјесеци од дана усвајања ове 

иницијативе изради и у парламентарну процедуру достави Приједлог закона о 

Врховном суду Босне и Херцеговине.“ 

- број: 01-50-1-1036/15, од  22. 07. 2015.  



 

- Иницијатива одбијена на 18. сједници Дома одржаној 07.10.2015.  

 

 

 

ДИО ОСМИ - ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

У 2015. години постављено је 239 посланичких питања, а достављено је 205 одговора 

на посланичка питања.  

 

 

 

ДИО ДЕВЕТИ - РЕЗОЛУЦИЈЕ 

 

 

ПОГЛАВЉЕ I. ПРИЈЕДЛОЗИ РЕЗОЛУЦИЈА КОЈИ НИСУ УСВОЈЕНИ  

 

 

1. Приједлог резолуције о Суторини  

- предлагач: посланик Денис Бећировић,  

- број: 01- 02-2-1440/14, од 24.12.2014. 

Приједлог резолуције одбијен на 11. сједници Дома, одржаној 13.05.2015.  

 

2. Приједлог резолуције о геноциду у Сребреници 

- предлагачи: посланици Денис Бећировић, Мирсад Мешић и Заим Бацковић  

- број: 01-02-2-710/15, од 19.05.2015.  

- Приједлог резолуције одбијен на 14. сједници Дома одржаној 30.06.2015.  

 

3. Приједлог резолуције о границама Босне и Херцеговине 

- предлагач: посланик Заим Бацковић 

- број: 01-02-12-1128/15, од 25.08.2015. 

- Приједлог резолуције одбијен на 17. сједници Дома, одржаној 16.09.2015.  

 

 

ДИО ДЕСЕТИ - ЗАЈЕДНИЧКЕ СЈЕДНИЦЕ ОБА ДОМА  

 

 

1. 23.02.2015.  одржана је 1. Заједничка сједница оба дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине. 

Сједница је имала сљедећи дневни ред: 

1. Обраћање високе представнице Европске уније за спољну и безбједносну 

политику и потпредсједнице Европске комисије, Њ. Е. Федерике Могерини, 

члановима Парламентарне скупштине БиХ 

 

2. 29.10.2015. одржана је Прва посебна заједничка сједница оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ о теми: "Посланици/делегати питају - 

Савјет министара БиХ одговара”. 

 


