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Na temelju članka 66. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i 

Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 79/14, 81/15 i 97/15), Kolegij Zastupničkog doma u 

proširenom sastavu je na 25. sjednici, održanoj 16.3.2016. utvrdio Orijentacijski radni plan 

Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Radni 

plan) za razdoblje ožujak-prosinac 2016. godine. Radnim planom obuhvaćeni su prijedlozi iz 

područja zakonodavne i analitičko-informativne aktivnosti, i to materijali: 

 za koje je okončana procedura do kraja veljače 2016.;     

 koji su već u parlamentarnoj proceduri; 

 koji su sadržani u Programu Vijeća ministara BiH za 2016. godinu.  

            

U Radnom planu nisu naznačeni rokovi razmatranja, pa će svi materijali biti razmatrani nakon 

dostavljanja u parlamentarnu proceduru, u skladu s rokovima propisanim Poslovnikom 

Zastupničkog doma.              
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A)  ZAKONODAVNA AKTIVNOST 

 

 

I.  PRIJEDLOZI ZAKONA ZA KOJE  JE 

OKONČANA PROCEDURA DO KRAJA 

VELJAČE 2015. GODINE 

 

1. Zakon o azilu, predlagatelj: Vijeće ministara 

BiH, zakon broj: 01,02-02-1-12/15 od                  

6. 8. 2015. 

(usvojen na 24. sjednici Doma, 3. 2. 2016.); 

2. Prijedlog zakona o štrajku zaposlenih u 

institucijama Bosne i Hercegovine, 

predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon  

broj: 01,02-02-1-24/15 od 10. 12. 2015. 

(usvojen na 24. sjednici Doma, 3. 2. 2016.); 

3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona 

o ministarstvima i drugim tijelima uprave 

Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Vijeće 

ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-25/15 

od 10. 12. 2015.  

(usvojen na 24. sjednici Doma, 3. 2. 2016.); 

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o upravi, predlagatelj: Vijeće 

ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-30/15 

od 22. 12. 2015.  

(usvojen na 24. sjednici Doma, 3. 2. 2016.); 

5. Prijedlog zakona o korištenju i upravljanju 

imovinom u državnoj svojini Bosne i 

Hercegovine, predlagatelj: zastupnici 

Šemsudin Mehmedović i Zaim Backović, 

broj: 01-02-1-35/15 od 25. 12. 2015.  
(nije usvojen na 24. sjednici Doma,3. 2. 2016.); 

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o udrugama i zakladama Bosne i 

Hercegovine, predlagatelj: Vijeće ministara 

BiH, zakon broj: 01,02-02-1-38/15 od                        

30. 12. 2015.  

(usvojen na 25. sjednici Doma, 16. 2. 2016.). 

 

 

II.  PRIJEDLOZI ZAKONA KOJI SU  U 

PROCEDURI 

 

 

II.1. Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

1. Prijedlog amandmana II. na Ustav BiH, broj:    

 01,02-01-53/12 od 13. 12. 2012.; 

2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti 

tajnih podataka, zakon broj: 01,02-02-1-

48/13 od 28. 10. 2013.; 

3. Prijedlog zakona o neradnim danima za 

vrijeme vjerskih blagdana u Bosni i 

Hercegovini, zakon broj: 01,02-02-1-21/15 od 

10. 12. 2015.;  

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i 

Hercegovine, zakon broj: 01,02-02-1-26/15 od 

17. 12. 2015.; 

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o osnovama sigurnosti prometa na 

cestama u Bosni i Hercegovini, zakon broj: 

01,02-02-1-33/15 od 24. 12. 2015., 

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o radnom vremenu, obveznim 

odmorima mobilnih radnika i uređajima za 

bilježenje u cestovnom prijevozu, zakon broj: 

01,02-02-1-34/15 od 24. 12. 2015.; 

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne 

opreme, zakon broj: 01,02-02-1-36/15 od           

28. 12. 2015.;  

8. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o 

odličjima Bosne i Hercegovine, zakon broj: 

01,02-02-1-37/15 od 28. 12. 2015.;  

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i 

Hercegovine, zakon broj: 01,02-02-1-93/16 od          

5. 1. 2016.; 

10. Prijedlog zakona o ombudsmanu za ljudska prava 

Bosne i Hercegovine, zakon broj: 01,02-02-1-

340/16 od 28. 1. 2016.; 

11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o zabrani diskriminacije, zakon broj: 01,02-02-1-

341/16 od 28. 1. 2016.; 

12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o upravnom postupku, zakon broj: 01,02-02-1-

599/16 od 18.2.2016.; 

13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o parničnom postupku pred Sudom Bosne i 

Hercegovine, zakon broj: 01,02-02-1-609/16 od 

19. 2. 2016.; 

14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o Pravobraniteljstvu BiH, zakon broj: 01,02-02-1-

610/16 od 19. 2. 2016.; 

15. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Javnom 

radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine, 

zakon broj: 01,02-02-1-637/16 od 22. 2. 2016. 

 

 

II.2. Predlagatelji povjerenstva i zastupnici 

 

1. Prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog 

zakona Bosne i Hercegovine, predlagatelj: 

zastupnici iz klubova SNSD-a i SDS-a, broj: 

01,02-02-1-27/15 od 17. 12. 2015.;  

2. Prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i 

Hercegovine, predlagatelj: zastupnici iz 
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klubova SNSD-a i SDS-a, broj: 01,02-02-

1-28/15 od 17. 12. 2015.;  

3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona 

o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, 

predlagatelj: Povjerenstvo za ostvarivanje 

ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma 

PSBiH, zakon broj: 01-02-1-79/16 od                        

5. 1. 2016.  

 

 

III. PRIJEDLOZI  ZAKONA IZ 

       PROGRAMA VIJEĆA MINISTARA  

       BIH ZA 2016. GODINU 

 

Program rada Vijeća ministara BiH dostavljen je 

Domu 22. 2. 2016. i upućen zastupnicima radi 

informiranja. Program rada usvojen je na 43. 

sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj                           

9. 2. 2016. Program rada Vijeća ministara BiH 

sastoji se iz četiri područja: 

 1) zakonodavne aktivnosti; 

 2) međunarodni ugovori; 

 3) europske integracije i  

 4) tematski dio. 

 

Iz zakonodavne aktivnosti Vijeća ministara BiH 

u Radni plan Doma preuzeti su prijedlozi zakona. 

Iz praktičnih razloga nisu naznačeni rokovi za 

razmatranje, jer će svi prijedlozi zakona biti 

razmatrani čim stignu u parlamentarnu 

proceduru, prema rokovima određenim 

Poslovnikom Doma. 

Navedeni su prijedlozi zakona iz Programa 

Vijeća ministara BiH  kako slijedi:  

 

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o nadzoru nad tržištem u BiH; 

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i 

ocjenjivanju usklađenosti; 
3. Prijedlog zakona o trošarinama u BiH,   

4. Prijedlog zakona o porezu na dodanu 

vrijednost; 

5. Prijedlog zakona o Upravi za neizravno 

oporezivanje; 

6. Prijedlog zakona o uplatama na jedinstveni 

račun i raspodjeli prihoda; 

7. Prijedlog zakona o sustavu neizravnog 

oporezivanja; 

8. Prijedlog zakona o postupku neizravnog 

oporezivanja; 

9. Prijedlog zakona o carinskim prekršajima; 

10. Prijedlog zakona o proračunu institucija BiH 

i međunarodnih obveza BiH; 

11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o financiranju vezanom uz 

programsko budžetiranje; 

12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH; 

13. Prijedlog zakona o obilježavanju malog 

oružja, lakog naoružanja i pripadajućeg 

streljiva; 

14. Prijedlog zakona o kontroli 

vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne 

opreme i roba posebne namjene; 

15. Prijedlog zakona o kontroli 

vanjskotrgovinskog prometa roba dvojne 

namjene; 

16. Prijedlog zakona o postupku zaključivanja i 

provođenja međunarodnih ugovora; 

17. Prijedlog zakona o uvjetima pod kojima strani 

državljani mogu glasovati na teritoriju BiH; 

18. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o 

statistici Bosne i Hercegovine; 

19. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o 

Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini; 

20. Prijedlog zakona o mjeriteljstvu Bosne i 

Hercegovine; 

21. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o sportu u BiH; 

22. Prijedlog zakona o sprječavanju dopinga u 

sportu; 

23. Prijedlog zakona o komunikacijama; 

24. Prijedlog zakona o informacijskoj sigurnosti; 

25. Prijedlog zakona o civilnom zrakoplovstvu 

BiH; 

26. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o deminiranju  u BiH; 

27. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o 

poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju 

Bosne i Hercegovine; 

28. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o hrani 

Bosne i Hercegovine; 

29. Prijedlog zakona o veterinarstvu u Bosni i 

Hercegovini; 

30. Prijedlog zakona o prijenosu, regulatoru, 

unutarnjem tržištu i operateru sustava 

električne energije; 

31. Prijedlog zakona o pravima žrtava mučenja u 

BiH; 

32. Prijedlog zakona o izvršenju međunarodnih 

obveza i preporuka iz domene ljudskih prava 

u BIH; 

33. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o nacionalnim manjinama; 

34. Prijedlog zakona o zabrani izazivanja i širenja 

nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika 

mržnje u Bosni i Hercegovini; 
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35. Prijedlog zakona o izbjeglicama iz BiH i 

raseljenim osobama i povratnicima; 

36. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim  

sredstvima BiH; 

37. Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za 

istrage i zaštitu; 

38. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

zakona o sprječavanju pranja novca i 

financiranja terorističkih aktivnosti; 

39. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o policijskim službenicima Bosne i 

Hercegovine; 

40. Prijedlog zakona o sprječavanju i suzbijanju 

zlouporabe opojnih droga; 

41. Prijedlog zakona o policijskim 

službenicima; 

42. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o sprječavanju pranja novca i 

financiranja terorističkih organizacija; 

43. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o Direkciji za koordinaciju 

policijskih tijela i o agencijama za potporu 

policijskoj strukturi BiH; 

44. Prijedlog zakona o policijskim službenicima 

BiH; 

45. Prijedlog zakona o detektivskim i 

zaštitarskim agencijama; 

46. Prijedlog zakona o državnoj imigracionoj 

agenciji; 

47. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o državnoj službi u institucijama 

BiH; 

48. Prijedlog zakona o slobodi pristupa 

informacijama; 

49. Prijedlog zakona o ministarskim 

imenovanjima, imenovanjima Vijeća 

ministara BiH i drugim imenovanjima; 

50. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o 

obrani  Bosne i Hercegovine; 

51. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj 

pomoći BiH; 

52. Prijedlog zakona o upravljanju imovinom 

stečenom kaznenim djelom; 

53. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o plaćama i naknadama nositelja 

pravosudnih dužnosti BiH; 

54. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o Tužiteljstvu BiH; 

55. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom 

vijeću BiH; 

56. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Kaznenog zakona; 

57. Prijedlog zakona o sudovima BiH; 

58. Prijedlog zakona o međunarodnoj pravnoj 

pomoći u građanskim stvarima ili Zakon o 

provedbi međunarodnih ugovora u 

građanskim stvarima; 

59. Prijedlog zakona o rješavanju sukoba zakona s 

propisima drugih zemalja u određenim 

odnosima. 

 

IV. PRIJEDLOZI POVJERENSTAVA I 

       KLUBOVA 
 

U skladu s Poslovnikom Doma, Kolegij 
Zastupničkog doma u proširenom sastavu  pozvao 
je stalna povjerenstva Doma i zajednička 
povjerenstva obaju domova, kao i klubove 
zastupnika, da dostave svoje prijedloge i sugestije 
za izradu Radnog plana Doma za 2016. godinu, uz 
napomenu da dostave samo materijale za koje će 
preuzeti ulogu predlagatelja. 

Povjerenstva Doma i zajednička povjerenstva 
obaju domova dostavila su svoje planove rada za 
2016. godinu. U načelu, u skladu s općim 
odredbama Poslovnika, povjerenstva razmatraju 
prijedloge zakona i druge materijale iz svoje 
nadležnosti i dostavljaju Domu izvješća odnosno 
mišljenja o razmatranim materijalima.  

Povjerenstva koje će po svome planu rada za 2016. 
biti predlagatelji zakona: 

Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti 
spolova ZD PSBiH 

1. Prijedlog okvirnog zakona o liječenju 
neplodnosti biomedicinski potpomognutom 
oplodnjom; 

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Izbornog zakona BiH. 

Zajedničko povjerenstvo za nadzor nad radom 
Obavještajno-sigurnosne agencije BiH 

1. Prijedlog proćišćenog teksta Zakona o 

OSABiH; 

2. Prijedlog proćišćenog teksta Zakona o zaštiti 

tajnih podataka BiH; 

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o OSABiH; 

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o reviziji u institucijama BiH; 

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o zaštiti tajnih podataka;. 
 

 

B) ANALITIČKO-INFORMATIVNE  

     AKTIVNOSTI, ODLUKE I  IMENOVANJA 
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I. AKTI ZA KOJE JE OKONČANA 

PROCEDURA DO KRAJA VELJAČE 

2016. GODINE 

     
1. Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2015. 

godinu, podnositelj: Europska komisija, 

broj: 01,02-06-1538/15 od 3. 12. 2015. 

(primljeno k znanju na 23. sjednici, održanoj 

12. 1. 2015.); 

2. Akcijski plan za provedbu Reformske 

agende na razini Vijeća ministara BiH, 

podnositelj: Vijeće ministara BiH, broj: 

01,02-50-11-1383/15 od 28. 10. 2015. 

(primljen k znanju na 23. sjednici, održanoj 

12. 1. 2015.); 

3. Informacija prema zaključcima 

Zastupničkog doma, broj: 01-50-1-15-13/15 

od 10. 6. 2015., usvojenim na 13. sjednici 

Zastupničkog doma, podnositelj: 

Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 

materijal broj: 01-50-1-572-1/15 od                     

25. 12. 2015. 

(primljena k znanju na 23. sjednici, održanoj  

12. 1. 2015.); 

4. Izvješće o obavljenoj reviziji učinka o temi: 

„Upravljanje carinskim terminalima“, 

materijal Ureda za reviziju institucija BiH, 

broj: 01/4-16-1-1548/15 od 7. 12. 2015. 

(usvojeno na 24. sjednici, održanoj                          

3. 2. 2016.); 

5. Izvješće o obavljenoj reviziji učinka o temi: 

„Nabava osobnih isprava – studija slučaja“, 

materijal Ureda za reviziju institucija BiH, 

broj: 01/4-16-1-105/16 od 6. 1. 2016. 

(usvojeno na 24. sjednici, održanoj                       

3. 2. 2016.); 

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru 

članova zajedničkih povjerenstava obaju 

domova Parlamentarne skupštine Bosne i 

Hercegovine, predlagatelj: Klub zastupnika 

SDP-a BiH, broj: 01-50-1-552/16 od                     

15. 2. 2016. 
(usvojen na 25. sjednici, održanoj 16. 2. 2016.); 

7. Obveze Bosne i Hercegovine po pitanju 

izrade pravnih propisa u domeni 

kibernetičke sigurnosti u skladu s 

Konvencijom o kibernetičkom kriminalu i 

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, 

predlagatelj: zastupnik Saša Mgazinović, 

broj: 01-50-1-418/16 od 3. 2. 2016. 
(na 25. sjednici, održanoj 16. 2. 2016., usvojeni 

su zaključci povodom rasprave o ovoj točki); 

8. Informacija Središnjeg izbornog povjerenstva 

BiH o mogućnostima testiranja (pilot- projekt) 

naprednih tehnologija u izbornom procesu na 

lokalnim izborima 2016. godine, predlagatelj: 

zastupnik Damir Arnaut broj: 01-50-1-522/16 

od 12. 2. 2016. 
(na 25. sjednici, održanoj 16. 2. 2016., usvojen je 

zaključak povodom rasprave o ovoj točki). 

 

 

II .   PROGRAM RAZMATRANJA AKATA 

        IZ ANALITIČKO-INFORMATIVNOG   

PODRUČJA 

 

Dom će u 2016. godini, u skladu s Poslovnikom 

Doma i svojim nadležnostima, razmatrati sve akte 

iz analitičko-informativnog područja koje mu 

dostave nadležne institucije Bosne i Hercegovine.   

 

Iz ovoga područja obvezno će se razmatrati: 

 

1. Izvješća o radu povjerenstava Doma i 

zajedničkih povjerenstava obaju domova u 

2015. godini, podnositelji: povjerenstva (u 

proceduri); 
2. Izvješće Radio-televizije BiH: 

a) o radu i poslovanju Radio-televizije BiH za 

2015. godinu, 

b) o financijskom poslovanju RTVBiH u 

2015. godini s izvješćem ovlaštenog 

revizora, 

podnositelj: Upravni odbor Radio-televizije 

BiH;  

3. Izvješće Centralne banke BiH: 

a) Godišnje izvješće za 2015., 

b) Financijska izvješća za 2015. godinu, 

podnositelj: Centralna banka BiH; 

4. Izvješće o radu Pravobraniteljstva BiH za 

2015. godinu, podnositelj: Pravobraniteljstvo 

BiH;               

5. Informacija o radu Tužiteljstva BiH za 2015. 

godinu, podnositelj: Tužiteljstvo BiH; 

6. Izvješće o radu Državnog regulatornog 

povjerenstva za električnu energiju (DERK) u 

2015. godini, podnositelj: DERK; 

7. Izvješće o radu agencija na razini BiH za 

2015. godinu, podnositelji: agencije ili Vijeće 

ministara BiH;   

8. Izvješće o poslovanju Ureda za reviziju 

financijskog poslovanja intitucija BiH za 

2015. godinu, podnositelj: Ured za reviziju 

institucija BiH; 

9. Izvješće o troškovima Predsjedništva BiH za 

2015. godinu (podnosi se u skladu s člankom 

V.3.g) Ustava BiH), podnositelj: 

Predsjedništvo BiH; 
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10. Izvješće o izvršenju Proračuna institucija 

BiH i međunarodnih obveza BiH za 2015. 

godinu, podnositelj: Predsjedništvo BiH; 

11. Izvješće o financijskoj reviziji Izvješća o 

izvršenju Proračuna institucija BiH za 2015. 

godinu, podnositelj: Ured za reviziju 

institucija BiH; 

12. Godišnja platforma o obavještajno-

sigurnosnoj politici, podnositelj: 

Predsjedništvo BiH; 

13. Godišnje izvješće predsjedatelja Vijeća 

ministara BiH o aktivnostima Obavještajno-

sigurnosne agencije BiH za 2015., 

podnositelj: predsjedatelj Vijeća ministara 

BiH; 

14. Izvješće o radu Suda BiH za 2015. godinu, 

podnositelj: Sud BiH; 

15. Izvješće o radu Visokog sudbenog i 

tužiteljskog vijeća  BiH za 2015. godinu, 

podnositelj: VSTVBiH; 

16. Izvješće o radu parlamentarnog vojnog 

povjerenika BiH za 2015. godinu, podnositelj: 

parlamentarni vojni povjerenik; 

17. Izvješće o radu Odbora za žalbe građana 

Parlamentarne skupštine BiH za 2015. godinu, 

podnositelj: Odbor za žalbe građana PSBiH; 

18. Izvješće o radu Neovisnog odbora PSBiH kao 

neovisnog tijela policijske strukture BiH za 

2015. godinu, podnositelj: Neovisni odbor 

PSBiH; 

19. Izvješće o radu Neovisnog povjerenstva za 

praćenje uvjeta boravka u zavodima,    

postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad 

kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge 

mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud 

Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela 

predviđena Kaznenim zakonom Bosne i 

Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je 

potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud 

sukladno zakonu Bosne i Hercegovine za 2015. 

godinu, podnositelj: Neovisno povjerenstvo 

PSBiH; 

20. Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti 

Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, 

podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska 

prava BiH; 

21. Izvješće o provedbi zakona u nadležnosti 

Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za 2015. 

godinu, podnositelj SIPBiH; 

22. Izvješće o primjeni Jedinstvenih pravila za 

izradbu pravnih propisa u institucijama BiH, 

podnositelj: Ministarstvo pravde BiH; 

23. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u BiH za 

2015. godinu, podnositelj: Agencija za zaštitu 

osobnih podataka u BiH; 

24. Izvješće iz područja poljoprivrede za BiH za 

2015. godinu, podnositelj: Vijeće ministara BiH; 

25. Godišnje izvješće o izdanim dozvolama za 

vanjskotrgovinski promet oružja, vojne 

opreme, proizvoda dvojne namjene i posebne 

namjene za 2015., podnositelj: Ministarstvo 

vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; 

26. Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih 

snaga, policijskih i državnih službenika BiH u 

operacijama potpore miru za određeno 

vremensko razdoblje uređeno zakonom, s 

prijedlogom sudjelovanja za 2016. godinu; 

27. Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 

31. 12. 2015., podnositelj: Vijeće ministara BiH. 

 

 

C) ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI  

     ZA RATIFICIRANJE MEĐUNARODNIH   

     SPORAZUMA 

 

U skladu s Ustavom BiH  i zakonom, u 2016. 

godini Dom će kontinuirano razmatrati sve 

međunarodne sporazume, ugovore i konvencije 

koje u parlamentarnu proceduru dostave 

Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH,  radi 

davanja suglasnosti za njihovu ratifikaciju. 

 

 

D) PARLAMENTARNA SURADNJA I  

     DRUGE AKTIVNOSTI 

 

U 2016. godini kontinuirano će se raditi na 

unaprjeđenju parlamentarne suradnje i na drugim 

aktivnostima iz ovoga područja, a naročito na 

organiziranju: 

- posjeta parlamentarnih izaslanstava BiH, 

posebice europskim i drugim međunarodnim 

institucijama u kojima je BiH stalna i 

privremena članica, u ulozi promatrača ili 

gosta; posjeta parlamentima drugih zemalja 

Europe i svijeta - članica Pakta o stabilnosti i 

parlamentima  susjednih zemalja. Cilj posjeta 

je razvijati suradnju i općenito se upoznati s 

radom drugih parlamenata i konkretnim 

iskustvima iz pojedinih područja rada. To 

uključuje razmatranje i usvajanje platformi, 

izvješća i programa djelovanja izaslanstava u 

domovima Parlamentarne skupštine BiH; 

- suradnje s Međunarodnim sudom u Haagu, u 

skladu s Ustavom BiH; 

- posjeta izaslanstava Parlamentarne skupštine 

BiH određenim sredinama u BiH, posebice 

susreta s predstavnicima entitetskih 

parlamenata; 
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- Kolegij Zastupničkog doma kontinuirano će 

pratiti realizaciju odluka i zaključaka 

Zastupničkog doma, s prijedlogom mjera za 

njihovo provođenje, kao i realizaciju 

Radnog plana Zastupničkog doma za 2016. 

godine, te polazne osnove za pripremu 

Radnog plana Doma za 2017. godinu. 

 

 

E) RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I  

     INICIJATIVA ZASTUPNIKA 

 

Svi prijedlozi materijala, kao i zastupničke 

inicijative iz informativno-analitičkog područja, 

bit će razmatrani u skladu s Poslovnikom 

Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine 

BiH. 

 

 

F) TERMINI ODRŽAVANJA SJEDNICA              

     ZASTUPNIČKOG  DOMA 

 

Sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne 

skupštine BiH bit će održavane u skladu s 

odredbama Poslovnika Zastupničkog doma. 

Člankom 66. stavak (3) Poslovnika predviđeno 

je da Dom, u pravilu, zasjeda dva puta mjesečno. 

 

 

 

 

 

 

                PREDSJEDATELJICA 

                            ZASTUPNIČKOG DOMA             

                                         Borjana Krišto 

 

 


