
 

 

 

Bosna i Hercegovina 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 

 Dom naroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIJENTACIJSKI RADNI PLAN 

DOMA NARODA 

PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH 

ZA RAZDOBLJE LIPANJ – PROSINAC 2008. GODINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarajevo, lipnja 2008. godine 

 

    

    

    

    

        

        

        

        



Orijentacijski radni plan Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2007. godinu 

 2 

    

    

        

        

            

            

            

            

            

    

 

            

        

Temeljem članka 54. Poslovnika Doma naraoda Parlamentarne skupštine 

Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 33/06, 41/06, 91/06 i 

91/07), Kolegij Doma naroda je na 17. sjednici, održanoj 14. srpnja 2008. 

godine, usvojio Orijentacijski radni plan Doma naroda Parlamentarne 

skupštine Bosne i Hercegovine za razdoblje lipanj - prosinac 2008. godine. U 

Orijentacijski radni plan Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i 

Hercegovine uneseni su prijedlozi iz područja zakonodavne i analitičko-

informativne aktivnosti, i to: 

      - materijali za koje je okončana procedura od 1. siječnja do kraja lipnja 

2008. godine; 

-  materijali koji se već nalaze u parlamentarnoj proceduri; 

- materijali koji su sadržani u Programu Vijeća ministara BiH za 2008. 

godinu i 

- materijali koje su predložila zajednička povjerenstva, povjerenstva i 

izaslanici u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.  

            

U programu nisu naznačeni rokovi za razmatranje, pa će svi materijali biti 

razmatrani nakon što budu dostavljeni u parlamentarnu proceduru, sukladno 

rokovima propisanim Poslovnikom Doma naroda.             

 

U privitku Plana dostavljen je popis materijala čije je razmatranje završeno do 

31. lipnja 2008. godine.  
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A) ZAKONODAVNA AKTIVNOST 

 

PRIJEDLOZI ZAKONA ZA KOJE JE 

OKONĈANA PROCEDURA DO 

KRAJA LIPNJA  2008. 

 

1. Zakon o izmjenma i dopunama Zakona o 

policijskim službenicima 

2. Zakon o unutarnoj reviziji u institucijama 

BiH 

3. Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini 

4. Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima 

od grožđa i vina 

5. Zakon o Zavodu za izvršenje kaznenih 

sankcija, pritvora i drugih mjera 

6. Zakon o izmjeni Zakona o Vijeću ministara 

BiH 

7. Zakon o dopunama Zakona o putnim 

ispravama 

8. Zakon o izmjenama Zakona o odličjima BiH 

9. Zakon o Proračunu institucija BiH i 

međunarodnih obveza BiH za 2008. godinu 

10. Zakon o neovisnim i nadzornim tijelima 

policijske strukture BiH 

11. Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih 

tijela i o agencijama za potporu policijskoj 

strukturi BiH 

12. Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog 

zakona BiH 

13. Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu; 

14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

Službi za poslove sa strancima 

15. Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i 

materijalnih dobara od prirodnih i drugih 

nesreća 

16. Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom 

razvoju 

17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

uporabi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine 

18. Zakon o lijekovima i medicinskim 

sredstvima 

19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

osobnoj iskaznici državljana BiH 

20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

prebivalištu i boravištu državljana BiH 

21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

kaznenom postupku BiH 

22. Zakon o plaćama i naknadama u 

institucijama BiH 

23. Zakon o Agenciji za identifikacijske isprave, 

evidenciju i razmjenu podataka BiH 

24. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

polaganju pravosudnog ispita u BiH. 

 

 

PRIJEDLOZI ZAKONA KOJI SU VEĆ 

U PROCEDURI 

 

1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona 

o carinskoj tarifi 

Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

2. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o ministarstvima i 

drugim tijelima uprave BiH 

Predlagatelj: Vijeće ministara BiH  

  

3. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Drţavnoj 

agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) 

Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona 

o sudjelovanju pripadnika Oruţanih 

snaga BiH, policijsklih sluţbenika, 

drţavnih sluţbenika i ostalih 

zaposlenika u operacijama potpore 

miru i drugim aktivnostima i 

inozemstvu 

Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

5. Prijedlog zakona o Fiskalnom Vijeću 

BiH 

Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

6. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o jedinstvenom 

matiĉnom broju 

   Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

7. Prijedlog zakona o srednjem 

strukovnom obrazovanju i obuci 

  Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

8. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o policijskim 

sluţbenicima BiH 

  Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

9. Prijedlog zakona o kontroli kretanja 

oruţja i vojne opreme 

   Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 
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10. Prijedlog zakona o dopunama Zakona 

o upravnim sporovima 

      Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

11. Prijedlog zakona o prestanku 

primjene Zakona o flaširanim pitkim 

vodama BiH 

      Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

12. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o udrugama i 

zakladama BiH  

      Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

13. Prijedlog zakona o graniĉnoj kontroli 

      Predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

14. Prijedlog kodeksa ponašanja 

izaslanika i zastupnika 

Predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za 

ljudska prava, prava djeteta, useljeništvo, 

izbjeglice, azil i etiku 

 

15. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o sportu u BiH 

      Predlagatelj:Ustavnopravno 

povjerenstvo  

 

16. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama zakona o porezu na 

dodanu vrijednost 

      Predlagatelj: izaslanik Mladen Ivanić 

 

  

PRIJEDLOZI ZAKONA IZ PROGRAMA 

VIJEĆA MINISTARA BIH ZA 2008. 

GODINU 

 

 

A) ZAKONODAVNA AKTIVNOST 

 

1. Prijedlog zakona o vanjskim 

poslovima BiH 

 

2. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o zaštiti tajnih 

podataka 

 

3. Prijedlog zakona o o izmjenama i 

dopunama Zakona o postupku 

sklapanja i provoĊenja meĊunarodnih 

ugovora 

 

4. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o programu zaštite 

svjedoka u BiH 

 

5. Prijedlog zakona o kontroli drţavne 

granice 

 

6. Prijedlog zakona o kontroli kretanja 

oruţja i vojne opreme 

 

7. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o kvalifikaciji 

djelatnosti u BiH 

 

8. Prijedlog zakona o ministarstvima i 

drugim tijelima BiH 

 

9. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o kaznenom 

postupku BiH 

 

10. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj 

pomoći u graĊanskim stvarima 

 

11. Prijedlog zakona o protuminskom 

djelovanju u BiH 

 

12. Prijedlog zakona o Pravobraniteljstvu 

BiH 

 

13. Prijedlog zakona o Garancijskom 

fondu 

 

14. Prijedlog zakona o Agenciji za razvoj 

informacijskog društva BiH 

 

15. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o zrakoplovstvu 

 

16. Prijedlog zakona o osnivanju 

pruţatelja usluge u zraĉnoj plovidbi 

 

17. Prijedlog zakona o oruţju 

 

18. Prjedlog zakona o kulturnoj baštini 

BiH 

 

19. Prijedlog zakona o praznicima BiH 
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20. Prijedlog zakona o dopunama Zakona 

o zaštiti tajnih podataka 

 

21. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o drţavnoj sluţbi u 

institucijama BiH 

 

22. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o ravnopravnosti 

spolova u BiH 

 

23. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o statistici BiH 

 

24. Prijedlog zakona o drţavnoj imovini 

 

25. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o koncesijama BiH 

 

26. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o uvozu i izvozu 

naoruţanja i vojne opreme i kontrole 

uvoza i izvoza proizvoda dvojne 

namjene 

 

27. Prijedlog zakona o sustavu drţavne 

pomoći BiH 

 

28. Prijedlog zakona o prijevozu opasnih 

tvari u BiH 

 

29. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o  JRTV sustavu 

BiH 

 

30. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Agenciji za rad i 

zapošljavanje BiH 

 

31. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o 

osnivanju Izvozno-kreditne agencije 

BiH 

 

32. Prijedlog zakona i drugih propisa iz 

podruĉja poreza i drugih javnih 

prihoda i rashoda, odnosno prihoda i 

rashoda iz sfere fiskalne nadleţnosti 

BiH 

 

33. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o udrugama i 

zakladama BiH 

 

34. Prijedlog zakona o Uredu za borbu 

protiv korupcije 

 

35. Prijedlog zakona o zaštitarskim i 

detektivskim agencijama 

 

36. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o policijskim 

sluţbenicima 

 

37. Prijedlog zakona suzbijanju nereda na 

sportskim terenima 

 

38. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Agenciji za 

osiguranje u BiH 

 

39. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o poštama u BiH 

  

40. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona 

o Sudu BiH 

 

41. Prijedlog zakona o osnivanju Zavoda 

za smještaj forenziĉnih zatvorenika u 

Sokocu 

 

42. Prijedlog zakona o meĊunarodnoj 

pravnoj pomoći u kaznenim stvarima 

 

43. Prijedlog zakona o obligacijskim 

odnosima 

 

44. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o financiranju 

institucija BiH 

 

45. Prijedlog zakona o  okviru devizne 

politike BiH 

 

46. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o drţavljanstvu 

BiH 

 

47. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o nestalim 

osobama u BiH 
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48. Prijedlog zakona o primjeni Statuta 

MeĊunarodnog kaznenog suda 

 

49. Prijedlog zakona o ustanovama u 

podruĉju kulture od znaĉaja za BiH 

 

50. Prijedlog zakona o izmjenam Zakona 

o sluţbi u Oruţanim snagama BiH 

 

51. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona 

o obrani BiH 

 

52. Prijedlog zakona o Proraĉunu 

institucija BiH i meĊunarodnih 

obveza BiH za 2009. godinu 

 

53. Prijedlog zakona o unutarnjoj i 

pomorskoj plovodbi 

 

54. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o komunikacijama 

BiH 

 

55. Prijedlog zakona o pravima ţrtava 

torture i civilnim ţrtvama rata 

 

56. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj 

pomoći u graĊanskim stvarima 

 

57. Prijedlog zakona o zapošljavanju i 

radu stranaca i migranata u BiH 

 

58. Inicijativa za usklaĊivanje Zakona o 

komunikacijama sa Zakonom o 

ravnopravnosti spolova u BiH 

 

59. Inicijativa za usklaĊivanje Zakona o 

slobodi pristupa informacijama sa 

Zakonom o ravnopravnosti spolova u 

BiH 

 

60. Prijedlog zakona protiv 

diskriminacije 

 

61. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona BiH o izvršenju 

kaznenih sankcija pritvora i drugih 

mjera 

 

62. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Tuţiteljstvu BiH 

 

63. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Visokom 

sudbenom i tuţiteljskom vijeću BiH 

 

64. Prijedlog zakona o znanosti u BiH 

 

65. Inicijativa za usklaĊivanje Zakona o 

Javnom RTV sustavu sa Zakonom o 

ravnopravnosti spolova u BiH 

 

66. Inicijativa za usklaĊivanje Zakona o 

javnom RTV servisu sa Zakonom o 

ravnopravnosti spolova u BiH 

 

67. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

vanjskotrgovinskoj politici BiH  

 

68. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona 

o konkurenciji BiH 

 

69. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o osnovama 

sigurnosti prometa na cestama u BiH 

 

70. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o meĊunarodnom i 

meĊuentitetskom prijevozu 

 

71. Prijedlog zakona o geodetskoj 

djelatnosti u BiH 

 

72. Prijedlog zakona o dijaspori BiH 

 

73. Prijedlog zakona o odvjetništvu u BiH 

 

74. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Kaznenog zakona BiH 

 

75. Prijedlog zakona o amnestiji i aboliciji 

 

76. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunam Zakona o 

Pravobraniteljstvu  BiH 

 

77. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o sudskoj policiji 

BiH 
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78. Prijedlog zakona o ovršnom postupku 

pred Sudom BiH 

 

79. Prijedlog zakona o maloljetnicima 

 

80. Prijedlog  zakona o primjeni 

Sporazuma o statusu snaga s      

NATO-om 

 

81. Inicijativa za usklaĊivanje Izbornog 

zakona BiH sa Zakonom o 

ravnopravnosti spolova u BiH, prema 

Preporukama Komiteta UN-a za 

CEDAW 

 

82. Prijedlog zakona o genetski 

modificiranim organizmima (GMO) 

 

83. Prijedlog zakona o kretanju i boravku 

stranaca i azilu u BiH 

 

84. Prijedlog zakona o financijskom 

leasingu 

 

85. Prijedlog zakona o bankama u BiH 

 

86. Prijedlog zakona o Mreţnom 

operativnom centru za potrebe 

policijskih agencija (NOCII) 

 

87. Prijedlog zakona o Agenciji za rad i 

zapošljavanje BiH 

 

88. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o porezu na 

dodanu vrijednost 

 

89. Prijedlog zakona o trošarinama 

 

90. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o postupku 

neizravnog oporezivanja 

 

91. Prijedlog zakona o izmjenama i    

dopunama Okvirnog zakona o 

registraciji poslovnih subjekata u BiH 

 

92. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o postupku 

prisilne naplate neizravnih poreza 

 

93. Prijedlog zakona o fiskalnim kasama  

 

94. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o carinskoj politici 

BiH 

 

95. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o sustavu 

neizravnog oporezivanja u BiH 

 

96. Prijedlog zakona o o izmjenama i 

dopunama Zakona o Upravi za 

neizravno oporezivanje BiH 

 

97. Prijedlog zakona o posredovanju i 

zastupanju u carinskom postupku 

 

98. Prijedlog zakona o prekršajima 

 

 

ZAKONI KOJE JE NA PRIVREMENOJ 

OSNOVI PROGLASIO VISOKI 

PREDSTAVNIK 

 

1. Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja 

drţavnom imovinom Bosne i Hercegovine 

    (Objavljen u «Službenom glasniku BiH», 

    broj 41/07) 

 

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

privremenoj zabrani raspolaganja 

drţavnom imovinom Bosne i Hercegovine 

    (Objavljen u «Službenom glasniku BiH», 

    broj 74/07) 

 

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o  

privremenoj zabrani raspolaganja 

drţavnom imovinom Bosne i Hercegovine 

    (Objavljen u «Službenom glasniku BiH», 

    broj 99/07) 

 

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH 

    (Objavljen u «Službenom glasniku BiH», 

    broj 34/07) 

 

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o sustavu  neizravnog oporezivanja u BiH 

    (Objavljen u «Službenom glasniku BiH», 

    broj 4/08.) 
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PRIJEDLOZI POVJERENSTAVA 

 

 

Na zahtjev Kolegija Doma naroda, 

povjerenstva Doma naroda i zajednička 

povjerenstva obaju domova dostavili su 

svoje prijedloge i sugestije za izradu Radnog 

plana za 2008. godinu. Тo su planovi rada 

poverenstava za 2008. godinu, s 

aktivnostima po mjesecima. Sukladno općim 

odredbama Poslovnika, povjerenstva  

razmatraju prijedloge zakona i drugih akata, 

dostavljaju mišljenja i izvješća Domu naroda 

prema nadležnostima povjerenstava 

utvrđenim Poslovnikom Doma naroda. 

 

- Zajedniĉko sigurnosno-obavještajno 

povjerenstvo za nadzor nad radom 

Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 

Radni plan predloţilo je: 

 

- Godišnju platformu o obavještajno- 

sigurnosnoj politici i godišnje platforme za 

2008. i 2009. godinu 

- Godišnje izvješće predsjedatelja Vijeća 

ministara BiH o aktivnostima Obavještajno- 

sigurnosne agencije BiH u 2007. godini 

- Prijedlog zakona o dopunama Zakona o 

Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH i  

- Izmjene i dopune Zakona o zaštiti tajnih 

podataka. 

 

 

- Ustavnopravno povjerenstvo Doma 

naroda  

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o sportu u BiH.  

 

 

Sastavnim dijelom Radnog plana Doma 

naroda za 2008. godinu su radni planovi 

povjerenstava koji su dostavljeni Domu. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALITIĈKO-INFORMATIVNE 

AKTIVNOSTI 

 

AKTI ZA KOJE JE ZAOKONĈANA 

PROCEDURA OD 1. SIJEĈNJA DO 

KRAJA LIPNJA 2008. GODINE 

 

1. Izvješće o aktivnostima  Ureda za 

reviziju intitucija BiH za 2007. godinu 

 

2. Izvješće Ureda za reviziju institucija 

BiH o obavljenoj reviziji BHRT-a za 

2005. i 2006. godinu  

 

3. Izvješće o reviziji Izvješća o izvršenju 

Proraĉuna institucija BiH za 2006. 

godinu 

 

4. Godišnje izvješće za 2006. godinu 

Institucije ombudsmana za ljudska 

prava BiH 

 

5. Izvješće o sudjelovanju pripadnika 

Oruţanih snaga, policijskih i drţavnih 

sluţbenika BiH u operacijama potpore 

miru za razdoblje od 1. 3. 2007. do 31. 

8. 2007. godine  

 

6. Informacija o neovlaštenoj 

proizvodnji i stavljanju u promet 

opojnih droga u Bosni i Hercegovini u 

razdoblju 2005-2006. godine, s 

tendencijama  za prvih šest mjeseci 

2007. godine 

 

7. Informacija o izdanim dozvolama za 

promet oruţja, vojne opreme i 

proizvoda dvojne namjene u 2006. 

godini 

 

8. Izvješće Drţavnog povjerenstva za 

reviziju odluka o naturalizaciji starnih 

drţavljana u BiH za razdoblje od 1. 3. 

2006. do 31. 12. 2007. godine 

 

9. Rang-lista kandidata za izbor glavnog 

revizora i zamjenika glavnog revizora 

 

10. Rezolucija o spremnosti BiH za 

integracije u NATO  

Predlagatelj: izaslanik Ivo Miro Jović 
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11. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u 

BiH i o radu Povjerenstva za zaštitu 

podataka za 2007. godinu 

 

12. Izvješće o radu Drţavne regulatorne 

komisije za elektriĉnu energiju u 2007. 

godini 

 

13. Izvješće o radu Ureda za razmatranje 

ţalbi u 2007. godini 

 

14. Informacija o stanju sigurnosti u BiH 

za 2007. godinu, s Informacijom o 

trenutaĉnom stanju sigurnosti u BiH 

 

15. Informacija o radu Tuţilteljstva BiH 

za 2007. godinu 

 

16. Izvješće o radu Pravobraniteljstva 

BiH za razdoblje od 1. 1. 2007. do 31. 

12. 2007. godine 

 

17. Razmatranje programa mjera za 

primjenu Sporazuma CEFTA 

 

18. Godišnje izvješće Centralne banke 

BiH za 2007. godinu 

 

19. Financijsko izvješće Centralne banke 

BiH za 2007. godinu 

 

20. Izvješće o radu Upravnog odbora 

Izvozno-kreditne agencije BiH 

 

21. Izvješće o radu i financijsko izvješće 

Agencije za poštanski promet BiH za 

2007. godinu. 

 

 

PROGRAM RAZMATRANJA AKATA 

IZ INFORMATIVNO- ANALITIĈKOG 

PODRUĈJA   

 

Budući da Vijeće ministara BiH u svome 

Program rada za 2008. godinu nije 

decidirano navelo akte iz informativno-

analitičkog područja, nije moguće unositi 

konkretne materijale. Stoga se u Radni plan 

unosi opća formulacija, prema kojoj će Dom 

u 2008. godini, sukladno Poslovniku Doma 

naroda i svojim nadležnostima, razmatrati 

sve akte iz informativno-analitičkog 

područja koje Domu dostave nadležne 

institucije Bosne i Hercegovine. 

 

ODLUKE O DAVANJU SUGLAS- 

NOSTI ZA RATIFICIRANJE MEĐU- 

NARODNIH SPORAZUMA 

 

Od poĉetka sijeĉnja do kraja lipnja 

2008. godine, Dom je dao suglasnost za 

ratificiranje 47 sporazuma, ugovora i 

konvencija – razmatrani su svi akti iz ovoga 

podruĉja koji su dostavljeni Parlamentarnoj 

skupštini BiH. 

 

Sukladno Ustavu BiH, Dom naroda će u 2008. 

godini, na prijedlog Predsjedništva BiH i Vijeća 

ministara BiH, kontinuirano razmatrati 

međunarodne sporazume, ugovore i konvencije, 

radi davanja  suglasnosti za njihovo ratificiranje. 

 

 

PARLAMENTARNA SURADNJA I 

DRUGE AKTIVNOSTI 

 

U 2008. godini kontinuirano će se raditi na 

unapređenju parlamentarne suradnje i na drugim 

aktivnostima iz ovoga područja, a posebice na: 

 

- Organiziranju posjeta izaslanstava 

PSBiH, posebice europskim i drugim 

međunarodnim institucijama u kojima je 

BiH stalna i privremena članica, u ulozi 

promatrača ili gosta; zatim parlamentima 

drugih zemalja Europe i svijeta - članica 

Pakta stabilnosti i parlamentima 

susjednih zemalja. Cilj posjeta je 

razvijanje međusobne suradnje i općeg 

upoznavanja o radu drugih parlamenata i 

konkretnim iskustvima u pojedinim 

područjima rada. To uključuje 

razmatranje i usvajanje platformi, 

izvješća i programa aktivnosti 

izaslanstavа od domova Parlamentarne 

skupštine BiH, sukladno toč. I.5, II.3. i 

II.6. Rezolucije Parlamentarne skupštine 

BiH o europskim integracijama i Paktu  

stabilnosti za Jugoistočnu Europu, a 

prema programu koji će, na prijedlog 

Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku 
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politiku, carine, promet i veze, usvojiti 

Dom naroda; 

 

- Suradnji s Međunarodnim kaznenim 

sudom u Haagu, u svjetlu Rezolucije 

UN-a, broj 1207 iz 1998.; 

- Organiziranju posjeta izaslanstva 

Parlamentarne skupštine BiH određenim 

sredinama u BiH, posebice susreta s 

predstavnicima entitetskih parlamenata; 

- Kolegij Doma naroda kontinuirano će 

pratiti realiziranje odluka i zaključaka 

Zastupničkog doma, s prijedlogom mjera 

za njihovo provođenje, kao i Program 

rada Zastupničkog doma za 2008. 

godinu, te polazne osnove za pripremu 

Programa rada za 2009. godinu. 

 

 

RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I 

INICIJATIVA IZASLANIKA 

 

Svi podneseni prijedlozi zakona i 

inicijative za donošenje novih ili izmjenu 

postojećih zakona i drugih akata, odnosno 

razmatranje određenih pitanja, bit će razmatrani  

sukladno Poslovniku Doma naroda 

Parlamentarne skupštine BiH. 

 

TERMINI ODRŢAVANJA SJEDNICA 

DOMA NARODA 

 

Redovite sjednice Doma naroda 

Parlamentarne skupštine BiH bit će održavane 

dva puta mjesečno. 

 

Termini održavanja svih sjednica Doma naroda 

bit će usuglašavani s terminima zasjedanja 

međunarodnih institucija u kojima je BiH u 

ulozi članice, promatrača ili gosta. 

 

 

 

PREDSJEDATELJ 

DOMA  NARODA 

Sulejman Tihić, dipl.iur. 

                                       

 

 

 


