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Na temelju članka 54. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i 

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), Kolegij Doma 

naroda je na ...... sjednici, održanoj .... 10. 2020., usvojio Orijentacijski radni plan Doma 

naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Radni plan) za 

razdoblje listopad-prosinac 2020. Radnim planom obuhvaćeni su prijedlozi iz područja 

zakonodavne i analitičko-informativne aktivnosti, i to materijali: 

 koji su već u parlamentarnoj proceduri 

 koji su sadržani u Programu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2020.             

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

nakon dostave u parlamentarnu proceduru, u skladu s rokovima propisanim Poslovnikom 

Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.              
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A. ZAKONODAVNA AKTIVNOST 

 

I. PRIJEDLOZI AMANDMANA I ZAKONA KOJI SU U PROCEDURI 

I.1. Predlagatelj Vijeće ministara BiH 

1. Prijedlog amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine, zakon broj: 01,02-01-53/12 od                     

13. 12. 2012.; 

2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti tajnih podataka, predlagatelj : Vijeće ministara 

BiH, 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, 

predlagatelj : Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-21/15 od 10. 12. 2015.; 

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama 

Bosne i Hercegovine, predlagatelj : Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-93/16 

od 17. 2. 2016.; 

5. Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, predlagatelj : Vijeće ministara 

BiH,  zakon broj: 01,02-02-1-3010/17 od  28. 12. 2017.; 

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini, 

predlagatelj : Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-532/18 od 19. 2. 2018.; 

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim pristojbama u postupku pred 

Sudom Bosne i Hercegovine, predlagatelj : Vijeće ministara BiH,  broj: 01,02-02-1-1344/20 

od 2. 7. 2020.; 

8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, 

dostavlјen od Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, predlagatelj : Vijeće 

ministara BiH, zakon broj: 02-02-1-840/19 od 27. 7. 2020.; 

9. Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih tijela Bosne i 

Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju Bosne i Hercegovine, 

predlagatelj : Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-685/20 od 29. 4. 2020.;  

10. Prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u sudbenim i 

tužiteljskim institucijama na razini BiH, predlagatelj : Vijeće ministara BiH, zakon broj: 

01,02-02-1-596/20 od 31. 3. 2020; 

11. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, 

predlagatelj : izaslanik Denis Bećirović, zakon broj: 02-02-1-2146/20 od 3.11.2020.;  
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12. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, predlagatelj : izaslanik 

Denis Bećirović, zakon broj: 02-02-1-2147/20 od 3.11.2020. 

 

II. PRIJEDLOZI ZAKONA IZ PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BiH ZA 2020.  

Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dostavljen je 11. 9. 2020. Domu naroda 

Parlamentarne skupštine BiH i upućen izaslanicima radi informiranja. Program rada usvojen 

je na 14. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 29. 7. 2019.  

Iz zakonodavne aktivnosti Vijeća ministara BiH u Radni plan preuzeti su prijedlozi zakona. Iz 

praktičnih razloga nisu naznačeni rokovi razmatranja, jer će svi prijedlozi zakona biti 

razmatrani čim stignu u parlamentarnu proceduru, prema rokovima određenim Poslovnikom 

Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 

Navedeni su prijedlozi zakona iz Programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kako 

slijedi:  

1. Prijedlog zakona о postupku neizravnog oporezivanja; 

2. Prijedlog zakona о o postupku prisilne naplate neizravnih poreza; 

3. Prijedlog zakona о Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2021.; 

4. Prijedlog zakona о carinskoj politici u BiH; 

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o primjeni određenih privremenih 

mjera radi učinkovitog provođenja mandata Međunarodnog kaznenog suda za bivšu 

Jugoslaviju te drugih međunarodnih restriktivnih mjera; 

6. Prijedlog zakona o razvojnoj pomoći; 

7. Prijedlog zakona o vanjskim poslovima BiH; 

8. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini; 

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditiranju Bosne i Hercegovine; 

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za akreditiranje 

Bosne i Hercegovine; 

11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kolektivnom ostvarivanju 

autorskog i srodnih prava; 

12. Prijedlog zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine; 

13. Prijedlog zakona o službenom vremenu u Bosni Hercegovini; 

14. Prijedlog zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni usklađenosti; 

15. Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem Bosne i Hercegovine; 
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16. Prijedlog zakona o javnim nabavama;  

17. Prijedlog zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu u BiH; 

18. Prijedlog zakona o informacijskoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacijskih 

sustava; 

19. Prijedlog zakona o obvezno-pravnim odnosima u području civilnog zrakoplovstva Bosne 

i Hercegovine; 

20. Prijedlog zakona o željeznicama BiH; 

21. Prijedlog zakona o zrakoplovstvu; 

22. Prijedlog zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima 

za bilježenje u cestvnom prijevozu; 

23. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radijacijskoj  i nuklearnoj sigurnosti; 

24. Prijedlog zakona o vinu Bosne i Hercegovine; 

25. Prijedlog zakona o hrani Bosne i Hercegovine; 

26. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i 

Hercegovine; 

27. Prijedlog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog plina, prijenosu i tržištu 

električne energije u BiH; 

28. Prijedlog zakona o operatoru prijenosnog sustava u Bosni i Hercegovini; 

29. Prijedlog zakona o pravima žrtava mučenja u BiH; 

30. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i 

Hercegovini; 

31. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH; 

32. Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu; 

33. Prijedlog zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine; 

34. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja 

terorizma; 

35. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima; 

36. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli BiH; 

37. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama; 

38. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim imenovanjima, 

imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine; 

39. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH; 

40. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama 

Bosne i Hercegovine; 
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41. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ovršnom postupku pred Sudom 

Bosne i Hercegovine; 

42. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine; 

43. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom 

vijeću Bosne i Hercegovine (VSTVBiH); 

44. Prijedlog zakona o sudovima Bosne i Hercegovine; 

45. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom 

Bosne i Hercegovine; 

46. Prijedlog zakona o Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine; 

47. Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku; 

48. Prijedlog zakona o upravljanju imovinom stečenom kaznenim djelom; 

49. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine. 

 

 

III.  PRIJEDLOZI POVJERENSTAVA I KLUBOVA 

U skladu s Poslovnikom Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Kolegij 

Doma naroda pozvao je stalna povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i 

stalna zajednička povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, kao i klubove 

naroda u Domu naroda, da dostave svoje prijedloge i sugestije za izradu Radnog plana za 

2020. godinu.  

Stalna povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i stalna zajednička 

povjerentva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH dostavila su svoje planove rada za 

2020. godinu. U skladu s općim odredbama Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine 

Bosne i Hercegovine, povjerenstva će razmatrati prijedloge zakona i druge materijale iz svoje 

nadležnosti i dostavljati izvješća, odnosno mišljenja o razmatranim materijalima. 

 

B. ANALITIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI, SPORAZUMI, ODLUKE I 

IMENOVANJA 

 

I. PROGRAM RAZMATRANJA AKATA IZ ANALITIČKO-INFORMATIVNOG 

PODRUČJA 
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Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH će u 2020. godini, u skladu s Poslovnikom Doma 

naroda Parlamentarne skupštine BiH i svojim nadležnostima, razmatrati sve akte iz analitičko-

informativnog područja koje mu dostave nadležne institucije Bosne i Hercegovine.   

 

Iz ovoga područja obvezno će biti razmatrani: 

1. Izvješće o troškovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine za 2019. (podnosi se u skladu s 

člankom V.3. Ustava Bosne i Hercegovine), podnositelj: Predsjedništvo BiH; 

2. Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici, podnositelj: Predsjedništvo BiH; 

3. Godišnje izvješće predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o aktivnostima 

Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine za 2019.; 

4. Izvješće o radu Suda Bosne i Hercegovine za 2019. godinu; 

5. Godišnje izvješće o radu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine za 

2019.; 

6. Godišnje izvješće iz područja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH za 2019. 

godinu, podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;  

7. Izvješće o izdanim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za 

vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2018. i Izvješće 

o realizaciji izdanih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba 

posebne namjene u 2018. godini, podnositelj: Vijeće ministara BiH; 

8. Izvješće o izdanim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za 

vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2019. i Izvješće 

o realizaciji izdanih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba 

posebne namjene u 2019. godini, podnositelj: Vijeće ministara BiH; 

9. Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika 

Bosne i Hercegovine u operacijama potpore miru za određeno razdoblje propisano 

zakonom, s prijedlogom sudjelovanja za 2019. godinu. 

 

 

C. ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEĐUNARODNIH 

SPORAZUMA, UGOVORA, AMANDMANA I PROTOKOLA 
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U skladu s Ustavom BiH i zakonom, u 2020. godini Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH 

kontinuirano će razmatrati sve međunarodne sporazume, ugovore i konvencije koje u 

parlamentarnu proceduru dostavi Predsjedništvo BiH, radi davanja suglasnosti za njihovu 

ratifikaciju. 

 

 

D.  PARLAMENTARNA SURADNJA I DRUGE AKTIVNOSTI 

 

U 2020. godini kontinuirano će se raditi na unaprjeđenju parlamentarne suradnje i na drugim 

aktivnostima iz ovoga područja, a posebno na organiziranju: 

 posjeta parlamentarnih izaslanstava Bosne i Hercegovine, posebno europskim i drugim 

međunarodnim institucijama u kojima je Bosna i Hercegovina stalna i privremena članica, u 

ulozi promatrača ili gosta. Cilj posjeta je razvijati suradnju i općenito se upoznati s radom 

drugih parlamenata i konkretnim iskustvima u pojedinim područjima rada. To uključuje 

razmatranje i usvajanje platformi, izvješća i programa aktivnosti izaslanstava u domovima 

Parlamentarne skupštine BiH; 

 posjeta izaslanstava Parlamentarne skupštine BiH određenim sredinama u Bosni i 

Hercegovini, posebno susreta s predstavnicima entitetskih parlamenata. 

 

 

E. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I INICIJATIVA IZASLANIKA 

Svi prijedlozi materijala, kao i inicijative izaslanika iz informativno-analitičkog područja bit će 

razmatrani u skladu s Poslovnikom Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 

 

F. TERMINI ODRŽAVANJA SJEDNICA DOMA NARODA PARLAMENTARNE 

SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE  

Sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH bit će održavane u skladu s odredbama 

Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 

 

                                                                                                               PREDSJEDATELJ                                    

                                                                                                                 DOMA NARODA             

                                              Dr. Nikola Špirić 


