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Temeljem članka 60. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine 

Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 i 

91/07), Kolegij Zastupničkog doma u proširenom sastavu, na 28. sjednici, 

održanoj 17. lipnja 2008. godine, utvrdio je Orijentacijski radni plan 

Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem 

tekstu: Radni plan) za razdoblje svibanj - prosinac 2008. Radnim planom 

obuhvaćeni su prijedlozi iz područja zakonodavne  i analiatičko-informativne 

aktivnosti, i to: 

 materjali za koje je okončana procedura od 1. siječnja do kraja travnja 

2008. godine;      

 materijali koji su u parlamentarnoj proceduri; 

 materijali sadržani u Programu Vijeća ministara BiH za 2008. godinu i 

 materijali koje su predložila zajednička povjerenstva i  povjerenstva 

Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.  

            

U Radnom planu nisu naznačeni rokovi za razmatranje, pa će svi materijali 

biti razmatrani nakon što budu dostavljeni 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 PAROCEDURA DO 

     KRAJA TRAVNJA 2008. 

 

1. Zakon o sportu u Bosni i 

Hercegovini  

2. Zakon o vinu, rakiji i drugim 

proizvodima od grožđa u vina 

3. Zakon o osnivanju Zavoda za 

izvršenje kaznenih sankcija, 

pritvora i drugih mjera 

4. Zakon o dopunama Zakona o 

putnim ispravama BiH (br. od 1. do 

4. - usvojeni na 20. sjednici od 16.  

1. 2008) 

5. Zakon o izmjenama Zakona o 

odličjima BiH (drugo čitanje); 

6. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o osnovama sigurnosti 

prometa na cestama u BiH ( br. 5. i 

6. – usvojeni na 21. sjednici od 13. 2. 

2008) 

7. Zakon o Proračunu institucija Bosne 

i Hercegovine i međunarodnih 

obveza BiH za 2008.  ( usojen na 22. 

sjednici od 20. 2. 2008) 

8. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o uporabi i zaštiti naziva 

Bosne i Hercegovine  (usvojen na 

24. sjednici od 18. i 19. 3. 2008) 

9. Zakon o kretanju i boravku stranaca i 

azilu 

10. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o Službi za poslove sa 

strancima  (br. 9. i 10. - usvojeni na 

26. sjednici od 2, 3. i 10. 4. 2008) 

11. Zakon o kretanju i boravku stranaca i 

azilu  

12. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o Službi za poslove sa 

strancima (br. 11. i 12. – usvojeni na 

26. sjednici od 10. 4. 2008) 

13. Zakon o neovisnim i nadzornim 

tijelima policijske strukture BiH 

14. Zakon o Direkciji za koordinaciju 

policijskih tijela i o agencijama za 

potporu policijskoj strukturi BiH 

15. Zakon o izmjenama i dopunama 

Izbornog zakona BiH (br. od 13. do 

15. - usvojeni na 27. sjednici od 10. 4. 

2008) 

16. Prijedlog zakona o poljoprivredi 

prehrani i ruralnom razvoju  

17. Okvirni  zakon o zaštiti i spašavanju 

ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i 

drugih nesreća (br. 16. i 17. - usvojeni na 

28. sjednici od 29. 4. 2008) 

 

I – 1. PRIJEDLOZI ZAKONI KOJI SU  

         RAZMATRANI I NISU USVOJENI  

 

1. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o PDV-u – 

predlagatelj: Branko Dokić) 

2. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o izmirenju obveza 

po osnovi računa stare devizne štednje – 

predlagatelj: Jerko Ivanković Lijanović 

(20. sjednica od 16. 1. 2008) 

3. Prijedlog zakona o neovisnim i 

nadzornim tijelima policijske strukture 

Bosne i Hercegovine 

4. Prijedlog zakona o Direkciji za 

koordinaciju policijskih tijela i agencija 

za potporu policijskoj strukturi Bosne i 

Hercegovine, s Izvješćem Zajedničkog 

povjerenstva za obranu i sigurnost – Za 

zakon pod br. 3. i 4. na 25. sjednici 20. 

3. 2008.  obustavljen postupak nakon što 

je mjerodavno povjerenstvo po drugi put 

dostavila negativno izvješće.   

5. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Izbornog  zakona  BiH -  

predlagatelj: zastupnici Milorad 

Živković, Niko Lozančić i Šefik 

Džaferović 

6. Prijedlog zakona o Agenciji za kontrolu i 

osiguranje prisilnog oduzimanja  

imovine stečene kaznenim djelima i 

upravljanje oduzetom imovinom - 

predlagatelj: zastupnici Kluba SDPBiH -  

pao u prvom čitanju  

7. Prijedlog zakona o neovisnim i nadzornim 

tijelima policijske strukture Bosne i 

Hercegovine - predlagatelj: Vijeće ministra 

BiH 

8. Prijedlog zakona o Direkciji za 

koordinaciju policijskih tijela i o 
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agencijama za potporu policijskoj 

strukturi u Bosni i Hercegovini - 

predlagatelj: Vijeće ministra BiH 

(Prijedloge zakona iz 7.i 8. tačke 

predložili pojedinačno poslanici Azra 

Hadžiahmetović, Drago Kalabić i Niko 

Lozančić, s zahtjevom za hitni postupak 

– zahtjev usvojen, predlagači povukli 

zakone)– br. 5. do 8. razmatarani na 

26. sjednici 2.,3. i 10. 4. 2008. 

 

II - PRIJEDLOZI ZAKONA U 

      PROCEDURI 

 

1. Prijedlog zakona o zabrani 

negiranja, minimiziranja, 

opravdavanja ili odobravanja 

holokausta, zločina genocida i 

zločina protiv čovječnosti – 

predlagatelj: zastupnik Ekrem 

Ajanović 

2. Prijedlog zakona o izmjenama 

Zakona o carinskoj tarifi – 

predlagatelj: Povjerenstvo za 

vanjsku trgovinu i carine 

3.    Prijedlog zakona o izmjenama 

Zakona o carinskoj tarifi – 

predlagatelj: Vijeće ministara  BiH 

4.    Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o ministarstvima 

i drugim tijelima uprave BiH –

predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

5.     Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Državnoj 

agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) – 

predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

6.    Prijedlog zakona o izmjenama 

Zakona o sudjelovanju pripadnika 

Oružanih snaga BiH, policijskih 

službenika, državnih slusžbenika i 

ostalih zaposlenika u operacijama 

potpore miru i drugim aktivnostima 

u inozemstvu – predlagatelj: Vijeće 

ministara BiH 

7.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o 

službenom glasilu BiH – 

predlagatelj: zastupnik Adem 

Huskić 

8.    Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o kaznenom 

postupku u BiH – predlagatelj: Vijeće 

ministara BiH 

9. Prijedlog zakona o lijekovima i 

medicinskim sredstvima – 

predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

 

10. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o sukobu interesa u 

institucijama vlasti BiH – predlagatelj: 

zastupnici Šefik Džaferović, Niko 

Lozančić i Milorad Živković 

11. Prijedlog zakona o plaćama i 

naknadama u institucijama BiH – 

predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

12. Prijedlog zakona o Fiskalnom vijeću 

BiH – predlagatelj: Vijeće ministara 

BiH 

13. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o prebivalištu i 

boravištu građana BiH – predlagatelj: 

Vijeće ministara BiH 

14. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o osobnoj iskaznici 

državljana BiH – predlagatelj: Vijeće 

ministara BiH 

15. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o matičnom broju –

predlagatelj: Vijeće ministara BiH 

16. Prijedlog zakona o Agenciji za 

identifikacijske isprave, evidenciju i 

razmjenu podataka  - predlagatelj: 

Vijeće ministara BiH 

17. Prijedlog zakona o dužnostima i 

pravima članova Parlamentarne 

skupštine BiH – predlagatelj: 

zastupnici u Zastupničkom domu 

18. Prijedlog zakona o srednjem stručnom 

obrazovanju i obuci – predlagatelj: 

Vijeće ministara BiH 

19. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o polaganju 

pravosudnog ispita – predlagatelj: 

Vijeće ministara BiH 

20. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o policijskim 

službenicima BiH – predlagatelj: 

Vijeće ministara BiH 

21. Prijedlog zakona o kontroli kretanja 

oružja i vojne opreme – predlagatelj: 

Vijeće ministara BiH 
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III. PRIJEDLOZI  ZAKONA IZ PRO-  

       GRAMA VIJEĆA MINISTARA  

       BiH ZA 2008. GODINU 

 

Program rada Vijeća ministara BiH 

dostavljen je Domu 18. 3. 2008. godine i 

upućen je zastupnicima radi korištenja. 

Program čine četiri područja: 1) 

Zakonodavna aktivnost; 2) Međunarodni 

ugovori; 3) Europske integracije i 4) 

Tematski dio. U Radni plan preuzete su 

Zakonodavne aktivnosti, kako slijedi:  

 

1. Prijedlog zakona o vanjskim 

poslovima Bosne i Hercegovine 
2. Prijedlog zakona o plaćama u 

institucijama Bosne i Hercegovine 
3. Prijedlog zakona o lijekovima i 

medicinskim sredstvima Bosne i 

Hercegovine 
4. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i 

materijalnih dobara od prirodnih i 

drugih nesreća u Bosni i Hercegovini 
5. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o zaštiti tajnih 

podataka 
6. Okvirni zakon o srednjem stručnom 

obrazovanju i obuci u Bosni i 

Hercegovini 
7. Prijedlog zakona o izmjenama 

dopunama Zakona o postupku 

sklapanja i provedbe međunarodnih 

ugovora 
8. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o programu 

zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini 
9. Prijedlog zakona o kontroli državne 

granice 
10. Prijedlog zakona o kontroli kretanja 

oružja i vojne opreme 

11. Zakon o Agenciji za identifikacijske 

isprave, evidenciju i razmjenu 

podataka BiH 

12. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o klasifikaciji 

djelatnosti u Bosni i Hercegovini 

13. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o ministarstvima i 

drugim tijelima Bosne i Hercegovine 

14. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o kaznenom 

postupku u Bosni i Hercegovini 

15. Prijedlog zakona o protuminskom 

djelovanju u Bosni i Hercegovini 

16. Zakon o Pravobraniteljstvu Bosne i 

Hercegovine 
17. Prijedlog zakona o Garancijskom fondu 
18. Prijedlog zakona o Agenciji za razvoj 

informacijskog društva Bosne i 

Hercegovi 
19. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o zrakoplovstvu 
20. Prijedlog zakona o osnivanju Pružatelja 

usluga u zračnoj plovidbi (ANSP) 

21. Prijedlog zakona o oružju 
22. Prijedlog zakona o kulturnom naslijeđu 

Bosne i Hercegovine 
23. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i 

Hercegovine 
24. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o 

zaštiti tajnih podataka 

25. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o državnoj službi u 

institucijama Bosne i Hercegovine 

26. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o ravnopravnosti 

spolova u Bosni i Hercegovini 

27. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o statistici Bosne i 

Hercegovine 

28. Prijedlog zakona o državnoj imovini 
29. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o koncesijama 

Bosne i Hercegovine 

30. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o uvozu i izvozu 

naoružanja i vojne opreme i kontrole 

uvoza i izvoza proizvoda dvojne 

namjene 

31. Prijedlog zakona o sustavu državne 

pomoći u Bosni i Hercegovini 
32. Prijedlog zakona o prijevozu opasnih 

tvari u Bosni i Hercegovini 

33. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Javnom RTV 

sustavu Bosne i Hercegovine 

34. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Agenciji za rad i 

zapošljavanje Bosne i Hercegovine 

35. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o 

osnivanju Izvozno-kreditne agencije 

Bosne i Hercegovine 

36. Zakoni i drugi propisi iz područja 

poreza i drugih javnih prihoda i 

rashoda, odnosno prihoda i rashoda iz 
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sfere fiskalne nadležnosti Bosne i 

Hercegovine 

37. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o udrugama i 

zakladama Bosne i Hercegovine 

38. Prijedlog zakona o Uredu za borbu 

protiv korupcije 
39. Prijedlog zakona o zaštitarskim i 

detektivskim agencijama 
40. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o policijskim 

službenicima 

41. Prijedlog zakona o suzbijanju nereda 

na sportskim terenima 

42. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Agenciji za 

osiguranje u BiH 

43. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o poštama Bosne i 

Hercegovine  

44. Prijedlog zakona o izmjenama 

Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine 

45. Prijedlog zakona o osnivanju Zavoda 

za smještaj forenzičnih zatvorenika u 

Sokocu 

46. Prijedlog Zakona o međunarodnoj 

pravnoj pomoći u kaznenim stvarima 

47. Prijedlog zakona o obligacijskim 

odnosima 

48. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o financiranju 

institucija Bosne i Hercegovine 

49. Zakon o okvirnoj deviznoj politici 

Bosne i Hercegovine 

50. Prijedlog zakona o izmjenama i  

dopunama Zakona o državljanstvu 

Bosne i Hercegovine 

51. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o nestalim 

osobama Bosne i Hercegovine 

52. Prijedlog zakona o primjeni Statuta 

Međunarodnog kaznenog suda 

53. Prijedlog zakona o kulturnim 

ustanovama od značenja za Bosnu i 

Hercegovinu 

54. Prijedlog zakona o izmjenama 

Zakona o službi u Oružanim snagama 

Bosne i Hercegovine 

55. Prijedlog zakona o izmjenama 

Zakona o obrani Bosne i Hercegovine 

56. Prijedlog zakona o Proračunu 

institucija Bosne i Hercegovine i 

međunarodnih obveza Bosne i 

Hercegovine za 2009. godinu 

57. Prijedlog zakona o unutarnjoj i 

pomorskoj plovidbi 

58. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o komunikacijama 

Bosne i Hercegovine 

59. Prijedlog zakona o pravima žrtava 

torture i civilnim žrtavama rata 

60. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj 

pomoći u građanskim stvarima 

61. Prijedlog zakona o zapošljavanju i radu 

stranaca i migranata u Bosni i 

Hercegovini 

62. Inicijativa za usklađivanje Zakona o 

komunukacijama sa Zakonom o 

ravnopravnosti spolova u Bosni i 

Hercegovini  

63. Inicijativa za usklađivanje Zakona o 

slobodi pristupa informacijama sa 

Zakonom o ravnopravnosti spolova u 

Bosni i Hercegovini 

64. Prijedlog zakona protiv diskriminacije 

65. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona Bosne i Hercegovine 

o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora 

i drugih mjera 

66. Prijedlog zakona o  izmjenama i 

dopunama Zakona o Tužiteljstvu Bosne 

i Hercegovine 

67. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o Visokom 

sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i 

Hercegovine 

68. Prijedlog zakona o znanosti u Bosni i 

Hercegovini 

69. Inicijativa za usklađivanje Zakona o 

Javnom RTV sustavu sa Zakonom o 

ravnopravnosti spolova u Bosni i 

Hercegovini  

70. Inicijativa za usklađivanje Zakona o 

Javnom RTV servisu sa Zakonom o 

ravnopravnosti spolova u Bosni i 

Hercegovini  

71. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

vanjskotrgovinskoj politici Bosne i 

Hercegovine 

72. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona 

o konkurenciji Bosne i Hercegovine 

73. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o osnovama 

sigurnosti prometa na cestama u Bosni i 

Hercegovini 

74. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o međunarodnom i 

međuentitetskom prijevozu 
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75. Prijedlog zakona o geodetskoj 

djelatnosti Bosne i Hercegovine 

76. Prijedlog zakona o dijaspori Bosne i 

Hercegovine 

77. Prijedlog zakona o odvjetništvu Bosne 

i Hercegovine 

78. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Kaznenog zakona Bosne i 

Hercegovine 

79. Prijedlog zakona o amnestiji i 

aboliciji 

80. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

Pravobraniteljstvu Bosne i 

Hercegovine 

81. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o sudskoj policiji 

Bosne i Hercegovine  

82. Prijedlog zakona o ovršnom postupku 

pred Sudom Bosne i Hercegovine 

83. Prijedlog zakona o maloljetnicima  

84. Prijedlog zakona o primjeni 

Sporazuma o statusu snaga s  

       NATO-om 

85. Inicijativa za usklađivanje Izbornog 

zakona Bosne i Hercegovine sa 

Zakonom o ravnopravnosti spolova u 

Bosni i Hercegovini, prema 

Preporukama UN-ovog Komiteta za 

CEDAW 

86. Prijedlog zakona o genetski 

modificiranim organizmima (GMO) 

87. Prijedlog zakona o kretanju i boravku 

stranaca i azilu Bosne i Hercegovine 

88. Prijedlog zakona o financijskom 

leasingu   

89. Prijedlog zakona o bankama u Bosni i 

Hercegovini 

90. Prijedlog zakona o Mrežnom 

operativnom centru za potrebe 

policijskih agencija (NOC II) 

91. Prijedlog zakona o Agenciji za rad i 

zapošljavanje Bosne i Hercegovine 

92. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakon o porezu na dodanu 

vrijednost 

93. Prijedlog zakona o trošarinama 

94. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o postupku 

neizravnog oporezivanja 

95. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Okvirnog zakona o 

registraciji poslovnih subjekata u BiH 

96. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o postupku prisilne 

naplate neizravnih poreza 

97. Prijedlog zakona o fiskalnim kasama 

98. Prijedlog  zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o carinskoj politici 

Bosne i Hercegovine 

99. Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o sustavu 

neizravnog oporezivanja u Bosni i 

Hercegovini 

100. Prijedlog zakona o izmjenama i 

        dopunama Zakona o Upravi za  

         neizravno oporezivanje 

101.  Prijedlog zakona o posredovanju  i   

zastupanju u carinskom postupku 

102.  Prijedlog zakona o prekršajima 

 

 
IV – AKTI VISOKOG PREDSTAVNIKA 

 

1. Zakon o privremenoj zabrani 

raspolaganja državnom imovinom 

Bosne i Hercegovine (objavljen u 

“Službenom glasniku BiH”, broj: 

41/07)  
 

2. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o privremenoj zabrani 

raspolaganja državnom imovinom 

Bosne i Hercegovine (objavljen u 

«Službenom glasniku BiH», broj: 

74/07) 

 

3. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o privremenoj zabrani 

raspolaganja državnom imovinom 

Bosne i Hercegovine (Odluka i Zakon 

objavljeni u ''Službenom glasniku 

BiH'', broj: 99/07) 

 

4. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o sustavu neizravnog 

oporezivanja u Bosni i Hercegovini 

(objavljen u «Službenom glasniku 

BiH», broj: 34/07) 

 

5. Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o sustavu neizravnog 

oporezivanja u Bosni i Hercegovini  

(objavljen u “Službenom glasniku 

BiH”, broj: 4/08) 
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V - PRIJEDLOZI POVJERENSTAVA  

 

Na zahtjev Kolegija Doma u proširenom 

sastavu, povjerenstva Doma i zajednička 

povjerenstva obaju domova dostavila su 

svoje prijedloge i sugestije za izradu Radnog 

plana za 2008. godinu. Zapravo, to su radni 

planovi povjerenstava za 2008. godinu, s 

aktivnostima po mjesecima.  U načelu,  u 

skladu s općim  odredbama Poslovnika, 

povjerenstva razmatraju prijedloge zakona i 

drugih akata i Zastupničkom domu 

dostavljaju izvješća, odnosno mišljenja, u 

skladu s nadležnostima povjerenstava 

utvrđenim Poslovnikom Doma. 

- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova  

predložilo je dvije teme: 1) Predstavljanje 

Gender akcijskog plana Vijeća ministara 

BiH i 2) Preporuke UN-ovog Komiteta 

CEDAW za Bosnu i Hercegovinu i Izvješće 

o stanju ravnopravnosti sposlova u BiH.  

- Zajedničko sigurnosno-obavještajno 

povjerenstvo za nadzor nad radom 

Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 

Radni plan predložilo je sljedeće: 

- Godišnju platformu o obavještajno-

sigurnosnoj politici, kao i Godišnju 

platformu za 2008. i 2009. godinu;  

- Godišnje izvješće predsjedatelja Vijeća 

ministara o aktivnostsima Obavještajno-

sigurnosne agnecije BiH u 2007. godini; 

- Prijedlog zakona o dopunama Zakona o 

Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH i 

- Izmjene i dopune Zakona o zaštiti tajnih 

podataka.  

 

Sastavni dio Radnog plana Doma za 2008. 

godinu čine radni planovi povjerenstava koji 

su dostavljeni Domu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) ANALITIČKO-INFORMATIVNE  

     AKTIVNOSTI 

 

I. AKTI ZA KOJE JE OKONČANA 

   PROCEDURA OD 1. SIJEČNJA 

   DO KRAJA TRAVNJA 2008. 

    

1. Vijeće Europe i njegove aktivnosti 

(osnova za raspravu je Izvješće o radu 

Izaslanstva Parlamentarne skupštine 

BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća 

Evrope u 2007. godini) 

2. Informacija o izdanim dozvolama za 

promet oružja, vojne opreme i 

proizvoda dvojne namjene u 2006. 

godini (20. sjednica od 16. 1. 2008) 

3. Izvješće Državne komisije za reviziju 

odluka o naturalizaciji stranih 

državljana u BiH za razdoblje od 1. 3. 

2006. do 31. 12. 2007. (21.sjednica od 

13. 2. 2008) 

4. Rezolucija o spremnosti Bosne i 

Hercegovine za NATO integracije - 

predlagatelj: zastupnici Milorad 

Živković i Halid Genjac (23. sjednica 

od 18. 3. 2008) 

5. Informacija Vijeća ministara BiH o 

aktivnostima u  vezi s osnivanjem i 

radom Komisije za ispitivanje istine  o 

stradanju Srba, Hrvata, Bošnjaka, 

Židova i ostalih u Sarajevu, u 

razdoblju od 1992. do 1995. godine 

6. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u 

Bosni i Hercegovini i o radu Komisije 

za zaštitu podataka za 2007. godinu 

7. Izvješće  o radu  Državne regulatorne 

komisije za električnu energiju u 2007. 

godini 

8. Izvješće o radu Ureda za razmatranje 

žalbi u 2007. godini 

9. Inicijativa zastupnika Denisa 

Bećirovića o donošenju  strategije o 

borbi protiv korupcije u Bosni i 

Hercegovini  (br. od 5. do 10. -  24. 

sjednica od 18. i 19. 3. 2008) 

10. Informacija o stanju sigurnosti u BiH 

za 2007. godinu, s Informacijom  o 

trenutačnom sigurnosnom stanju u BiH  

11. Informacija  o radu Tužiteljstva BiH za 

2007. godinu 
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12. Izvješće o radu Pravobraniteljtva 

BiH  za razdoblje od 1. 1. 2007. do 

31. 12. 2007; 

13. Razmatranje Programa mjera za 

primjenu Sporazuma CEFTA (br. od 

11. do 14. – 26. sjednica od 2, 3. i 

10. 4. 2008) 

14. Godišnje izvješće Centralne banke 

BiH za 2007. godinu 

15. Financijsko izvješće Centralne banke  

BiH za  2007. godinu 

16. Izvješće o aktivnostima Ureda za 

reviziju institucija BiH u 2007. 

godini 

17. Izvješće o radu Upravnog odbora 

Izvozno-kreditne  agencije BiH 

18. Izvješće o radu i financijsko izvješće 

Agencije za poštanski promet BiH za 

2007. godinu 

19. Izvješće  o zaštiti osobnih podataka u 

BiH i o radu Komisije za zaštitu  

podataka za 2007. godinu 

20. Informativni dokument  Vijeća 

Europe - Bosna i Hercegovina: 

Ispunjavanje obveza i provođenje 

poslijeprijamnog programa suradnje 

(br. od 14. do 20. – 28. sjednica od 

29. 4. 2008) 

 

 

II – PROGRAM RAZMATRANJA  

      AKATA IZ INFORMATIVNO- 

      ANALITIČKOG PODRUČJA 

 

Budući da Vijeće ministra BiH u svojem 

Programu rada za 2008. godinu nije 

decidirano navelo akte iz analitičko-

informativnog područja, nije moguće unositi 

konkretne materijale. Stoga se u Radni plan 

unosi opća formulacija da će Dom u 2008. 

godini, u skladu s Poslovnikom Doma i 

svojim nadležnostima, razmatrati sve akte iz 

izvještajnog i informativno-analitičkog 

područja koji Domu budu dostavljeni od 

nadležnih institucija Bosne i Hercegovine.   

 

 

 

 

 

 

C) ODLUKE O DAVANJU SUGLAS- 

     NOSTI ZA RATIFIKACIJU MEĐU- 

     NARODNIH SPORAZUMA 

 

U razdoblju od početka siječnja do kraja 

travnja 2008. godine Dom je dao suglasnost 

za ratifikaciju 17 raznih sporazuma, 

ugovora i konvencija – zapravo, razmatrani 

su svi akti iz ovoga područja koji su 

dostavljeni Parlamentarnoj skupštini BiH.  

 

U skladu s Ustavom BiH  i zakonom, u 2008. 

godini Dom će kontinuirano  razmatrati sve 

međunarodne sporazume, ugovore i 

konvencije koji budu dostavljeni u 

parlamentarnu proceduru od Predsjedništva 

BiH i Vijeća ministara BiH,  radi davanja  

suglasnosti za njihovu ratifikaciju. 

 

 

D) PARLAMENTARNA SURADNJA I  

     DRUGE AKTIVNOSTI 

 

U 2008. godini kontinuirano će se raditi na 

razvijanju parlamentarne suradnje i na drugim 

aktivnostima iz ovoga područja, a posebice 

sljedeće: 

- Organiziranje posjeta parlamentarnih 

izaslanstava BiH, osobito europskim i 

drugim međunarodnim institucijama u 

kojima je BiH stalni i privremeni član, 

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 izaslanstava u 

domovima Parlamentarne skupštine 

BiH, u skladu s 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 politiku, 

usvojiti Zastupnički dom; 

 



Orjentacijski radni plan Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2008. godinu 

  

- Suradnja s Međunarodnim sudom u 

Haagu, u svjetlu Rezolucije UN-a, 

broj 1207 iz 1998. godine; 

 

- Organiziranje posjeta izaslanstava 

Parlamentarne skupštine BiH 

određenim sredinama u BiH, osobito 

susreta s predstavnicima entitetskih 

parlamenata; 

 

- Kolegij Zastupničkog doma 

kontinuirano će pratiti realizaciju 

odluka i zaključaka Zastupničkog 

doma, s prijedlogom mjera za 

njihovo provođenje, kao i Program 

rada Zastupničkog doma za 2008., te 

polazne osnove za pripremu 

Programa rada za 2009. 

 

 

F) RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I  

     INICIJATIVA ZASTUPNIKA 

 

Svi prijedlozi materijala, kao i inicijative  

zastupnika iz informativno-analitičkog 

područja bit će razmatrani u skladu s 

Poslovnikom Zastupničkog doma 

Parlamentarne skupštine BiH. 

 

 

E) TERMINI ODRŽAVANJA  

     SJEDNICA ZASTUPNIČKOG 

     DOMA 

 

Redovite sjednice Zastupničkog doma 

Parlamentarne skupštine BiH, u pravilu, 

održavat će se dva puta mjesečno. 

 

Termine održavanja svih sjednica 

Zastupnički dom usuglašavat će s terminima 

zasjedanja međunarodnih institucija u 

kojima je Bosna i Hercegovina u ulozi člana, 

promatrača ili gosta. 

 

 

 

             PREDSJEDATELJ 

              ZASTUPNIČKOG DOMA             

                             Niko Lozančić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


