ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

Сарајево, фебруар 2015. године

У овом извјештају наводимо:
 законодавне активности у 2014. 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 јануара до
децембра 2014. године одржао 12 сједница.

ДИО ПРВИ - ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ
ПОГЛАВЉЕ
I
ЗАКОНИ/ПРИЈЕДЛОЗИ
ПРЕДЛАГАЧУ И СТАТУСУ

ЗАКОНА

ПРЕМА

1. Предлагачи: посланици у Представничком дому
1.1.

Донесени закони/ усвојени приједлози закона

1. Закон о утврђивању висине плате запослених у институцијама Босне и
Херцеговине, предлагач: посланик Милорад Живковић
- број: 01-02-1-7/14, од 28. 02. 2014.
- усвојен у првом читању на 64. сједници, одржаној 13. и 26. 03. 2014;
- усвојен у другом читању на 66. сједници, одржаној 14. 05. 2014.
2. Закон о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине, предлагач:
посланик Мирсад Ђугум
- број: 01-02-1-49/13, од 29. 10. 2013.
- усвојен у првом читању на 58. сједници, одржаној 05. 12. 2013;
- усвојен у другом читању на 61. сједници, одржаној 30. 12. 2013;
- Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању идентичног текста
усвојен на 67. сједници, одржаној 28. 05. 2014;
- објава „Службени гласник БиХ“, број: 47/14.

1.2. Одбијени приједлози закона
1. Приједлог закона о празницима Босне и Херцеговине, предлагач: посланик
Денис Бећировић
- број: 01-02-1-53/13, од 25. 11. 2013. (основни законодавни поступак)
- одбијен у првом читању, у другом кругу гласања, на 63. сједници, одржаној
06. и 25. 02. 2014.
2. Приједлог закона о допуни Изборног закона Босне и Херцеговине,
предлагачи: посланици Клуба СДПБиХ
- број: 01-02-1-6/14, од 11. 02. 2014. (захтјев за хитни поступак)
- одбијен на 64. сједници, одржаној 13. и 26. 03. 2014. (након што је усвојен
захтјев за хитни поступак).

3. Приједлог закона о располагању непокретном војном имовином,
предлагач: посланик Мирсад Ђугум
- број: 01-02-1-61/13 од 27. 12. 2013.
- одбијен у првом читању у другом кругу гласања, на 65. сједници, одржаној
15. 04. 2014.
4. Приједлог закона о допуни Закона о порезу на додату вриједност,
предлагачи посланици: Младен Босић, Александра Пандуревић, Дарко
Бабаљ, Борислав Бојић и Весна Крстовић-Спремо
- број: 01-02-1-8/14 од 04. 03. 2014.
- одбијен на 66. сједници, одржаној 14. 05. 2014, у складу са чланом 107. став
(2) Пословника.
5. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и
Херцеговине, предладачи посланици: Нермина Заимовић-Узуновић и Асим
Сарајлић
- број: 01-02-1-16/14 од 11. 04. 2014. (поднесен по хитној процедури)
- одбијен на 66. сједници, одржаној 14. 05. 2014.
6. Приједлог оквирног закона о ограничењима у располагању јавним
средствима у Босни и Херцеговини, предлагач: посланик Нико Лозанчић
- број: 01-02-1-12/14 од 02. 04. 2014. (поднесен по хитној процедури)
- одбијен на 67. сједници, одржаној 28. 05. 2014.
7. Приједлог закона о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине,
предлагач: посланик Денис Бећировић
- број: 01-02-1-11/14 од 18. 03. 2014.
- одбијен у првом читању на 67. сједници, одржаној 28. 05. 2014.
8. Приједлог закона о нерадним данима у вријеме вјерских празника у Босни
и Херцеговини, предлагач: посланик Мато Фрањичевић
- број: 01-02-1-21/14 од 08. 05. 2014.
- одбијен на 68. сједници, одржаној 12. 06. 2014, у складу са чланом 107. став
(2) Пословника.
9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату
вриједност, предлагач: посланик Нико Лозанчић
- број: 01-02-1-14/14 од 07. 04. 2014.
- одбијен у првом читању на 69. сједници, одржаној 03. 07. 2014.
10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о поступку индиректног
опорезивања, предлагач: посланик Нико Лозанчић
- број: 01-02-1-15/14 од 07. 04. 2014.
- одбијен у првом читању на 69. сједници, одржаној 03. 07. 2014.

11. Приједлог оквирног закона о олакшицама за запошљавање младих особа у
Босни и Херцеговини, предлагач: посланик Нико Лозанчић
- број: 01-02-1-13/14 од 07. 04. 2014.
- одбијен на 70. сједници, одржаној 24. 07. 2014, у складу са чланом 107. став
(2) Пословника.
12. Приједлог закона о допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине,
предлагач: посланик Денис Бећировић
- број: 01-02-1-26/14 од 26. 05. 2014.
- одбијен у првом читању на 72. сједници, одржаној 04. 09. 2014.

1.3.

Приједлог закона за који је обустављена процедура

1. Приједлог закона о правима жртава тортуре, предлагачи: посланици Азра
Хаџиахметовић и Бериз Белкић
- број: 01-02-1-50/13 од 05. 11. 2013.
- процедура обустављена на 63. сједници Дома, одржаној 06. и 25. 02. 2014, у
складу са чланом 107. став (4) Пословника.

1.4.

Повучени приједлози закона

1. Приједлог закона о измјени и допуни Изборног закона Босне и
Херцеговине, предлагач: посланик Милорад Живковић
- број: 01-02-1-55/13 од 04. 12. 2013.
- предлагач 30. 01. 2014. доставио акт о повлачењу Приједлога закона из
парламентарне процедуре.
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и
Херцеговине, предлагач: посланик Младен Босић
- број: 01-02-1-9/14 од 10. 03. 2014. (поднесен по хитном поступку)
- предлагач 09. 04. 2014. доставио акт о повлачењу Приједлога закона из
парламентарне процедуре.

1. Предлагач: Дом народа ПСБиХ
1.1.

Донесени закон

1. Закон о измјени и допуни Изборног закона Босне и Херцеговине
- закон број: 01,02-02-1-56/13 од 19. 12. 2013.
- усвојен по хитном поступку на 62. сједници Дома, одржаној 23. 01. 2014.
- објава „Службени гласник БиХ“, број: 7/14

1.2. Приједлог закона за који је обустављена процедура
1. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о кривичном поступку Босне и
Херцеговине
- број: 01-02-1-42/13 од 12. 11. 2013.
- законодавна процедура обустављена на 63. сједници Дома, одржаној 06. и 25.
02. 2014, у складу са чланом 107. став (4) Пословника.

1.3. Одбијени приједлог закона
1. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и
Херцеговине
- број: 01-02-1-60/13 од 30. 04. 2014.
- одбијен на 69. сједници Дома, одржаној 03. 07. 2014, у складу са чланом 107.
став (2) Пословника.

2. Предлагач: Предсједништво БиХ
1.1.

Донесени закон

1. Закон о измјенама и допуни Закона о Буџету институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2014. годину
- број: 01,02-02-1-32/14 од 23. 07. 2014. (поднесен по хитном поступку)
- усвојен на 70. сједници Дома, одржаној 24. 07. 2014.
- објава „Службени гласник БиХ“, број: 60/14.

3. Предлагач: Савјет министара БиХ
5.1.

Донесени закони/усвојени приједлози закона

1. Закон о измјенама и допунама Закона о прекршајима БиХ
- број: 01,02-02-1-54/13 од 27. 11. 2013.
- усвојен у првом читању на 61. сједници, одржаној 30. 12. 2013.
- усвојен у другом читању на 62. сједници, одржаној 23. 01. 2014.
- објава „Службени гласник БиХ“, број: 36/14.
2. Закон о јавним набавкама
- број: 01,02-02-1-59/13, од 10. 12. 2013.
- усвојен у првом читању на 62. сједници, одржаној 23. 01. 2014.
- усвојен у другом читању на 64. сједници, одржаној 13. и 26. 03. 2014.
- објава „Службени гласник БиХ“, број: 39/14.
3. Закон о програму заштите свједока у Босни и Херцеговини
- број: 01,02-02-1-20/13 од 22. 04. 2013.
- усвојен у првом читању на 50. сједници, одржаној 18. 07. 2013.
- усвојен у другом читању на 55. сједници, одржаној 24. и 28. 10. 2013.
- Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању идентичног текста
усвојен на 64. сједници, одржаној 13. и 26. 03. 2014.
- објава „Службени гласник БиХ“, број: 36/14.
4. Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини
- број: 01,02-02-1-17/14 од 11. 04. 2014. (поднесен по хитном поступку)
- усвојен на 65. сједници, одржаној 15. 04. 2014.
- објава „Службени гласник БиХ“, број: 49/14
5. Закон о допунама Закона о Правобранилаштву Босне и Херцеговине
- број: 01,02-02-1-3/14 од 30. 01. 2014.
- усвојен у првом читању на 64. сједници, одржаној 13. и 26. 03. 2014.
- усвојен у другом читању на 65. сједници, одржаној 15. 04. 2014.
- објава „Службени гласник БиХ“, број: 47/14.
6. Закон о измјенама и допунама Закона о граничној контроли
- број: 01,02-02-1-1/14 од 08. 01. 2014.
- усвојен у првом читању на 63. сједници, одржаној 06. и 25. 02. 2014.
- усвојен у другом читању на 66. сједници, одржаној 14. 05. 2014.
- објава „Службени гласник БиХ“, број: 47/14.
7. Закон о допуни Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
- број: 01,02-02-1-23/14 од 20. 05. 2014. (поднесен по хитном поступку)
- усвојен на 67. сједници Дома, одржаној 28. 05. 2014.

-

објава „Службени гласник БиХ“, број: 47/14.

8. Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких
активности
- број: 01,02-02-1-24-1/14 од 27. 05. 2014. (поднесен по хитном поступку)
- усвојен на 67. сједници Дома, одржаној 28. 05. 2014.
- објава „Службени гласник БиХ“, број: 47/14.
9. Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине
- број: 01,02-02-1-24-1/14 од 27. 05. 2014. (поднесен по скраћеном поступку, а
у току сједнице предлагач одустао од скраћене процедуре, закон разматран
по основном законодавном поступку)
- усвојен у првом и у другом читању на 67. сједници Дома, одржаној 28. 05.
2014. (у складу са чланом 106. став (4) Пословника).
10. Закон о електронском документу
- број: 01,02-02-1-5/14 од 05. 02. 2014.
- усвојен у првом читању на 64. сједници, одржаној 13. и 26. 03. 2014.
- усвојен у другом читању на 65. сједници, одржаној 15. 04. 2014.
- Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању идентичног текста
закона усвојен на 69. сједници, одржаној 03. 07. 2014.
- објава „Службени гласник БиХ“, број: 58/14
11. Закон о измјени и допуни Закона о акцизама у Босни и Херцеговини
- број: 01,02-02-1-44/13 од 20. 09. 2013.
- усвојен у првом читању на 55. сједници, одржаној 24. и 28. 10. 2013.
- усвојен у другом читању на 57. сједници, одржаној 20. 11. 2013.
- Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању идентичног текста
закона усвојен на 70. сједници, одржаној 24. 07. 2014.
- објава „Службени гласник БиХ“, број: 60/14.
12. Закон о измјенама и допунама Закона о политици директних страних
улагања у Босну и Херцеговину
- број: 01,02-02-1-30/14 од 17. 07. 2014.
- усвојен у првом читању на 72. сједници, одржаној 04. 09. 2014.
- усвојен у другом читању на 73. сједници, одржаној 25. 09. 2014.

5.2. Одбијени приједлози закона
1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама
Босне и Херцеговине
- број: 01,02-02-1-4/14 од 04. 02. 2014.
- одбијен у првом читању на 65. сједници, одржаној 15. 04. 2014.

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању
институција Босне и Херцеговине
- број: 01,02-02-1-22/14 од 15. 05. 2014.
- одбијен у првом читању на 68. сједници, одржаној 12. 06. 2014.
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине
- број: 01,02-02-1-18/14 од 14. 04. 2014.
- одбијен на 68. сједници, одржаној 12. 06. 2014, у складу са чланом 107. став
(2) Пословника.
4. Приједлог закона о међународној правној помоћи у грађанским стварима
- број: 01,02-02-1-19/14 од 17. 04. 2014.
- одбијен у првом читању на 68. сједници, одржаној 12. 06. 2014.
5. Приједлог закона о допуни Закона о Високом судском и тужилачком
савјету Босне и Херцеговине
- број: 01,02-02-1-27/14 од 27. 05. 2014.
- одбијен у првом читању на 69. сједници, одржаној 03. 07. 2014.
6. Приједлог закона о процедуре гласања држављана других држава на
територији Босне и Херцеговине
- број: 01,02-02-1-29/14 од 01. 07. 2014.
- одбијен у првом читању на 72. сједници, одржаној 04. 09. 2014.

5.3. Приједлози закона за које је обустављена процедура
1. Приједлог закона о спречавању прања новца и финансирања
терористичких активности
- број: 01,02-02-1-52/13 од 20. 11. 2013.
- законодавна процедура обустављена на 64. сједници Дома, одржаној 13. и
26. 03. 2014, у складу са чланом 107. став (4) Пословника.
2. Приједлог закона о допунама Закона о омбудсмену за људска права Босне и
Херцеговине
- број: 01,02-02-1-52/13 од 20. 11. 2013.
- законодавна процедура обустављена на 70. сједници Дома, одржаној 24. 07.
2014, у складу са чланом 107. став (4) Пословника.

6.4.

Приједлог закона који је повучен из процедуре

1. Приједлог закона о спречавању прања новца и финансирања
терористичких активности
- број: 01,02-02-1-24/14 од 23. 05. 2014. (поднесен по хитној процедури)
- повучен из парламентарне процедуре 27. 05. 2014.

6.5.

Приједлози закона у процедури на дан 31. 12. 2014.
a. 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.
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и другим
накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу БиХ
- број: 01,02-02-1-31/14, од 22. 07. 2014.
3. Приједлог закона о облигационим односима у цивилном ваздухопловству
БиХ
- број: 01,02-02-1-33/14 од 24. 07. 2014.
4. Приједлог закона о царинској политици у Босни и Херцеговини
- број: 01,02-02-1-35/14 од 15. 09. 2014.
5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским
службеницима Босне и Херцеговине
- број: 01,02-02-1-38/14 од 03. 11. 2014.

б. Предлагач: посланик у Представничком дому
1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ваздухопловству БиХ,
предлагач: посланик Мирсад Мешић
- број: 01-02-1-28/14 од 12. 06. 2014.

ПОГЛАВЉЕ II.
ХЕРЦЕГОВИНЕ

АМАНДМАНИ

НА

УСТАВ

БОСНЕ

И

1. Предлагач: посланик у Представничком дому
1.1. Амандмани на Устав Босне и Херцеговине у процедури на дан 31.12.2014.
1. Приједлог амандмана II и амандмана III на Устав Босне и Херцеговине
(број: 01-01-37/12 од 31. 08. 2012)
Предлагач : посланик Асим Сарајлић
Уставноправна комисија је на 37. сједници, одржаној 12. 02. 2013, 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. доставила Мишљење у даљу законодавну процедуру.
Уставноправна комисија је на 37. сједници, одржаној 12. 02. 2013, утврдила да је
Приједлог амандмана III на Устав БиХ усклађен са Уставом БиХ и правним
системом БиХ, те као надлежна комисија није прихватила принципе Приједлога
амандмана III на Устав БиХ и у складу с одредбама Пословника ПДПСБиХ 13.
02. 2013. доставила Мишљење у даљу законодавну процедуру.

2. Предлагач: Савјет министара БиХ
2.1. Амандмани на Устав Босне и Херцеговине у процедури на дан 31.12.2013.
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. 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, 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 Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне
скупштине БиХ за израду приједлога измјена и допуна Пословника Представничког
дома Парламентарне скупштине БиХ и Пословника Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ
- број: 01,02-50-14-171/14 од 29. 01. 2014.
- усвојен на наставку 63. сједнице, одржаном 25. 02. 2014. године
2. Извјештај о извршеној ревизији учинка: „Резултати реформе јавне управе“
- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,
- број: 01/4-16-1-1346/13 од 30. 12. 2013. године,
3. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ за 2013. годину
- број: 05/2-50-13-28-57-3/14 од 24. 01. 2014. године,
4. Извјештај о раду парламентарног војног повјереника БиХ за 2013. годину
- број: 01,02-37-230/14 од 12. 02. 2014. године,
5. Извјештај о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и
координацију борбе против корупције Парламентарне скупштине БиХ за 2013. годину
- број: 01,02-50-19-232/14 од 13. 02. 2014. године,
- усвојени на наставку 64. сједнице, одржаном 26. 03. 2014. године
6. Извјештај о извршеној ревизији учинка: „Ефикасност ФИПА-е у привлачењу страних
инвестиција у БиХ“
- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,
- број: 01/4-16-1-1344/13 од 30. 12. 2013. године,
7. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби БиХ за 2013. годину
- број: 01,02-50-19-320/14 од 06. 03. 2014. године;
8. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај Босне и
Херцеговине за 2013. годину
- број: 01,02-16-1-382/14 од 18. 03. 2014. године;
9. Извјештај о раду Уставноправне комисије за 2013. годину
- број: 01-50-3-112/14-4 од 06. 03. 2014. године;
10. Извјештај о раду Комисије за спољне послове за 2013. годину
- број: 01-50-3-112-2/14 од 28. 01. 2014. године;
11. Извјештај о раду Комисије за спољну трговину и царине за 2013. годину
- број: 01-50-3-112/14-3 од 27. 02. 2014. године;
12. Извјештај о раду Комисије за финансије и буџет за 2013. годину
- број: 01-50-3-112-1/14 од 28. 01. 2014. године;
13. Извјештај о раду Комисије за саобраћај и комуникације за 2013. годину
- број: 01-50-3-112/14 од 22. 01. 2014. године;
14. Извјештај о раду Комисије за остваривање равноправности полова за 2013. годину
- број: 01-50-3-112/14-5 од 06. 03. 2014. године;
15. Извјештај о раду Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ за 2013. годину
- број: 01,02-50-14-200/14 од 04. 02. 2014. године;
16. Извјештај о раду Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајнобезбједносне агенције БиХ за 2013. годину
- број: 01,02-50-14-200/14-5 од 02. 04. 2014. године;

17. Извјештај о раду Заједничке комисије за економске реформе и развој за 2013.
годину
- број: 01,02-50-14-200/14-3 од 11.03.2014. године;
18. Извјештај о раду Заједничке комисије за европске интеграције за 2013. годину
- број: 01,02-50-14-200/14-1 од 14. 02. 2014. године;
19. Извјештај о раду Заједничке комисије за административне послове за 2013. годину
- број: 01,02-50-14-200/14 од 24. 03. 2014. године;
20. Извјештај о раду Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију,
избјеглице, азил и етику за 2013. годину
- број: 01,02-50-14-200/14 од 26. 02. 2014. године;
21. Извјештај о раду Истражне комисије Представничког дома за утврђивање евентуалних
неправилности и злоупотреба и стања у Управи за индиректно опорезивање БиХ
- број: 01-50-5-443/14 од 27. 03. 2014. године
- усвојени на 65. сједници, одржаној 15. 04. 2014. године
22. Извјештај о обављеној ревизији учинка о теми: „Праћење реализације препорука ревизије
учинка“,
- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,
- број: 01-16-1-428/14 од 21. 03. 2014. године;
23. Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2013. годину,
- број: 01/4,02/3-16-1-423/14 од 20. 03. 2014. године;
24. Извјештај о раду Савјета националних мањина БиХ за 2013. годину,
- број: 01,02-39-504/14 од 09. 04. 2014. године
- усвојени на на 66. сједници, одржаној 14. 05. 2014. године
25. Извјештај о раду Правобранилаштва Босне и Херцеговине за период 01. 01. 2013 – 31. 12.
2013. године
- број: 01,02-10-512/14 од 10. 04. 2014. године;
26. Извјештај о спровођењу закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ у
2013. години
- број: 01,02-50-19-551/14 од 23. 04. 2014. године;
27. Извјештај о раду 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
за 2013. годину
- број: 01,02-37-517/14 од 14. 04. 2014. године;
28. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска
права Босне и Херцеговине и Годишњи извјештај о појавама дискриминације у
Босни и Херцеговини за 2013.
- број: 01-37-565/14 од 25. 04. 2014. године
- усвојени на 67. сједници, одржаној 28. 05. 2014. године
29. Извјештај о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против
корупције за 2013. годину
- број: 05/8-50-19-307/14 од 04. 03. 2014. године;
30. Годишњи извјештај и финансијски извјештаји Централне банке БиХ за 2013. годину
- број: 01-50-19-480/14 од 03. 04. 2014. године;
31. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2013.
годину

- број: 01,02-29-592/14 од 07. 05. 2014. године;
32. Извјештај о раду Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као независног
тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2013. годину и План рада
Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као независног тијела
полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2014. годину
- број: 01,02-50-19-649/14 од 22. 05. 2014. године
- усвојени на 68. сједници, одржаној 12. 06. 2014. године
33. Извјештај о обављеној ревизији учинка о теми: „Претпоставке за ефикасан рад
Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције“,
- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,
- број: 01/4-16-1-690/14 од 03.06.2014. године;
34. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2013. годину
- број: 01,02-50-19-660/14 од 26.05.2014. године;
35. Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини за 2013. годину,
- материјал Агенције за заштиту личних података у БиХ,
- број: 01,02-37-703/14 од 09.06.2014. године
- усвојени на 69. сједници, одржаној 03. 07. 2014. године
36. Извјештај о обављеној ревизији учинка о теми: „Управљање уговорима о дјелу и
уговорима о привременим и повременим пословима у институцијама БиХ“,
- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,
- број: 01/4-16-1-691/14, од 03. 06. 2014. године;
37. Извјештај о обављеној ревизији учинка о теми: „Телекомуникациона рјешења у
институцијама БиХ“
- материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,
- број: 01/4-16-1-692/14, од 03. 06. 2014. године
- усвојени на 70. сједници. одржаној 24. 07. 2014. године
38. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Министарства комуникација и транспорта БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-864/14
од 02.07.2014. године;
39. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Министарства одбране БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-865/14 од 02.07.2014. године;
40. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Министарства иностраних послова БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-869/14 од
02.07.2014. године;
41. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Министарства за људска права и избјеглице БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1870/14 од 02.07.2014. године;
42. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ за 2013. годину, број:
01-16-1-762/14 од 02.07.2014. године;
43. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Центра за
уклањање мина у БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-839/14 од 02.07.2014. године;
44. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Управе за индиректно опорезивање БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-886/14 од
02.07.2014. године;
45. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
антидопиншку контролу БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-759/14 од 02.07.2014. године;

46. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
државну службу БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-760/14 од 02.07.2014. године;
47. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
форензичка испитивања и вјештачења БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-761/14 од
02.07.2014. године;
48. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
јавне набавке БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-764/14 од 02.07.2014. године;
49. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
лијекове и медицинска средства БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-765/14 од 02.07.2014.
године;
50. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
надзор над тржиштем БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-766/14 од 02.07.2014. године;
51. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
осигурање у БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-767/14 од 02.07.2014. године;
52. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
полицијску подршку БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-812/14 од 02.07.2014. године;
53. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
поштански саобраћај БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-813/14 од 02.07.2014. године;
54. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
предшколско, основно и средње образовање БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-814/14 од
02.07.2014. године;
55. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ за 2013. годину, број:
01-16-1-815/14 од 02.07.2014. године;
56. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
рад и запошљавање БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-817/14 од 02.07.2014. године;
57. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1818/14 од 02.07.2014. године;
58. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
безбједност хране у БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-819/14 од 02.07.2014. године;
59. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
статистику БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-833/14 од 02.07.2014. године;
60. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
школовање и стручно усавршавање кадрова БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-834/14 од
02.07.2014. године;
61. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
унапређење страних инвестиција у БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-835/14 од
02.07.2014. године;
62. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Агенције за
заштиту личних података у БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-836/14 од 02.07.2014.
године;
63. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Архива БиХ
за 2013. годину, број: 01-16-1-837/14 од 02.07.2014. године;
64. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Центра за
информисање и признавање докумената из области високог образовања БиХ за 2013.
годину, број: 01-16-1-838/14 од 02.07.2014. године;
65. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Дирекције за
цивилно ваздухопловство БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-841/14 од 02.07.2014. године;
66. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Дирекције за
економско планирање БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-842/14 од 02.07.2014. године;

67. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Дирекције за
европске интеграције БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-843/14 од 02.07.2014. године;
68. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1844/14 од 02.07.2014. године;
69. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Државне агенције за истраге и заштиту за 2013. годину, број: 01-16-1-845/14 од
2.7.2014. године;
70. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност за 2013.
годину, број: 01-16-1-846/14 од 02.07.2014. године;
71. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Фонда
за повратак БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-847/14 од 02.07.2014. године;
72. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Генералног секретаријата Савјета министара БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1848/14 од 02.07.2014. године;
73. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Граничне полиције БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-849/14 од 02.07.2014. године;
74. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Институције омбудсмена за заштиту потрошача у БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1850/14 од 02.07.2014. године;
75. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Институције омбудсмена за људска права БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-851/14
од 02.07.2014. године;
76. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Института за акредитовање БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-852/14 од 02.07.2014.
године;
77. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Института за интелектуалну својину БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-853/14 од
02.07.2014. године;
78. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Института за метрологију БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-854/14 од 02.07.2014.
године;
79. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Института за нестала лица БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-855/14 од 02.07.2014.
године;
80. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Института за стандардизацију БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-856/14 од 02.07.2014.
године;
81. 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 2013. годину, број: 01-16-1-857/14 од
02.07.2014. године;
82. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Комисије за концесије БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-858/14 од 02.07.2014. године;
83. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Конкуренцијског савјета БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-859/14 од 02.07.2014.
године;
84. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Меморијалног центра Сребреница-Поточари, спомен-обиљежје и мезарје за жртве
геноцида из 1995. године за 2013. годину, број: 01-16-1-860/14 од 02.07.2014. године;

85. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Министарства спољне трговине и економских односа БиХ за 2013. годину, број: 0116-1-861/14 од 02.07.2014. године;
86. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Министарства цивилних послова БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-862/14 од
02.07.2014. године;
87. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Министарства финансија и трезора БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-863/14 од
02.07.2014. године;
88. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Министарства правде БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-866/14 од 02.07.2014. године;
89. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Министарства безбједности БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-868/14 од 02.07.2014.
године;
90. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Одбора државне службе за жалбе БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-871/14 од
02.07.2014. године;
91. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Парламентарне скупштине БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-872/14 од 02.07.2014.
године;
92. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Комисије за очување националних споменика БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1873/14 од 02.07.2014. године;
93. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Правобранилаштва БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-876/14 од 02.07.2014. године;
94. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Предсједништва БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-877/14 од 02.07.2014. године;
95. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Регулаторне агенције за комуникације БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-878/14 од
02.07.2014. године;
96. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Службе за послове са странцима за 2013. годину, број: 01-16-1-879/14 од 02.07.2014.
године;
97. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Службе за заједничке послове институција БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-880/14
од 02.07.2014. године;
98. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија и трезора БиХ за
2013. годину, број: 01-16-1-881/14 од 02.07.2014. године;
99. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Централне изборне комисије БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-882/14 од 02.07.2014.
године;
100.Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији Суда
БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-883/14 од 02.07.2014. године;
101.Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Тужилаштва БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-884/14 од 02.07.2014. године;
102.Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Управе БиХ за заштиту здравља биља за 2013. годину, број: 01-16-1-885/14 од
02.07.2014. године;

103.Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ за 2013. годину, број: 01-161-887/14 од 02.07.2014. године;
104.Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди,
исхрани и руралном развоју БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-888/14 од 02.07.2014.
године;
105.Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Канцеларије за разматрање жалби БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-889/14 од
02.07.2014. године;
106.Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Канцеларије за ветеринарство БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-895/14 од 02.07.2014.
године;
107.Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Канцеларије за законодавство Савјета министара БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1896/14 од 02.07.2014. године;
108.Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Уставног суда БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-897/14 од 02.07.2014. године;
109.Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији
Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2013. годину, број: 01-16-1-898/14 од
02.07.2014. године;
110.Извјештај о стању радијационе и нуклеарне безбједности за 2013. годину,
- материјал Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну
безбједност,
- број: 01,02-50-19-940/14 од 11.08.2014.
- усвојени на 72. сједници, одржаној 04. 09. 2014. године
111.Извјештај о раду и пословању БХРТ-а за 2013. годину,
- број: 01,02-29-800/14 од 11.07.2014.,
112. Извјештај о раду Истражне комисије Представничког дома за утврђивање
трошења донаторских средстава
- број: 01-50-5-1058/14 од 25.09.2014.,
113. Извјештај о раду Интерресорне радне групе за припрему приједлога измјена и
допуна Изборног закона Босне и Херцеговине
- број: 01,02-50-14-1022/14 од 18.09.2014.
- усвојени на 73. сједници, одржаној 25.9.2014.

ПОГЛАВЉЕ II. ИЗВЈЕШТАЈИ У ПРОЦЕДУРИ НА ДАН 31.12.2014.
1. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ за 2013.
годину
- број: 01,02-50-19-491/14 од 07. 04. 2014.
- Напомена: Извјештај усвојен на 3. сједници Дома, 15. 01. 2015.
2. Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза
БиХ за 2013. годину
- материјал Предсједништва БиХ,
- број: 01,02-16-1-796/14 од 11.07.2014.

-

Напомена: Извјештај није усвојен на 5. сједници Дома, 29. 01. 2015.

3. 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.
- Напомена: Извјештај усвојен на 5. сједници Дома, 29. 01. 2015.
4. Извјештај о раду Комисије за остваривање равноправности полова за
2014. годину
- број: 01-50-3-991/14 од 05.09.2014.
5. Извјештај о раду Уставноправне комисије Представничког дома за 2014.
годину
- број: 01-50-3-1039-2/14 од 28.10.2014.
6. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2013.
годину
- број: 01,01/1,02,02/1-08-1053/14 од 24.09.2014.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Извјештаји Министарства спољне трговине и економских односа БиХ:
a) Извјештај о издатим исправама за спољнотрговински промет оружја, војне
опреме, производа двојне и посебне намјене за 2013. годину,
б) Извјештај о реализацији спољнотрговинског промета оружја, војне
опреме, производа двојне и посебне намјене за 2012. годину,
- број: 01,02-24-1446/14 од 26.12.2014.
11. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми:
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.

„Смјештај

ТРЕЋИ – ИНФОРМАЦИЈЕ
ПОГЛАВЉЕ I. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ПРИМЉЕНЕ К ЗНАЊУ
И ДРУГИ АКТИ КОЈИ СУ УСВОЈЕНИ
1.

Информација о годишњем плану обуке и вјежби припадника и јединица
Оружаних снага Босне и Херцеговине у иностранству за 2014. годину
- материјал Министарства одбране БиХ, с Мишљењем Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ
- број: 01,02-03-1228/13 од 11.02.2014. године,
- примљена к знању на наставку 64. сједнице Дома, одржаном 26. 03. 2014.

2.

Информација о припреми услова за коришћење новог инструмента
претприступне помоћи Европске уније за период 2014– 2020.
- материјал Министарства спољне трговине и економских односа БиХ
- број: 01,02-06-1265/13 од 06.12.2013. године са Мишљењем Комисије за
спољну трговину и царине и закључком садржаним у њему
- примљене к знању на наставку 64. сједнице, одржане 26. 03. 2014.
године)

3.

Пословник Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
- предлагач:
Привремена
заједничка
комисија
оба
дома
Парламентарне скупштине БиХ за израду приједлога измјена и
допуна Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ и Пословника Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ,
- број: 01-02-4-172/14 од 29. 01. 2014. године
- усвојен на 66. сједници, одржаној 14. 05. 2014.

4.

Измјене и допуне Јединствених правила за израду правних прописа у
институцијама БиХ
- предлагач: Комисија за остваривање равноправности полова,
- број: 01-02-4-600/14 од 09. 05. 2014. године
- усвојене на 67. сједници, одржаној 28. 05. 2014.

5.

Изјашњење Савјета министара БиХ поводом приједлога закључака
изнесених на 67. сједници Представничког дома, одржаној 28.05.2014. године,
у расправи о Информацији предсједавајућег Савјета министара БиХ о
посљедицама природне несреће у Босни и Херцеговини
- број: 01-50-1-15-67/14 од 10.06.2014. године
- примљено к знању на 68. сједници, одржаној 12. 06. 2014.

6.

Измјене и допуне Јединствених правила за израду правних прописа у
институцијама Босне и Херцеговине
- предлагач: Уставноправна комисија Представничког дома,
- број: 01-02-4-706/14 од 11. 06. 2014. године,
- усвојене на 69. сједници, одржаној 03. 07. 2014.

7.

Упутство о коришћењу родно осјетљивог језика у ПСБиХ с прилозима:
Појединачна упутства с примјерима и Табела функција, наслова, звања и
занимања у ПСБиХ и Секретаријату ПСБиХ
- материјал Комисије за остваривање равноправности полова,
- број: 01-02-4-599/14 од 09. 05. 2014.
- (реализација Иницијативе посланице Исмете Дервоз усвојене на 26.
сједници Дома, одржаној 19. 04. 2012. године)
- усвојено на 70. сједници, одржаној 24. 07. 2014.

8.

Информација о стању јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31.12.2013.
- материјал Савјета министара БиХ,
- број: 01,02-16-1-904/14 од 22. 07. 2014.
- примљена к знању на 72. сједници, одржаној 04. 09. 2014.

9.

Финансијски план БХРТ-а и планови програма за 2014. годину
- број: 01,02-29-800/14 од 11.07.2014.
- примљени к знању на 73. сједници Дома, одржаној 25.09.2014.

10. Заједничка изјава чланица Цетињског парламентарног форума
- број: 01-50-19-918/14 од 24. 7. 2014.
- материјал доставила Комисија за остваривање равноправности
сполова
- примљени к знању на 73. сједници Дома, одржаној 25.09.2014.

ПОГЛАВЉЕ II. ИНФОРМАЦИЈА КОЈА НИЈЕ ПРИМЉЕНА К
ЗНАЊУ
1.

Информација о раду Тужилаштва БиХ за 2013. годину
- број: 01,02-09-638/14 од 20.5.2014.
- није примљена к знању на 68. сједници Дома, одржаној 12. 06. 2014.

ПОГЛАВЉЕ III. АКТ КОЈИ ЈЕ ПОВУЧЕН ИЗ ПРОЦЕДУРЕ
1. Приједлог пословника о измјенама и допунама Пословника о раду Одбора
за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима
БиХ
- материјал Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника
у полицијским тијелима БиХ,
- број: 01,02-02-4-749/14 од 27.06.2014.
- предлагач 17.07.2014. повукао Приједлог пословника из процедуре.

ПОГЛАВЉЕ IV. АКТ КОЈИ ЈЕ У ПРОЦЕДУРИ НА ДАН 31.12.2014.
1. 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.

ДИО ЧЕТВРТИ - МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ
ПОГЛАВЉЕ I. САГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈУ
Представнички дом дао је сагласност за ратификацију сљедећих међународних
докумената:
1. Уговора између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савјета министара Републике
Албаније о сарадњи у области ветеринарства, број: 01,02-05-2-1250/13 од 02. 12. 2013.
године;
2. Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске
инвестиционе банке и ЈП Аутопутеви Републике Српске – Аутопут Бањалука – Добој,
број: 01,02-05-2-64/14 од 13.01.2014. године;
3. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Македоније о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и
мовину, број: 01,02-05-2-1326/13 од 24. 12. 2013. године,
4. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Словеније о размјени и обостраној заштити тајних података, број: 01,02-05-2-1327/13 од
24. 12. 2013. године;
5. Безбједносног споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Републике Србије, број: 01,02-05-2-39/14 од 07. 01. 2014. године;
6. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и ОЕБС-а из области одбране
и безбједности, број: 01,02-05-2-44/14 од 08. 01. 2014. године;
7. Меморандума о разумијевању између Европске уније и Босне и Херцеговине о учешћу
Босне и Херцеговине у програму МЕДИА 2007, број: 01,02-05-2-45/14 од 08. 01. 2014.
године;
8. Протокола између Министарства спољне трговине и економских односа Босне и
Херцеговине и Министарства за националну економију Мађарске о сарадњи
малих и средњих предузећа, број: 01,02-05-2-43/14 од 08. 01. 2014. године (на 62.
сједници, одржаној 23. 01. 2014.године);
9. Уговора о кредиту за пројекат између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW) и Босне и
Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора (корисник кредита), и
Федерације Босне и Херцеговине, коју заступа Федерално министарство финансија, и
Електропривреде Босне и Херцеговине д.д. Сарајево (ЕПБиХ), (агенција за реализацију
пројекта), за износ од 65.000.000 евра – Вјетроелектрана Подвележје, број: 01,02-05-280/14 од 15. 01. 2014. године;

10. Уговора о гаранцији који се односи на Уговор о зајму за Пројекат централног гријања
Пале између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2166/14, од 29.1.2014. године;
11. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за
међународни развој (ИФАД) – Пројекат развоја руралног пословања, број: 01,02-05-2144/14, од 24.1.2014. године (на наставку 63. сједнице, одржаном 25. 02. 2014.
године);
12. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Сан Марино о међународном друмском превозу путника и робе, број: 01,02-05-2187/14 од 31. 01. 2014. године;
13. Споразума о зајму за Пројекат Систем водоснабдијевања за општину Ливно – Ливањски
хоризонт – сјеверни крак фаза II између Босне и Херцеговине, коју представља
Министарство финансија и трезора и Raiffeisen Bank International AG, број: 01,02-05-2188/14 од 31. 01. 2014. године;
14. Споразума о гранту ЕК ИПА (Пројекат канализационог система у Љубушком) између
Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој у функцији
администратора Европске комисије за Траст фонд претприступног инструмента
Европске уније, број: 01,02-05-2-223/14 од 11. 02. 2014. године;
15. Првог амандмана на Споразум о кредиту склопљен 25. 10. 2011. године за финансирање
изградње канализационог система и система водоснабдијевања у општини Челић имеђу
Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора (зајмопримац) и
UniCredit Bank Austria AG, Беч, Аустрија (банка), број: 01,02-05-2-269/14 од 21. 02. 2014.
године (на наставку 64. сједнице, одржане 26. 03. 2014. године);
16. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савјета министара
Републике Албаније о узајамној помоћи по питањима царине, број: 01,02-05-2-342/14 од
13. 03. 2014. године;
17. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у вези са
вишекорисничким програмом за ТЕМПУС 2013 у оквиру Инструмента претприступне
помоћи, број: 01,02-05-2-432/14 од 25. 03. 2014. године;
18. Споразума између Министарства одбране Босне и Херцеговине и Министарства
националне одбране Народне Републике Кине о обезбјеђењу бесплатне војне помоћи
Народне Републике Кине за Босну и Херцеговину, број: 01,02-05-2-434/14 од 25. 03.
2014. године;
19. Допуне бр. 3 Споразума о финансирању у вези са националним програмом за Босну и
Херцеговину - дио II у оквиру ИПА-ине компоненте помоћи у транзицији и јачању
институција за 2008. годину, број: 01,02-05-2-419/14 од 20. 03. 2014. године;
20. Допуне бр. 1 Споразума о финансирању о државном програму за Босну и Херцеговину у
оквиру ИПА компоненте за помоћ у транзицији и изградњи институција за 2012. годину,
број: 01,02-05-2-426/14 од 21. 03. 2014. године;
21. Допуне бр. 1 Споразума о финансирању који се односи на хоризонтални програм о
нуклеарној безбједности и заштити од зрачења у оквиру Инструмента претприступне
помоћи за 2011. годину, број: 01,02-05-2-433/14 (веза: 01,02-05-2-166/13) од 25. 03. 2014.
године;
22. Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Турске о правној помоћи у
кривичним стварима, број: 01,02-05-2-418/14 од 20. 03. 2014. године;
23. Уговора о изручењу између Босне и Херцеговине и Републике Турске, број: 01,02-05-2417/14 од 20. 03. 2014. године;
24. Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и ЈП Електропривреда Босне и
Херцеговине д.д. Сарајево и Европске инвестиционе банке – Техничка помоћ за
вјетропарк на подручју Влашића, Травник-БиХ, број: 01,02-05-2-424/14 од 21. 03. 2014.
године;

25. Протокола између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства
унутрашњих послова Црне Горе и Министарства унутрашњих послова Републике
Србије о оснивању и функционисању заједничког центра за полицијску сарадњу, број:
01,02-05-2-416/14 од 20. 03. 2014. године;
26. Протокола између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства
унутрашњих послова Црне Горе о сарадњи у области форензичких испитивања и
вјештачења, број: 01,02-05-2-435/14 од 25. 03. 2014. године;
27. Имплементационог протокола између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Савезне Републике Њемачке о примјени Споразума између Европске заједнице и Босне
и Херцеговине о реадмисији лица која бораве без дозвола, број: 01,02-05-2-436/14 од 25.
03. 2014. године;
28. Регионалне конвенције о Пан-евро-медитеранским повлашћеним правилима поријекла
робе, број: 01,02-05-2-415/14 од 20. 03. 2014. године (на 65. сједници, одржаној 15. 04.
2014. године);
29. Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство
финансија и трезора, и Unicredit Bank Austria AG, за финансирање пројекта
„Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву, Фаза II-А“, број: 01,02-05-2-518/14
од 14. 04. 2014. године;
30. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине, Европске комисије и
Управљачког тијела са сједиштем у Мађарској о интеграцији средстава из
Инструмента претприступне помоћи
у оквиру Програма транснационалне
сарадње Југоисточна Европа за помоћ из Европског фонда за регионални развој у
оквиру циља Европска територијална сарадња, број: 01,02-05-2-534/14 од 17. 04.
2014. године;
31. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у
погледу прекограничног програма Босна и Херцеговина – Црна Гора у оквиру
Инструмента претприступне помоћи за 2013. годину, број: 01,02-05-2-568/14 од 28.
04. 2014. године;
32. Споразума о војно-финансијској сарадњи између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Републике Турске и Имплементационог протокола о
финансијској помоћи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Републике Турске, број: 01,02-05-2-585/14 од 06.05.2014. године;
33. Допуне бр. 1 Споразума о финансирању о државном програму за Босну и
Херцеговину у оквиру ИПА компоненте за помоћ у транзицији и изградњи
институција за 2011. годину, број: 01,02-05-2-569/14 од 28. 04. 2014. године;
34. Европске конвенције о питањима ауторског права и сродних права у оквиру
прекограничног емитовања путем сателита, број: 01,02-05-2-425/14 од 21. 03. 2014.
године;
35. Конвенције Међународне организације рада о колективном преговарању, број 154 из
1981. године, број: 01,02-05-2-483/14 од 04. 04. 2014. године;
36. Конвенције о радним односима (јавне службе), број 151, из 1978. године,
Међународне организације рада, број: 01,02-05-2-586/14 од 06.05.2014. године;
37. Уговора између Босне и Херцеговине и Краљевине Мароко о правној помоћи у
кривичним стварима, број: 01,02-05-2-587/14 од 06.05.2014. године;
38. Уговора о правној помоћи у грађанским и привредним стварима између Босне и
Херцеговине и Краљевине Мароко, број: 01,02-05-2-588/14 од 06.05.2014. године;
39. Меморандума о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Сједињених Америчких Држава о развојној сарадњи за период 2012 – 2016, број: 01,0205-2-589/14 од 06.05.2014. године;
40. Протокола између Босне и Херцеговине и земаља Бенелукса (Краљевине Белгије,
Великог Војводства Луксембурга и Краљевине Холандије) о примјени Споразума

између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о реадмисији лица која бораве без
дозвола (Имплементациони протокол), број: 01,02-05-2-482/14 од 04. 04. 2014. године
(на 66. сједници, одржаној 14. 05. 2014. године);
41. Уговора о екстрадицији између Босне и Херцеговине и Краљевине Мароко, број: 01,0205-2-651/14 од 22. 05. 2014. године;
42. Споразума о финансијској сарадњи – размјена нота између Савјета министара
Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике Њемачке за пројекат Вјетропарк
Подвележје, број: 01,02-05-2-673/14 од 29. 05. 2014. године;
43. Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у
погледу прекограничног програма Хрватска – Босна и Херцеговина у оквиру
Инструмента претприступне помоћи за 2013. годину, број: 01,02-05-2-682/14, од
30.05.2014. године;
44. Првог амандмана на Споразум о замјени дуга од 27. 02. 2012. године, између KfWа, Франкфурт на Мајни (KfW) и Босне и Херцеговине, коју представља
Министарство финансија и трезора (зајмопримац), као и Федерације Босне и
Херцеговине, коју представља Федерално министарство финансија, и Републике
Српске, коју представља Министарство финансија РС, у износу од 12.821.343,85
евра – „Замјена дуга 3“, број: 01,02-05-2-674/14 од 29. 05. 2014. године;
45. Додатног протокола 3 уз Споразум о измјени и приступању Централноевропском
споразуму о слободној трговини (ЦЕФТА 2006), број: 01,02-05-2-672/14 од 29. 05. 2014.
године (на 68. сједници, одржаној 12. 06. 2014. године);
46. Оквирног споразума о кредиту између Развојне банке Савјета Европе и Босне и
Херцеговине Л/Д 1789 (2013), број: 01,02-05-2-707/14 од 11.06.2014. године;
47. Споразума о финансирању у вези са припремном активности за очување и
обнављање културног насљеђа у конфликтним областима на Западном Балкану за
2012. годину између Босне и Херцеговине и Европске комисије (централизовано
управљање), број: 01,02-05-2-752/14 од 30. 06. 2014. године;
48. Измјене Споразума о гранту шведског Траст фонда – Пројекат заштите квалитета
вода у Босни и Херцеговини: Водовод и канализација у Мостару (ТФ099534)
између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, број: 01,0205-2-751/14 од 30. 06. 2014. године;
49. Уговора о гранту између Босне и Херцеговине и ЈП Комунално Чапљина д.о.о. и
Европске банке за обнову и развој који се односи на инвестиционе грантове од
Европске уније за пројекат „Водоснабдијевање Чапљине“, број: 01,02-05-2-750/14
од 30. 06. 2014. године;
50. Амандмана 4 на Споразум о финансирању Европског фонда за Босну и Херцеговину
(ЕФБиХ) – Програм стамбених кредита, Програм кредита за мала и средња предузећа,
између Савјета министара БиХ и KfW-а, Франкфурт на Мајни, број: 01,02-05-2-704/14 од
10. 06. 2014. године (на 69. сједници, одржаној 03. 07. 2014. године);
51. Меморандума о разумијевању и сарадњи делегација националних парламената
групе земаља Југоисточне Европе у Парламентарној скупштини Организације за
европску безбједност и сарадњу, предлагач: посланик Мирза Кушљугић (члан
Делегације ПСБиХ у ПСОЕБС-а), број: 01,04/3,03/11-05-1-134/14 од 23. 07. 2014.
године;
52. Споразума о трговини наоружањем, сачињеног у Њујорку 2. априла 2013. године,
број: 01,02-05-2-788/14 од 09. 07. 2014. године;
53. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Државе Катар
о регулисању запошљавања држављана Босне и Херцеговине у Држави Катар,
број: 01,02-05-2-804/14 од 14. 07. 2014. године;

54. Нота споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Народне
Републике Кине о статусу билатералних уговора, закљученог размјеном
дипломатских нота, број: 01,02-05-2-805/14 од 14. 07. 2014. године;
55. Споразума о гранту ГЕФ-а (Пројекат одрживог управљања шумама и пејзажом)
између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој у улози
агенције за имплементацију Фонда за глобалну животну средину, број: 01,02-05-2806/14 од 14. 07. 2014. године;
56. Трећег додатног протокола уз Европску конвенцију о изручењу, сачињеног у
Стразбуру 10. новембра 2010. године, број: 01,02-05-2-789/14 од 09. 07. 2014.
године;
57. Уговора број 1 о Амандману на Уговор о гаранцији (који се односи на Уговор о зајму за
пут Бањалука-Добој, фаза 1 пројекта) потписан 26. априла 2014. године, између Босне и
Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-792/14 од 10. 07. 2014.
године;
58. Уговора о донацији између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство одбране
Босне и Херцеговине (прималац донације), и Швајцарске, коју заступа амбасада
Швајцарске (донатор), за донацију 79 виљушкара „Steinbock“ и њихов транспорт из
Швајцарске у Босну и Херцеговину, број: 01,02-05-2-832/14, од 17. 07. 2014. године (на
70. сједници, одржаној 24. 07. 2014. године);
59. Споразума о финансирању (Пројекат хитног опоравка од поплава) између Босне и
Херцеговине и Међународне асоцијације за развој, број: 01,02-05-2-914/14 од
24.07.2014. године;
60. Споразума о слободној трговини између Босне и Херцеговине и Европског
удружења слободне трговине (ЕФТА), број: 01,02-05-2-919/14 од 25.07.2014.
године;
61. Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе
банке - Дистрибуција електричне енергије у БиХ/Б, број: 01,02-05-2-911/14 од
23.07.2014. године
62. Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе
банке - Дистрибуција електричне енергије у БиХ/Ц, број: 01,02-05-2-912/14 од
23.07.2014. године;
63. Меморандума о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и
Владе Републике Италије о сарадњи у области одбране, број: 01,02-05-2-920/14 од
25.07.2014. године (на 71. сједници, одржаној 31. 07. 2014. године)
64. Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Србије о изручењу, број: 01,0205-2-927/14 од 31.07.2014. године;
65. Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе
банке – Обновљива енергија ХЕ Врандук, број: 01,02-05-2-973/14 од 01.09.2014.
године;
66. Споразума о зајму и пројекту између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW) и Босне
и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора (зајмопримац), и
Федерације Босне и Херцеговине, коју представља Федерално министарство
финансија и ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево (ЕПБиХ),
(агенција за реализовање пројекта), у износу од 30.000.000,00 евра –
Хидроелектрана Јањићи, број: 01,02-05-2-967/14 од 29.08.2014. године;
67. Првог амандмана на Кредитни споразум од 25.10.2012. године (пројекат
„Модернизација Универзитета у Бихаћу“) између Босне и Херцеговине и
Raiffeisen Bank International AG, број: 01,02-05-2-968/14 од 29.08.2014. године (на
72. сједници, одржаној 04. 09. 2014. године)

ПОГЛАВЉЕ II.
ОТКАЗИВАЊЕ

ОДЛУКЕ

О

ДАВАЊУ

САГЛАСНОСТИ

ЗА

Представнички дом, на 72. сједници, одржаној 04. 09. 2014, дао је сагласност за
отказивање:
1. Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и
Међународне организације за атомску енергију о примјени гаранција у вези са
Уговором о неширењу нуклеарног оружја
- број: 01,02-05-2-941/14 од 12.08.2014.

ПОГЛАВЉЕ III. МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ У ПРОЦЕДУРИ
НА ДАН 31.12.2014.
1. Споразум о економској сарадњи између Савјета министара министара Босне и
Херцеговине и Владе Републике Бугарске, број: 01,02-05-2-1006/14 од
11.09.2014. године;
2. Споразум о зајму и пројекту између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW), и
Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора
(зајмопримац), и Федерације Босне и Херцеговине, коју заступа Федерално
министарство финансија и ЈП Електропривреда Хрватске заједнице Херцег
Босне д.д. Мостар (ЕПХЗХБ) (агенција за извођење пројекта) у износу од
100.000.000,00 евра – Пумпна хидроелектрана Врило, број: 01,02-05-2-1009/14
од 12.09.2014. године;
3. 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 евра
између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW) и Босне и Херцеговине, коју
заступа Министарство финансија и трезора (зајмопримац) и Федерације Босне
и Херцеговине, коју заступа Федерално министарство финансија, и ЈП
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ д.д. Мостар (ЕПХЗХБ)
(агенција за извођење пројекта) – Вјетроелектрана Месиховина, број: 01,02-052-1023/14 од 18.09.2014. године;
4. 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
26.09.2014. године;
5. Уговор број 1 о Амандману на Уговор о гаранцији потписан 23. јула 2010. између
Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-1067/14
од 26.09.2014. године;
6. 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. године;
7. 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.
године;
8. 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. године;

9. 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. године;
10. 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. године;
11. 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. године;
12. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Македоније о размјени и обостраној заштити тајних података, број: 01,02-05-21122/14 од 16.10.2014. године;
13. 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. године;
14. 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 17.10.2014. (исправљени
текст Споразума);
15. Споразум о зајму и пројекту између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW) и Босне и
Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора (зајмопримац) и
Федерације Босне и Херцеговине, коју заступа Федерално министарство финансија
(Федерација), и општина Тузла и Зеница (агенција за извођење 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. године;
16. Споразум о гранту између Босне и Херцеговине и Развојне банке Савјета Европе у
вези с регионалним стамбеним програмом – БиХ 1 (2013), број: 01,02-05-2-1140/14 од
22.10.2014. године;
17. Споразум о оснивању Центра за развој финансија (ЦЕФ), број: 01,02-05-21165/14 од 30.10.2014. године;
18. 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. године;
19. 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. године;
20. Допуна 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. године;
21. Допуна 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. године;
22. 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. године;

23. 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. године;
24. 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. године;
25. Споразум о гранту Фонда за глобалну животну средину (Пројекат I смањења
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.
године;
26. 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. године;
27. 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. године;
28. Финансијски споразум од 06.10.2014. и Амандамн 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 евра – 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. године;
29. 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.
године;
30. Измјене Споразума о гранту ЕЦ 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 09.12.2014. године;
31. 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. године;
32. 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. године;
33. Протокол о измјенама и допунама Меморандума о разумијевању о сарадњи у
борби против корупције кроз антикорупциону иницијативу у Југоисточној
Европи, број: 01,02-05-2-1310/14 од 09.12.2014. године;
34. Амандман на Оквирни финансијски споразум од 30. јуна 2010. између Развојне
банке Савјета Европе (СЕБ) и Босне и Херцеговине, за финансирање изградње
државног затвора, број: 01,02-05-2-1312/14 од 09.12.2014. године;
35. 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.
године;
36. 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. године.

ДИО ПЕТИ - ОДЛУКЕ
ПОГЛАВЉЕ I ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ:
1. Одлука Предсједништва БиХ о постављењу на дужност команданта 4.
пјешачке бригаде Оружаних снага Босне и Херцеговине
- број: 01,02-03-1177/13 од 5.12.2013.
- потврђена на 62. сједници Дома, одржаној 23.01.2014.
2. Одлука Предсједништва БиХ о учешћу контингента Оружаних снага Босне и
Херцеговине у мултидимензионалној интегрисаној стабилизацијској мисији
Уједињених нација у Републици Мали
- број: 01,02-03-344/14 од 13.3.2014.
- потврђена на 65. сједници Дома, одржаној 15.04.2014.
3. Одлука Предсједништва Босне и Херцеговине о постављену на дужност
замјеника команданта Оперативне команде Оружаних снага Босне и
Херцеговине за операције
- број: 01,02-34-1-934/14 од 1.8.2014.
- потврђена на 72. сједници Дома, одржаној 04.09.2014.

ПОГЛАВЉЕ II. ОДЛУКЕ О
РАЗРЈЕШЕЊИМА, СМЈЕНАМА

ИМЕНОВАЊИМА,

ИЗБОРИМА,

1. Одлука о именовању чланова Независног одбора и Одбора за жалбе
грађана, као независних тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине
- приједлог ранг-листе Привремене заједничке комисије оба дома
- број: 01,02-34-1-110/14 од 22.1.2014.
- усвојена на 62. сједници Дома, одржаној 23.01.2014.
2. Одлука о именовању чланова Комисије за одлучивање о сукобу интереса
предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне
скупштине БиХ
- Одлука усвојена на наставку 63. сједнице Дома, одржаном 25.
02.2014.
(именовани Нермина Заимовић-Узуновић, Лазар
Продановић, Звонко Јуришић, Сташа Кошарац, Борјана Кришто и
Халид Гењац)
3. Одлука о смјени министра безбједности БиХ
- број: 01-50-1-233/14 од 13.03.2014.
- усвојена на 64. сједници Дома, одржаној 13.03.2014.

4. Одлука о именовању члана Централне изборне комисије БиХ из хрватског
народа
- ранг-листа Комисије за избор и именовање чланова Централне изборне
комисије БиХ,
- број: 01-34-1-205/14 од 05.02.2014.
- на наставку 64. сједнице Дома, одржаном 26.03.2014, за члана Централне
изборне комисије БиХ именован Владо Рогић
5. Одлука о измјени и допунама Одлуке о оснивању Савјета националних мањина
Босне и Херцеговине
- предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета,
младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику
- број: 01,02-34-1-828/14 од 17.7.2014.
- усвојена на 70. сједници Дома, одржаној 24.07.2014.
6. Одлука о именовању члана Канцеларије за разматрање жалби БиХ,
- материјал Министарства правде БиХ
- број: 01,02-34-1-943/14 од 14.08.2014.
- на 72. сједници Дома, одржаној 04.09.2014, именована Жељка Клобучар

ПОГЛАВЉЕ III. ОДЛУКА КОЈА НИЈЕ УСВОЈЕНА
1. Одлука о именовању 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
- приједлог ранг-листе Привремене заједничке комисије оба дома
Парламентарне скупштине БиХ ради спровођења 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: 01,02-34-1-1002/14 од 10.9.2014.
- на 73. сједници Дома, одржаној 25.09.2014, није именован нико од
предложених кандидата.

ПОГЛАВЉЕ IV. ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ИЗ ПРЕДСТАВНИЧКОГ
ДОМА У ПРИВРЕМЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ОБА ДОМА
1. Именовање три члана из Представничког дома у Заједничку комисију оба
дома за постизање идентичног текста Закона о програму заштите свједока
у Босни и Херцеговини
- на 62. сједници Дома, одржаној 23.01.2014, у Заједничку комисију
именовани посланици: Петар Кунић, Мато Фрањичевић и Шефик
Џаферовић

2. Именовање три члана из Представничког дома у Заједничку комисију оба
дома за усаглашавање текста Закона о измјени и допуни Закона о
акцизама у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ,
закон број: 01,02-02-1-44/13 од 20.09.2013.
- на 66. сједници Дома, одржаној 14.05.2014, у Заједничку комисију
именовани посланици: Борислав Бојић, Звонко Јуришић и Азра
Хаџиахметовић
3. Именовање три члана из Представничког дома у Заједничку комисију оба
дома за усаглашавање текста Закона о допуни Кривичног закона Босне и
Херцеговине, предлагач: Представнички дом Парламентарне скупштине
БиХ, закон број: 01-02-1-49/13 од 29.10.2013.
- на 66. сједници Дома, одржаној 14.05.2014, у Заједничку комисију
именовани посланици: Петар Кунић, Шефик Џаферовић и Нико Лозанчић
4. Именовање три члана из Представничког дома у Заједничку комисију оба
дома Парламентарне скупштине БиХ за усаглашавање текста Закона о
електронском документу, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број:
01,02-02-1-5/14 од 5.2.2014.
- на 68. сједници Дома, одржаној 12.06.2014, у Заједничку комисију
именовани посланици: Саша Бурсаћ, Мирза Кушљугић и Нико Лозанчић

ПОГЛАВЉЕ V. ОДЛУКЕ КОЈЕ СУ У ПРОЦЕДУРИ НА ДАН 31.12.2014.
1. Приједлог одлуке о усвајању Оквирне прометне политике Босне и
Херцеговине за период од 2014. до 2020. године
- материјал Савјета министара БиХ,
- број: 01,02-29-1051/14 од 23.09.2014.
- Напомена: Колегијум Дома, на 3. сједници одржаној 15.01.2015, на
приједлог надлежне Комисије за саобраћај и комуникације, Приједлог
одлуке поново вратио Савјету министара БиХ на дораду, с позивом да нови
сазив Савјета министара испоштује закључак Дома са 62. сједнице,
одржане 23.01.2014.
2. Одлука о учешћу пјешадијске јединице Оружаних снага Босне и
Херцеговине у операцији Одлучна подршка у Исламској Републици
Авганистан и Одлука о учешћу групе официра Оружаних снага Босне и
Херцеговине у операцији Одлучна подршка у Исламској Републици
Авганистан
- материјал Предсједништва БиХ,
- број: 01,02-03-1447/14 од 26.12.2014.

ДИО ШЕСТИ - ЗАКЉУЧЦИ
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Закључак усвојен поводом разматрања Приједлога закона о измјени и допуни
Изборног закона Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број:
01,02-02-1-56/13 од 19. 12. 2013. године;
Закључак усвојен поводом разматрања Приједлога закона о јавним набавкама,
предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-1-59/13 од 10. 12. 2013.
године;
Закључак усвојен поводом разматрања Иницијативе посланика Анте Домазета,
број: 01-50-1-1212/13 од 20. 11. 2013. године;
Закључак усвојен поводом разматрања Одлуке о усвајању Оквирне саобраћајне
политике Босне и Херцеговине за период од 2013. до 2020. године;
Закључак усвојен поводом разматрања Приједлога одлуке о именовању чланова
Комисије за одлучивање о сукобу интереса – предлагач: Заједнички колегијум оба
дома Парламентарне скупштине;
Пет закључака усвојени поводом разматрања дописа Радио-телевизије БиХ у вези
са пословном и програмском егзистенцијом три јавна емитера у Босни и
Херцеговини, са Мишљењем Комисије за саобраћај и комуникације, број: 01/5-291081,27/13 од 04.12.2013. године
- усвојени на 62. сједници, одржаној 23. 01. 2014.године

Закључак усвојен поводом разматрања Приједлога закона о допуни Изборног
закона Босне и Херцеговине, закон број: 01-02-1-6/14 од 11. 02. 2014. године
- усвојен на 64. сједници, одржаној 13. 03. 2014. године
8. Закључак усвојен поводом разматрања Извјештаја о извршеној ревизији учинка:
„Резултати реформе јавне управе“, материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,
број: 01/4-16-1-1346/13 од 30. 12. 2013. године
9. Закључак усвојен поводом разматрња Извјештаја о раду Одбора за жалбе грађана
Парламентарне скупштине БиХ за 2013. годину, број: 05/2-50-13-28-57-3/14 од 24. 01.
2014. године;
10. 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 2013. годину, број: 01,02-50-19-232/14 од 13. 02. 2014.
године;
11. Закључци усвојени поводом разматрања Информације о припреми услова за
кориштење новог инструмента претприступне помоћи Европске уније за период 2014 –
2020, материјал Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, број: 01,0206-1265/13 од 06. 12. 2013. године
- усвојени на наставку 64. сједнице, одржаном 26. 03. 2014.
7.

12. Закључак посланика Бериза Белкића поводом тач. 3, 10, 34, 35. и 36. дневног реда
65. сједнице Представничког дома ПСБиХ;
13. Закључак усвојен поводом разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама
Закона о граничној контроли, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-11/14 од 08. 01. 2014. године (друго читање);
14. Три закључка усвојени поводом разматрања Извјештаја о раду Канцеларије за
разматрање жалби БиХ за 2013. годину, број: 01,02-50-19-320/14 од 06. 03. 2014. године;
15. Закључак усвојен поводом разматрања Извјештаја о раду и финансијског извјештаја
Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2013. годину, број: 01,02-16-1382/14 од 18. 03. 2014. године;

16. Закључак усвојени поводом разматрања Извјештаја о раду Истражне комисије
Представничког дома за утврђивање евентуалних неправилности и злоупотреба и стања у
Управи за индиректно опорезивање БиХ, број: 01-50-5-443/14 од 27. 03. 2014. године
- усвојени на 65. сједници, одржаној 15. 04. 2014.
17. Закључци усвојени поводом разматрања Извјештаја о обављеној ревизији учинка о
теми: „Праћење реализације препорука ревизије учинка“, материјал Канцеларије за
ревизију институција БиХ, број: 01-16-1-428/14 од 21. 03. 2014. године;
18. Закључак усвојен поводом разматрања Иницијативе посланика Зијада Јагодића са 64.
сједнице Представничког дома, одржане 13. 03. 2014. године;
19. Закључак о формирању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне
скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања замјеника директора
Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини, број: 01,02-34-1574/14 од 29.04.2014. године;
20. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине ради спровођења 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: 01,02-34-2-487/14 од 17.04.2014.
године
- усвојени на 66. сједници, одржаној 14. 05. 2014.
21. Закључак усвојен поводом разматрања Информације предсједавајућег Савјета
министара БиХ о посљедицама природне несреће у Босни и Херцеговини;
22. Закључак усвојен поводом расправе о Анализи одредаба кривичног законодавства у
Босни и Херцеговини којима се уређује кривичноправни положај малољетних
починилаца кривичних дјела, са приједлогом мјера, материјал Савјета министара БиХ
(реализација закључка Представничког дома са наставка 57. сједнице, одржаног 05. 12.
2013. године), број: 01,02-04-505/14 од 09. 04. 2014. године
- усвојени на 67. сједници, одржаној 28. 05. 2014.
23. Закључци усвојени поводом разматрања Извјештаја о раду Савјета министара БиХ
за 2013. годину, број: 01,02-50-19-660/14 од 26.05.2014. године
- усвојени на 69. сједници, одржаној 03. 07. 2014.
24. Закључак усвојен поводом разматрања Захтјева Предсједништва БиХ за
разматрање Приједлога закона о измјенама и допуни Закона о Буџету институција
Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2014. годину
по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, закон број: 01,02-02-132/14 од 23.07.2014. године
- усвојен на 70. сједници, одржаној 24. 07. 2014.
25. Закључци усвојени поводом разматрања Извјештаја Канцеларије за ревизију
институција БиХ о финансијској ревизији институција БиХ за 2013. годину
- усвојени на 72. сједници, одржаној 04. 09. 2014.

ДИО СЕДМИ - ИНИЦИЈАТИВЕ ПОСЛАНИКА
ПОГЛАВЉЕ I. УСВОЈЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
1. Иницијатива посланика Анте Домазета са 57. сједнице Дома, одржане 20.
11. 2013. године, која гласи: “Покрећем посланичку иницијативу према
Савјету министара БиХ да припреми информацију о реализацији текућег
аранжмана с ММФ-ом с нагласком на сљедећа питања:
- оцјена оправданости аранжмана с ММФ-ом у односу на алтернативне
начине рјешавања нестабилности у јавним финансијама у БиХ (радикална
редукција јавне потрошње, повећање пореза, продаја државног капитала и
других ресурса државе и ентитета, задуживање код комерцијалних банака и
друго)
- евалуација остварења кључних циљева из писма намјере које су власти
БиХ закључиле с ММФ-ом (економски раст, пословно окружење,
структуралне и друге реформе и друго)
- идентификација разлога за евентуални продужетак аранжмана с ММФ-ом
- приказ циљева и нових области реформи који би се нашли у писму намјере
уз евентуални продужетак аранжмана с ММФ-ом.
- Такође, предлажем да се о тој информацији обави расправа на првој
наредној сједници Представничког дома, а свакако прије евентуалног
закључења продужетка аранжмана с ММФ-ом”
- број: 01-50-1-1212/13 од 20. 11. 2013.
- усвојена на 62. сједници, одржаној 23. 01. 2014.
2. Иницијатива посланика Саше Бурсаћа са 62. сједнице Представничког
дома, одржане 23. 01. 2014. године, која гласи: “Предлажем да
Парламентарна скупштина БиХ уврсти у дневни ред наредне сједнице
тачку дневног реда која би гласила – Одлука о обавези Државне комисије
за интегрисано управљање границом БиХ да сваких шест мјесеци направи
извјештај о стању на свим граничним прелазима, са освртом на сваки
посебно. Који је статус сваког граничног прелаза који је био активан прије
уласка Хрватске у ЕУ, шта је у плану са сваким граничним прелазом, како
се одвија прелаз робе и грађана на сваком граничном прелазу, који су
остали проблеми са граничним прелазима?”
- број: 01-50-1-118/14 од 23. 01. 2014. године
- усвојена на наставку 64. сједнице, одржаном 26. 03. 2014.
3. Иницијатива посланика Зијада Јагодића са 64. сједнице Представничког
дома, одржане 13. 03. 2014. године, која гласи: „У складу са чланом 8.
Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
упућујем посланичку иницијативу Савјету министара БиХ, којом се
иницира измјена Упутства о примјени Закона о јавним набавкама у БиХ,
на начин да:
1. члан 20. став 1. тачка б) гласи:
Приликом обрачуна цијена понуда у сврху поређења понуда, умањити
цијене домаћих понуда за преференцијални фактор, и то:
20% за уговоре који се додјељују у 2014. до 2018. године,
15% за уговоре који се додјељују од 2019. до 2022. године,
10% за уговоре који се додјељују од 2023. до 2025. године;

2. члан 20. став 1. тачка д) алинеја 3. гласи: у случају уговора о набавци
робе, најмање 50% укупне вриједности робе која се уграђује има
поријекло из Босне и Херцеговине или робе која се не производи у
Босни и Херцеговини, а коју увози, нуди и уграђује понуђач из Босне и
Херцеговине, и најмање 50% радне снаге за извршење уговора су
резиденти из Босне и Херцеговине;
3. да се у члану 20. став 1. тачка е) брише;
4. да члан 20. став 3. гласи:
Одредбе овог члана престају да важе 1. јануара 2026. године, изузев тачке
ц) става (1) овог члана''
- број: 01-50-1-338/14 од 21. 03. 2014.
- усвојена на 66. сједници, одржаној 14. 05. 2014.
4. Иницијатива посланика Мате Фрањичевића са 64. сједнице
Представничког дома, одржане 13. 03. 2014. године, која гласи: “На основу
члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ ('Службени гласник БиХ', бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и
28/12), подносим иницијативу да Савјет министара БиХ припреми и
достави Парламентарној скупштини БиХ информацију о стању у области
водопривреде од заједничког интереса за БиХ и Републику Хрватску“
- број: 01-50-1-339/14 од 21. 3. 2014.
- усвојена на 66. сједници, одржаној 14. 05. 2014.
5. Иницијатива посланика Анте Домазета са наставка 63. сједнице
Представничког дома, одржаног 25. 02. 2014. године, која гласи: „На
основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ, покрећем иницијативу да се паралелно или независно од
промјене законских прописа којима се регулишу плате и примања
посланика и других званичника на нивоу свих власти у БиХ, као чин
колективног или индивидуалног одлучивања, усвоје одлуке о одрицању
од одређених права за која сматрамо да су у садашњим друштвеним
околностима неприхватљива као облик привилегија у друштву. О тим
одлукама било би разумно информисати јавност“
- број: 01-50-1-15-63/14 од 25. 2. 2014.
- усвојена на 67. сједници, одржаној 28. 05. 2014.
6. Иницијатива посланика из Клуба СДА са наставка 63. сједнице
Представничког дома, одржане 25. 02. 2014. године (иницијатива упућена
предсједавајућем Заједничке комисије за административне послове), која
гласи: „Клуб посланика СДА тражи да Заједничка комисија за
административне послове, у складу са захтјевима грађана, али и ранијим
иницијативама неких посланика, одмах смањи и плате и све привилегије
посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ“
- број: 03/5-16-4-243/14 од 17. 02. 2014. године
- усвојена на 67. сједници, одржаној 28. 05. 2014.
7. Иницијатива посланика Бериза Белкића са 65. сједнице Представничког
дома, одржане 15. 04. 2014. године, која гласи: “На основу члана 8.
Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
предлажем да се на једној од наредних сједница у дневни ред
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ уврсти тачка

дневног реда – Преиспитивање оправданости постојања управних и
надзорних одбора у јавним установама и предузећима“
број: 01-50-1-526/14 од 15. 04. 2014. године
усвојена на 68. сједници, одржаној 12. 06. 2014.
8. Иницијатива посланика Азре Хаџиахметовић и Бериза Белкића са 67.
сједнице Представничког дома, одржане 28. 05. 2014, која гласи: „На основу
члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ, покрећем иницијативу која гласи: Представнички дом
Парламентарне скупштине БиХ позива – препоручује Предсједништву БиХ
да подстакне међуентитетску координацију с циљем успостављања
ефикасног модалитета управљања и синхронизације активности у заштити
од поплава у сливу ријеке Саве“
број: 01-50-1-665/14, од 28. 05. 2014. године
усвојена на 70. сједници, одржаној 24. 07. 2014.

ПОГЛАВЉЕ II. ОДБИЈЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
1. Иницијатива за реконструкцију Савјета министара БиХ/смјена министра
одбране БиХ, Зекеријаха Осмића и смјена министра спољних послова
БиХ, Златка Лагумџије
- подносиоци: посланици из Клуба СБББиХ,
- број: 01-50-1-619/14 и 01-50-1-15-66/14 од 14.05.2014.
- на 69. сједници Дома, одржаној 03.07.2014, предлагачи одустали од
иницијативе за смјену Зекеријаха Осмића, а Дом није усвојио Одлуку о
смјени Златка Лагумџије
2. Иницијатива посланика Боже Љубића са наставка 63. сједнице
Представничког дома, одржане 25.02.2014., која гласи: „На основу члана 8.
Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
('Службени гласник БиХ', бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12),
достављам посланичку иницијативу: У складу са прокламованим
приоритетом спољне политике Босне и Херцеговине – чланство у
Европској унији – и актуелним, нажалост нашим неуспјешним корацима
према остварењу тог циља, покрећем иницијативу да Савјет министара
хитно припреми информацију и обезбједи превод резолуције Европског
парламента како би се, на првој наредној сједници Представничког дома,
могли упознати са садржајем и препорукама Европског парламента за
убрзање нашег пута према ЕУ“
- број: 01-50-1-15-63/14 од 25.02.2014.
- Иницијатива одбијена на 65. сједници Дома, одржаној 15.04.2014.
3. Иницијатива посланика Дениса Бећировића са наставка 63. сједнице
Представничког дома, одржаног 25.02.2014., која гласи: “На основу члана
8. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
('Службени гласник БиХ', бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12),

-

подносим иницијативу којом се задужује Заједничка комисија за
административне послове Парламентарне скупштине БиХ да, у што
краћем року усвоји акте којима се:
а) укидају паушали професионално запосленим посланицима и
делегатима у Парламентарној скупштини БиХ,
б) смањују плате посланицима и делегатима у Парламентарној
скупштини БиХ,
ц) смањују накнаде материјалних и других трошкова посланика и
делегата у Парламентарној скупштини БиХ.
С обзиром на тешку социјално-економску ситуацију у Босни и
Херцеговини, позивам Предсједништво БиХ и Савјет министара БиХ да
такође приступе смањењу плата и других привилегија.
Сматрам да би било корисно да, напријед уштеђена средтсва, усмјеримо на
формирање Фонда за стипендирање надарених студената и ученика у Босни
и Херцеговини.“
број: 01-50-1-15-63/14 од 25.02.2014.
Иницијатива одбијена на 67. сједници Дома, одржаној 28.05.2014.

4. Иницијатива
посланика
Дениса
Бећировића
са
64.
сједнице
Представничког дома, одржане 13.03.2014, која гласи: “На основу члана 8.
Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
('Службени гласник БиХ', бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12),
подносим сљедећу посланичку иницијативу, којом се обавезује Савјет
министара БиХ да у наредна три мјесеца припреми и у парламентарну
процедуру достави Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о
министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине којим би
било предвиђено формирање државног министарства пољопривреде,
прехране и руралног развоја Босне и Херцеговине“
- број: 01-50-1-337/14 од 21.03.2014.
- Иницијатива одбијена на 67. сједници Дома, одржаној 28.05.2014.
5. Иницијатива
посланика
Дениса
Бећировића
са
64.
сједнице
Представничког дома, одржане 13.03.2014, која гласи: “На основу члана 8.
Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
('Службени гласник БиХ', бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12),
подносим сљедећу посланичку иницијативу, којом се задужује Савјет
министара БиХ да најкасније у року од три мјесеца од дана усвајања ове
иницијативе изради и у праламентарну процедуру достави приједлог
закона о Врховном суду Босне и Херцеговине.“
- број: 01-50-1-336/14 од 21.03.2014.
- Иницијатива одбијена на 67. сједници Дома, одржаној 28.05.2014.

ДИО ОСМИ - ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У 2014. години постављено је 335 посланичких питања, а достављен је 271 одговор на
посланичка питања. У 2014. години посланици су добили 91 одговор на питања
постављена 2011, 2012. и 2013. године.

ДИО ДЕВЕТИ - РЕЗОЛУЦИЈЕ
ПОГЛАВЉЕ I. ПРИЈЕДЛОЗИ РЕЗОЛУЦИЈА КОЈИ НИСУ
УСВОЈЕНИ
1. Приједлог резолуције о одлуци Савјета Регулаторне агенције за комуникације о
скраћивању дозвољеног времена за оглашавање у програмима јавних радиотелевизијских сервиса у Босни и Херцеговини
- предлагачи посланици: Денис Бећировић, Саша Магазиновић и Анто
Домазет,
- број: 01-02-2-1218/13 од 21.11.2013.
- Приједлог резолуције одбијен на 62. сједници Дома, одржаној 23.01.2014.
2. Приједлог резолуције о провјери поријекла имовине
- предлагач: посланик Денис Бећировић,
- број: 01-02-2-1354/13 од 31.12.2013.
- Приједлог резолуције одбијен на 65. сједници Дома, одржаној 15.04.2014.

ПОГЛАВЉЕ II.
ПРИЈЕДЛОГ
ПРОЦЕДУРИ НА ДАН 31.12.2014.

РЕЗОЛУЦИЈЕ

КОЈИ

ЈЕ

У

1. Приједлог резолуције о Суторини
- предлагач: посланик Денис Бећировић,
- број: 01-02-2-1440/14 од 24.12.2014.
- Напомена: на 3. сједници Дома, одржаној 15.1.2015, усвојени
закључци, одгођено изјашњавање о Приједлогу резолуције, а
Уставноправна комисија задужена да организује јавну расправу (рок
до 27.02.2015. године)

ДИО ДЕСЕТИ - ЗАЈЕДНИЧКЕ СЈЕДНИЦЕ ОБА ДОМА
21.01.2014. године одржана је 2. заједничка сједница оба дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине.
Сједница је почела у 10.35 и трајала до 17.30 часова.
Сједница је имала сљедећи дневни ред:
1. Разматрање Приједлога амандмана на Устав Босне и Херцеговине са
мишљењима комисија:
a) предлагачи: Божо Љубић, Нико Лозанчић, Драган Вранкић, Мато
Фрањичевић, амандмани број: 01-01-35/12, од 29.08.2012;
б) предлагачи: Драган Човић, Борјана Кришто, Мартин Рагуж, амандмани
број: 02-01-35/12, од 29.08.2012;
ц) предлагач: Огњен Тадић, амандман број: 03-01-36/12, од 30.08.2012;
д) предлагач: Милорад Живковић, амандман број: 01-01-36/12, од
30.08.2012;
е) предлагачи: Сулејман Тихић, Халид Гењац, Нермина Капетановић,
амандман број: 02-1-37/12, од 30.10.2012;
ф) предлагач: Асим Сарајлић, амандман број: 01-01-37/12, од 31.08.2012;
г) мишљења Уставноправне комисије Представничког дома и
Уставноправне комисије Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.

