
Оријентациони радни план Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за 2010. годину 

 1  

 

 

 

Босна и Херцеговина 

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине 

Дом народа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН 

ДОМА НАРОДА 

ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ 

ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарајево, јуни 2010. године 

 



Оријентациони радни план Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за 2010. годину 

 2  

    

    

    

    

    

    

        

        

        

        

        

        

            

            

            

            

            

    

  

 

            

   

У складу са чланом 54. Пословника Дома нараода Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр. 33/06, 

41/06, 91/06 и 91/07), Колегијум Дома народа је на 43. сједници, 

одржаној 24. јуна 2010. године, утврдио Оријентациони радни план Дома 

народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за 2010. годину. 

У Оријентациони радни план Дома народа Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине унесени су приједлози из подручја законодавне и 

аналитичко-информативне активности, и то: 

      - материјали за које је завршена процедура од 1. јануара до краја 

априла 2010. године; 

-  материјали који се већ налазе у парламентарној процедури; 

- материјали који су садржани у Програму рада Савјета министара 

БиХ за 2010. годину и 

- материјали које су предложиле заједничке комисије, комисије и 

делегати у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине.  

            

У радном плану нису назначени рокови за разматрање, па ће сви 

материјали бити разматрани након доставе у парламентарну процедуру, 

у складу с роковима прописаним  Пословником Дома народа.              
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А)  ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ 

 

 

I.  ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА ЗА КОЈЕ    ЈЕ 

ЗАВРШЕНА ПАРОЦЕДУРА 

ЗАКЉУЧНО СА 30. АПРИЛОМ 

2010. 

 

1. Закон о измјенама и допунама 

Кривичног закона Босне и 

Херцеговине. 

2. Закон о измјени Закона о државној 

служби у институцијама Босне и 

Херцеговине. 

3. Закон о измјенама и допунама о 

царинској тарифи Босне и 

Херцеговине. 

4. Закон о заштити нових сорта биља у 

Босни и Херцеговини. 

5. Закон о духану Босне и  Херцеговине. 

6. Закон о измјенама Закона о 

класификацији дјелатности у Босни и 

Херцегивини. 

7. Закон о измјенама и допунама Закона 

о Јавном радиотелевизијском систему 

Босне и Херцеговине. 

8. Закон о измјенама и допунама Закона 

о Јавном радиотелевизијском сервису 

Босне и Херцеговине. 

9. Закон о измјенама и допунама Закона 

о комуникацијама 

10. Закон о измјенама и допунама 

Изборног закона Босне и 

Херцеговине, предлагачи: делегати 

Илија Филиповић, Душанка Мајкић и 

Хазим Ранчић. 

11. Закон о политици директних страних 

улагања у Босни и Херцеговини. 

12. Закон о протуминском дјеловању у 

Босни и Херцеговини. 

13. Закон о измјенама и допунама Закона 

о основама безбједности саобраћаја на 

цестама у Босни  и Херцеговини. 

14. Закон о радном времену, обавезним 

одморима мобилних радника и 

уређајима за евидентирање у 

друмском пријевозу. 

 

 

 

II.  ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА КОЈИ СУ У 

      ПРОЦЕДУРИ 

 

II.1. Предлагач Савјет министара БиХ 

 

1. Предлог закона о измјени и допунама 

Закона о царинској политици Босне и 

Херцеговине. 

2. Предлог закона о заштити ознака 

земљописног поријекла 

3. Предлог закона о заштити 

топографије интегрираног круга. 

4. Предлог закона о индустријском 

дизајну. 

5. Предлог закона о жигу. 

6. Предлог закона о патенту. 

7. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о царинској тарифи 

Босне и Херцеговине. 

8. Предлог закона о колективном 

остваривању ауторских и сродних 

права. 

9. Предлог закона о примјени резултата 

анализе дезоксирибонуклеинске 

киселине у судским поступцима, 

предлагач: Савјет министара БиХ. 

10. Предлог закона о ауторским и сродним 

правима. 

11. Предлог закона о промоцији малих и 

средњих предузећа и подузетништва у 

Босни и Херцеговини. 

12. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о раду у 

институцијама Босне и Херцеговине. 

13. Предлог закона о измјенама и допунама 

Закона о заштити тајних података. 

 

II.2. Предлагачи комисије и делегати 

 

1. Предлог амандмана II, III, IV на Устав 

Босне и Херцеговине, предлагач: 

делегат Хилмо Неимарлија. 

2. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о финасирању 

политичких партија предлагачи: 

делегати Душанка Мајкић, Илија 

Филиповић и Хазим Ранчић. 
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III. ПРЕДЛОЗИ  ЗАКОНА ИЗ ПРО-  

       ГРАМА САВЈЕТА МИНИСТАРА  

       БиХ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

Програм рада Савјета министара БиХ 

достављен је Дому дана 22. 2. 2010. и 

упућен делегатима ради информисања. 

Програм Савјета министара БиХ састоји 

се из четири подручја: 

 1) Законодавна активност 

 2) Међународни уговори 

 3) Европске интеграције и  

 4) Тематски дио. 

 

Из Законодавне активности Савјета 

министара БиХ у Радни план Дома 

преузети су приједлози закона. Из 

практичних разлога нису назначени 

рокови разматрања, јер ће сви приједлози  

закона бити разматрани чим стигну у 

парламентарну процедуру, према 

роковима одређеним Пословником Дома. 

Наведени су приједлози закона из 

Програма Савјета министара БиХ, како 

слиједи:  

 

1. Предлог закона о измјенама и  

допунама Закона о граничној 

контроли 

2. Предлог закона о нус производима 

животињског поријекла и њиховим 

производима који нису намијењени 

прехрани људи 

3. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Агенцији за рад и 

запошљавање 

4. Предлог закона о исељеништву 

5. Предлог закона о успостави Мрежног 

оперативног центра НОЦ-2 у 

Министарству безбједности БиХ 

6. Предлог закона о размјени 

полицијских података 

7. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о печату 

институција БиХ 

8. Предлог закона о бесплатној правној 

помоћи БиХ 

9. Предлог закона о државној имовини 

10. Предлог закона о денационализацији 

11. Предлог закона о вину Босне и 

Херцеговине 

12. Предлог закона о ветеринарским 

лијековима у БиХ 

13. Предлог закона о ветеринарству у БиХ 

14. Предлог закона о поступку склапања и 

провођења међународних уговора 

15. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о поступку присилне 

наплате 

16. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о упораби и заштити 

назива БиХ 

17. Предлог закона о систему државне 

помоћи  

18. Предлог закона о допунама Закона о 

комуникацијама 

19. Предлог закона о измјенама Закона о 

уплатама на јединствени рачун 

20. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о држављанству БиХ 

21. Предлог закона о измјенама и 

допунама закона о кривичном 

поступку БиХ 

22. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о слободи приступа 

информацијама 

23. Предлог закона о волонтирању 

24. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о ЈРТВ систему БиХ 

("Сл. гласник БиХ", број: 78/05 и 

35/09) 

25. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о министарствима и 

другим тијелима управе у БиХ 

26. Предлог закона о заштити жртава 

тортуре и цивилних жртава рата 

27. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о акцизама у БиХ 

28. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о спречавању и 

сузбијању злоупотребе опојних дрога 

29. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о регистрацији 

правних лица које оснивају 

институције БиХ 

30. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о полагању 

правосудног испита у БиХ 

31. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Суду БиХ 
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32. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о заштити личних 

података 

33. Предлог закона о измјенама и 

допунама закона о архивској грађи и 

Архиву Босне и Херцеговине 

34. Предлог закона о Државној агенцији 

за истраге и заштиту 

35. Предлог закона о измјени Закона о 

платама и накнадама у 

институцијама БиХ 

36. Предлог допуне Закона о платама и 

накнадама у институцијама БиХ 

37. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о минералним 

гнојивима 

38. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о заштити 

потрошача у БиХ 

39. Предлог закона о недопуштеном 

оглашавању 

40. Предлог закона о плину 

41. Предлог закона о регистрацији 

удружења и фондација у БиХ 

42. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о лијековима и 

медицинским средствима  

43. Предлог закона о измјенама Закона о 

поступку индиректног опорезивања 

44. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о министарским 

именовањима, именовањима Савјета 

министара и другим именовањима 

БиХ 

45. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Високом судском 

и тужилачком вијећу БиХ 

46. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Савјету 

министара БиХ  

47. Предлог закона о заштити околиша 

БиХ 

48. Предлог закона о остваривању права 

на компензацију за имовину која се 

не може вратити избјеглицама и 

расељеним лицима 

49. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о личној карти 

држављана БиХ 

50. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о јединственом 

матичном броју БиХ 

51. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о пребивалишту и 

боравишту држављана БиХ 

52. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о управи за 

индиректно опорезивање 

53. Предлог закона о Буџету институција 

БиХ и међународних обавеза БиХ за 

2011. годину 

54. Предлог закона о измјенама и 

допунама Кривичног закона БиХ 

55. Предлог закона о царинској тарифи 

Босне и Херцеговине 

56. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о царинској политици 

57. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о статистици Босне и 

Херцеговине 

58. Предлог закона о  измјенама и 

допунама Закона о административним 

таксама 

59. Предлог закона о измјенама Закона о 

порезу на додану вриједност 

60. Предлог Закона о измјенама и 

допунама Закона о Агенцији за 

осигурање БиХ 

61. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о заштити тајних 

података 

62. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о кривичном 

поступку БиХ 

63. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о удружењима и 

фондацијама БиХ 

64. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о међународној 

правној помоћи у кривичним стварима 

65. Предлог закона о хуманитарним 

организацијама у БиХ 

66. Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о 

фитофармацеутским средствима 

67. Предлог закона о попису 

становништва, кућанстава и станова у 

БиХ 
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IV. АКТИ ВИСОКОГ 

ПРЕДСТАВНИКА 

 

 

Закони које је донио високи 

представник, а нису потврђени у 

ПСБиХ 

 

1. Закон о измјенама и допунама Закона 

о систему индиректног опорезивања у 

Босни и Херцеговини  

(Објављен у “Службеном гласнику БиХ”, број 

34/07)   

2. Закон о измјенама и допунама Закона о 

привременој забрани располагања 

државном имовином Босне и 

Херцеговине 

 (Објављен у  “Службеном гласнику БиХ”, број 

58/08)    
Потврђивањем овога Закона потврђују се и 

закони објављени у „Сл. гласнику БиХ“, бр. 

41/07, 74/07 и 99/07 у којима је продужаван 

рок важења закона. 

3. Закон о меморијалном центру 

Сребреница-Поточари, спомен-

обиљежје и мезарје за жртве геноцида 

из 1995.године 

(Објављен у “Службеном гласнику БиХ”, број 

49/07) 

4. Закон о измјенама и допунама Закона 

о личној карти држављана Босне и 

Херцеговине (Објављен у “Службеном 

гласнику БиХ”, број 53/07)    

5. Закон о измјенама и допунама Закона 

о кретању и боравку странаца и азилу   
(Објављен у “Службеном гласнику БиХ”, 53/07)    

6. Закон о измјенама и допунама Закона 

о Савјету министара Босне и 

Херцеговине 

(Објављен у “Службеном гласнику БиХ”, број 

81/07)   

7. Закон о измјенама и допунама Закона 

о систему неизравног опорезивања у 

Босни и Херцеговини (Објављен у 
“Службеном гласнику БиХ”, број 4/08) 

8. Закон о измјенама и допунама Закона 

о кривичном поступку Босне и 

Херцеговине  
(Објављен у “Службеном гласнику БиХ” , број 

16/09)    

9. Закон о измјенама и допунама Закона 

о пријеносу, регулатору и оператеру 

систему електричне енергије у Босни 

и Херцеговини (Објављен у “Службеном 

гласнику БиХ”, број 76/09) 

10. Закон о измјенама и допунама Закона о 

држављанству Босне и Херцеговине 
(Објављен у “Службеном гласнику БиХ”, број 76/09) 

11. Закон о расподјели, намјени и 

кориштењу финансијских средстава 

добивених по Анексу »Ц« Споразума о 

питањима сукцесије (Објављен у “Службеном 

гласнику БиХ”, број 76/09) 

12. Закон о измјенама и допунама Закона о 

оснивању компаније за пријенос 

електричне енергије у Босни и 

Херцеговини (Објављен у “Службеном 

гласнику БиХ”, број 76/09) 

13.  Закон о измјенама и допунама Закона о 

Тужилаштву Босне Херцеговине 

(Објављен у “Службеном гласнику БиХ”, број 97/09) 

14.  Закон о измјенама и допунама Закона о 

Суду Босне и Херцеговине  

(Објављен у “Службеном гласнику БиХ”, број 97/09) 

 

 

В.  ПРИЈЕДЛОЗИ КОМИСИЈА И 

     КЛУБОВА НАРОДА 
 

У складу са Пословником Дома, Колегијум 
је позвао сталне комисије Дома и 
Заједничке комисије оба дома, као и 
клубове народа - да доставе своје Предлоге 
и сугестије за израду Радног плана Дома за 
2010. годину, уз напомену да доставе само 
материјале за које ће преузети улогу 
предлагача. 

Комисије Дома и Заједничке комисије оба 
дома доставили су своје планове рада за 
2010. годину У начелу, у складу с општим  
одредбама Пословника, комисије 
разматрају Предлоге закона и друге 
материјале  из своје надлежности и 
достављају Дому извјештаје односно 
мишљења о разматраним материјалима.  

 

Б) АНАЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНЕ  

     АКТИВНОСТИ 

 

 

I. АКТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАВРШЕНА 

   ПРОЦЕДУРА ОД 1. ЈАНУАРА 

   ДО КРАЈА АПРИЛА 2010. 

    

1. Годишња платформа о обавјештајно-

безбједносној политици (одобрена од 

Предсједништва БиХ). 
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2. Пословник о раду парламентарног 

војног повјереника Босне и 

Херцеговине (Предлог војног 

повјереника)  

3. Информација о изданим дозволама за 

промет оружја, војне опреме и 

производа двојне намјене у 2008. 

години - подносилац: Министарство 

спољне трговине и економских 

односа БиХ  

4. Извјештај о активностима Савјета 

Европе у 2009. - Предлог за 

разматрање: Делегација ПСБиХ у 

Парламентарној скупштини Савјета 

Европе. 

5. Извјештај о активностима на 

пројекту „Аутоцеста на Коридору 

Вц“ и План наредних активности, 

материјал Министарства 

комуникација и саобраћаја БиХ. 

6. Извјештај о раду Одбора за жалбе 

грађана на рад полицијских службеника 

у полицијским тијелима БиХ за период 

септембар – децембар 2009. (материјал 

Одбора за жалбе грађана број: 03-50-1- 

60-6-2/10 од 27. 1. 2010.) 

7. Предлог мјера за побољшање услова 

пословања у пољопривредној и  

прехрамбеној индустрији Босне и 

Херцеговине (Савјет министара, акт 

број: 05 – 28 – 21 /10, од 8. 1. 2010.) 

8. Избор три члана Управног одбора 

Агенције за развој високог 

образовања и осигуравање квалитете 

на период од три године (Предлог 

јединствене кандидатске ранг-листе 

Привремене заједничке комисије оба 

дома ПСБиХ, 

 

II.  ПРОГРАМ РАЗМАТРАЊА  

      АКАТА ИЗ АНАЛИТИЧКО-

ИНФОРМАТИВНОГ ПОДРУЧЈА 

 

Савјет министара БиХ у своме програму 

рада за 2010. годину није децидирано 

навело акте из аналитичко-

информативног подручја, због чега ни у 

Плану рада Дома није могуће планирати 

разматрање  конкретних материјала. Стога 

се  наглашава да ће Дом у 2010. години, у 

складу са Пословником Дома и својим 

надлежностима, разматрати све акте из  

аналитичко-информативног подручја које 

Дому доставе надлежне институције Босне 

и Херцеговине.   

 

Из овога ће се подручја обавезно 

разматрати: 

 

1. Предлог стратегије развоја спорта у 

Босни и Херцеговини  

Предлагач: Савјет министара БиХ (у 

процедури) 

2. Предлог ревидиране стратегије 

Босне и Херцеговине за провођење 

Анекса ВИИ. Даyтонског мировног 

споразума  

Подносилац: Министарство за 

људска права и избјеглице БиХ (у 

процедури) 
3. Извјештаји о раду комисија Дома и 

Заједничких комисија оба дома у 

2009. години 

Подносилац: комисије (у процедури) 

4. Извјештај Радио-телевизије Босне и 

Херцеговине: 

a) о раду и пословању Радио-

телевизије Босне и Херцеговине 

за 2009. годину 

b) о финансијском пословању РТВ-

а Босне и Херцеговине у 2009. 

години с Извјештајем 

овлаштеног ревизора  

Подносилац: Управни одбор Радио-

телевизије БиХ (у процедури) 

5. Извјештај Централне банке БиХ: 

Годишњи извјештај за 2009. 

Финансијска извјештај за 2009.  

Подносилац: Централна банка БиХ 

(у процедури) 

6. Извјештај о раду Правобранилаштва 

БиХ за 2009.  

Подносилац: Правобранилаштво 

БиХ (у процедури)                

7. Информација о раду Тужилаштва 

БиХ за 2009. 
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Подносилац: Тужилаштво БиХ (у 

процедури) 

8. Извјештајо раду Државне 

регулаторне комисије за 

електричну енергију (ДЕРК) у 

2009. години 

Подносилац: ДЕРК (у процедури) 

9. Извјештај о раду агенција на 

нивоу БиХ за 2009. годину 

Подносилаци: агенције или Савјет 

министара БиХ   

a) Извјештај о раду Управног 

одбора Извозно-кредитне 

агенције БиХ 

      Подносилац: Извозно-

кредитна агенција БиХ  (у 

процедури) 

b) Извјештај о раду Агенције за 

поштански саобраћај БиХ и 

финансијски извјештај за 

2009. 

Подносилац: Агенција за 

поштански саобрачај БиХ (у 

процедури) 

10. Извјештај о стању провођења обавеза 

из Привременог 

споразума/Споразума о 

стабилизацији и придруживању за 

период од 01. 07. 2009. до 31. 12. 

2009. године  

Подносилац: Савјет министара БиХ 

(у процедури) 

11. Полугодишњи преглед реализације 

активности из Акцијског плана за 

реализацију приоритета из документа 

Европско партнерство с БиХ за 

период од 01. 07. до 31. 12. 2009.  

Подносилац: Савјет министара БиХ 

(у процедури) 

12. Извјештај о пословању 

Канцеларије за ревизију 

финансијског пословања 

интитуција БиХ за 2009. годину 

Подносилац: Канцеларија за 

ревизију 

13. Извјештај о трошковима 

Предсједништва БиХ за 2009. 

годину. Подноси се у складу са V. 

3. г) Устава БиХ 

Подносилац: Предсједништво БиХ 

14. Извјештај о извршењу Буџета 

институција БиХ и међународних 

обавеза за 2009. годину 

Подносилац: Предсједништво БиХ 

15. Извјештај о увозу/извозу оружја и 

стрељива за 2009. годину 

Подносилац: Савјет министара БиХ 

16. Извјештај Канцеларије за ревизију о 

обављеној ревизији Извјештаја о 

извршењу Буџета институција БиХ 

за 2009. годину 

Подносилац: Канцеларија за 

ревизију 

17. Извјештај о финансијском 

пословању ЈПНИО Службени лист 

БиХ по годишњем обрачуну за 

период од 1. јануара до 31. децембра 

2009. с Извјештајм о ревизији ове 

институције 

Подносилац: Службени лист БиХ  

18. Годишња платформа о 

обавјештајно-безбједносној 

политици 

Подносилац: Предсједништво БиХ 

19. Годишњи извјештај 

предсједавајућег Савјета министара 

БиХ о активностима Обавјештајно-

безбједносне агенције БиХ за 2009. 

годину 

Подносилац: предсједавајући 

Савјета министара БиХ 

20. Извјештај о раду Суда БиХ за 2009. 

Подносилац: Суд БиХ 

21. Извјештај о раду Високог судског и 

тужилачког Савјета  БиХ за 2009.  

Подносилац: ВСТВБиХ 

22. Предлог пословника о раду Савјета 

националних мањина 

Подносилац: Заједничка комисија за 

људска права, права дјетета, младе, 

имиграцију, избјеглице, азил и 

етику 

23. Разматрање Извјештаја о учешћу 

припадника Оружаних снага, 

полицијских и државних 

службеника БиХ у операцијама 

подршке миру за одређени 

временски период регулисано 

законом, с Предлогом учешћа за 

2011. 

24. Информација о стању у ДКП-у БиХ 
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Ц) ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАС- 

     НОСТИ ЗА РАТИФИКАЦИЈУ 

МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА 

 

Од почетка јануара па закључно са 30. 

априлом 2010. године Дом је дао 

сагласност за ратификацију 20 споразума, 

уговора и конвенција – заправо, 

разматрани су сви акти из овога подручја 

који су достављени Парламентарној 

скупштини БиХ.  

 

У складу са Уставом БиХ  и закону, у 

2010. години Дом ће континуирано  

разматрати све међународне споразуме, 

уговоре и конвенције које у 

парламентарну процедуру доставе 

Предсједништво БиХ и Савјет министара 

БиХ,  ради давања сагласности за њихову 

ратификацију. 

 

Д) ПАРЛАМЕНТАРНА САРАДЊА И  

     ДРУГЕ АКТИВНОСТИ 

 

У 2010. години континуирано ће се 

радити на унапређењу парламентарне 

сарадње и на другим активностима из 

овога подручја, а наручито на: 

- Организовању посјета 

парламентарних делегација БиХ, 

посебно у европским и другим 

међународним институцијама у 

којима је БиХ стална и 

привремена чланица, у улози 

проматрача или госта; посјета 

парламентима других земаља 

Европе и свијета - чланица Пакта 

стабилности и парламентима  

сусједних земаља. Циљ посјета је 

развијање сарадње и опћег 

упознавања с радом других 

парламената и конкретним 

искуствима у појединим 

подручјима рада. То укључује 

разматрање и усвајање платформи, 

извјештаја и програма активности 

делегација у домовима 

Парламентарне скупштине БиХ; 

  

- Сарадњи с Међународним судом у 

Хаагу, у складу са  Уставом БиХ; 

 

- Организовању посјета делегација 

Парламентарне скупштине БиХ 

одређеним срединама у БиХ, 

особито сусрета с представницима 

ентитетских парламената; 

 

- Колегијум Дома народа 

континуирано ће пратити 

реализацију одлука и закључака 

Дома народа с Предлогом мјера за 

њихову проведбу, као и реализацију 

Радног плана Дома за 2010., те 

полазне основе  за припрему Радног 

плана Дома за 2011. годину. 

 

Е) РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА И  

     ИНИЦИЈАТИВА ДЕЛЕГАТА 

 

Сви приједлози материјала као и 

иницијативе  делегата из информативно-

аналитичког подручја биће разматрани  у 

складу с Пословником Дома народа 

Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине. 

 

Ф)ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА 

СЈЕДНИЦА        ДОМА НАРОДА 

 

Редовне сједнице Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ, у 

правилу, биће одржаване једанпут 

мјесечно. Колегијум  Дома састављат ће 

тромјесечни календар сједница Дома. 

Према овоме календару, биће 

усаглашавана путовања делегата на 

засједања међупарламентарних 

институција у којима је БиХ у улози члана, 

проматрача или госта. 

        

 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

             ДОМА   НАРОДА          

                             Сулејман Тихић 

 

 


