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Na temelju članka 55. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 58/14), Kolegij Doma naroda je na 9.
sjednici, održanoj 27. 5. 2015., utvrdio Orijentacijski radni plan Doma naroda
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Radni plan) za
razdoblje 20. svibanj-prosinac 2015. godine. Radnim planom obuhvaćeni su
prijedlozi iz područja zakonodavne i analitičko-informativne aktivnosti, i to
materijali:
 za koje je okončana procedura do 20. svibnja 2015.;
 koji su već u parlamentarnoj proceduri;
 koji su sadržani u Programu rada Vijeća ministara BiH za 2015. godinu.
U Radnom planu nisu naznačeni rokovi razmatranja, pa će svi materijali biti
razmatrani nakon dostavljanja u parlamentarnu proceduru, u skladu s rokovima
propisanim Poslovnikom Doma naroda.
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3.

4.
A) ZAKONODAVNA AKTIVNOST
5.
I.

PRIJEDLOZI ZAKONA ZA KOJE JE
OKONČANA PROCEDURA DO 20.
SVIBNJA 2015. GODINE
1. Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o politici izravnih stranih
ulaganja u BiH, predlagatelj: Vijeće
ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-130/14 od 17. 7. 2014. (usvojen na 2.
sjednici Doma naroda, održanoj
5. 3. 2015.);
2. Zakon o izmjeni Kaznenog zakona
BiH, predlagatelj: Klub srpskog naroda
u Domu naroda, zakon broj: 02-02-14/15 od 5. 3. 2015. (usvojen na 2.
sjednici Doma naroda, održanoj
5. 3. 2015.);
3. Zakon o Proračunu institucija Bosne i
Hercegovine i međunarodnih obveza
Bosne i Hercegovine za 2015.godinu
(usvojen na 4. sjednici Doma naroda,
održanoj 18.5.2015.);
4. Zakon o izmjenama i dopunama
Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine,
broj: 01,02-02-1-7/15 od 12.5.2015.,
(usvojen na 4. sjednici Doma naroda,
održanoj 18.5.2015.)

II. PRIJEDLOZI AMANDMANA I
PRIJEDLOZI ZAKONA KOJI SU
U PROCEDURI
II.1. Predlagatelj: Vijeće ministara BiH
1.
2.

Prijedlog amandmana II. na Ustav BiH, broj:
01,02-01-53/12 od 13. 12. 2012.;
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti
tajnih podataka, zakon broj: 01,02-02-148/13 od 28. 10. 2013.;

6.

7.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o prebivalištu i boravištu državljana
BiH, broj: 01,02-02-1-36/13 od 17. 7. 2013.;
Prijedlog zakona o obveznim odnosima u
civilnom zrakoplovstvu BiH, zakon broj:
01,02-02-1-33/14 od 24. 7. 2014.;
Prijedlog zakona o carinskoj politici u Bosni i
Hercegovini, zakon broj: 01,02-02-1-35/14 od
15. 9. 2014.;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o policijskim službenicima Bosne i
Hercegovine, predlagatelj: Vijeće ministara
BiH, zakon broj: 01,02-02-1-38/14 od 5. 3.
2015.;
Prijedlog pročišćenog teksta Zakona BiH o
izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih
mjera, zakon broj: 01,02-02-1-36/14 od 19. 9.
2014.

II.2. Predlagatelji: Zastupnički Dom, povjerenstva
i izaslanici
1. Prijedlog zakona o utvrđivanju visine plaće
zaposlenika
institucija
Bosne
i
Hercegovine, predlagatelj: Zastupnički
dom PSBiH, zakon broj: 02-02-1-7/14 od
20. 5. 2014.;
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o
plaćama i naknadama u institucijama
Bosne i Hercegovine, predlagatelj:
Zastupnički dom PSBiH, zakon broj: 0102-1-1/15 od 27. 2. 2015.

III. PRIJEDLOZI ZAKONA IZ PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA
BIH ZA 2015. GODINU
Program rada Vijeća ministara BiH dostavljen je
Domu 19. 5. 2015. i upućen izaslanicima radi
informiranja. Program rada Vijeća ministara BiH
sastoji se iz četiri područja:
1) zakonodavne aktivnosti;
2) međunarodni ugovori;
3) europske integracije i
4) tematski dio.
Iz zakonodavne aktivnosti Vijeća ministara BiH u
Radni plan Doma preuzeti su prijedlozi zakona. Iz
praktičnih razloga nisu naznačeni rokovi
razmatranja, jer će svi prijedlozi zakona biti
razmatrani čim stignu u parlamentarnu proceduru,
prema rokovima određenim Poslovnikom Doma.
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Navedeni su prijedlozi zakona iz Programa rada
Vijeća ministara BiH kako slijedi:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o polaganju pravosudnog ispita;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o policijskim službenicima Bosne i
Hercegovine;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Graničnoj policiji BiH;
Prijedlog zakona o strancima;
Prijedlog zakona o azilu;
Prijedlog zakona izmjenama i dopunama
Zakona o osnovama sigurnosti prometa na
cestama u BiH;
Prijedlog zakona o upravljanju imovinom
stečenom kaznenim djelom;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ombudsmanu za ljudska prava
BiH;
Prijedlog zakona o obilježavanju malog
oružja, lakog naoružanja i pripadajućeg
streljiva;
Prijedlog zakona o Visokom sudbenom i
tužiteljskom vijeću BiH;
Prijedlog zakona o praznicima i neradnim
danima u BiH;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o državnoj službi u institucijama
BiH;
Prijedlog zakona o štrajku zaposlenih u
institucijama BiH;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Oružanim snagama BiH;
Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za
istrage i zaštitu;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Direkciji za koordinaciju
policijskih tijela i o agencijama za potporu
policijskoj strukturi BiH;
Prijedlog zakona o postupku zaključivanja i
provođenja međunarodnih ugovora;
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o
ministarstvima i drugim tijelima uprave
BiH;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Kaznenog zakona BiH;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o upravi;
Prijedlog zakona o udrugama i zakladama;
Prijedlog
zakona
o
protuminskom
djelovanju u BiH;
Prijedlog zakona o radu u institucijama BiH;
Prijedlog zakona o zrakoplovstvu BiH;

25. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o lijekovima i medicinskim
sredstvima;
26. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti;
27. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o veterinarstvu;
28. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o upravnom postupku;
29. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o plaćama i naknadama u
institucijama BiH;
30. Prijedlog zakona o Proračunu institucija BiH i
međunarodnih obveza BiH za 2016. godinu;
31. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o kaznenom postupku BiH;
32. Prijedlog zakona o sudovima BiH;
33. Prijedlog zakona o Tužiteljstvu BiH;
34. Prijedlog zakona o arhivskoj građi i Arhivu
BiH;
35. Prijedlog zakona o trošarinama u BiH;
36. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o statistici BiH;
37. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne
opreme;
38. Prijedlog zakona o sprječavanju i suzbijanju
zlouporabe opojnih droga;
39. Prijedlog zakona o policijskim službenicima
BiH;
40. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH;
41. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
BiH;
42. Prijedlog zakona o prekršajima;
43. Prijedlog zakona o carinskim prekršajima
BiH;
44. Prijedlog zakona o porezu na dodanu
vrijednost;
45. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zabrani diskriminacije u BiH;
46. Prijedlog zakona o uplatama na jedinstveni
račun i raspodjeli prihoda;
47. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom
razvoju BiH;
48. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o hrani
BiH;
49. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Izbornog zakona BiH;
50. Prijedlog
zakona
o
humanitarnim
organizacijama;
51. Prijedlog zakona o elektoničkim medijima;
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52. Prijedlog pročišćenog teksta Zakona o
izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i
drugih mjera;
53. Prijedlog zakona o žrtvama torture;
54. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti potrošača u BiH;
55. Prijedlog zakona o elektroničkom potpisu;
56. Prijedlog zakona o carinskoj politici BiH;
57. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti tajnih podataka;
58. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Agenciji za osiguranje u BiH;
59. Prijedlog zakona o izbjeglim i raseljenim
osobama povratnicima;
60. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o međunarodnom i međuentiteskom
cestovnom prijevozu;
61. Prijedlog zakona o Pravobraniteljstvu BiH;
62. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o odlikovanju;
63. Prijedlog zakona o državnoj imovini;
64. Prijedlog okvirnog zakona o volontiranju;
65. Prijedlog zakona o vanjskim poslovima.

IV. PRIJEDLOZI POVJERENSTAVA I
KLUBOVA
U skladu s Poslovnikom Doma, Kolegij je
pozvao stalna povjerenstva Doma i zajednička
povjerenstva obaju domova, kao i klubove
naroda, da dostave svoje prijedloge i sugestije za
izradu Radnog plana Doma za 2015. godinu.
Povjerenstva Doma i zajednička povjerenstva
obaju domova dostavila su svoje planove rada za
2015. godinu. U načelu, u skladu s općim
odredbama Poslovnika, povjerenstva razmatraju
prijedloge zakona i druge materijale iz svoje
nadležnosti i dostavljaju Domu izvješća odnosno
mišljenja o razmatranim materijalima.

B) ANALITIČKO-INFORMATIVNE
AKTIVNOSTI, ODLUKE I
IMENOVANJA
I. AKTI ZA KOJE JE OKONČANA
PROCEDURA DO 20. SVIBNJA
2015. GODINE
1. Prijedlog odluke o potvrđivanju i
usvajanju Izjave Predsjedništva BiH,
broj: 01-50-1-351-15/15 od 29. 1.

2015., materijal broj: 01,02,03/11-05-149/15 od 16. 2. 2015. i materijal broj:
01,02,03/11-05-1-49/15 od 18. 2. 2015;
2. Odluka
Predsjedništva
BiH
o
sudjelovanju pješačke jedinice Oružanih
snaga BiH u operaciji Odlučna podrška u
Islamskoj Republici Afganistan i Odluka
Predsjedništva BiH o izmjenama Odluke
o sudjelovanju pješačke
jedinice
Oružanih snaga BiH u operaciji Odlučna
podrška
u
Islamskoj
Republici
Afganistan, materijal broj: 01,02-031447/14 od 27. 12. 2014. i materijal broj:
01,02-03-1447-1/14 od 26. 1. 2015.;
3. Odluka
Predsjedništva
BiH
o
sudjelovnju skupine časnika Oružanih
snaga BiH u operaciji Odlučna podrška u
Islamskoj Republici Afganistan, materijal
broj: 01,02-03-1447/14 od 27. 12. 2014.;
4. Izvješće o izvršenju Proračuna institucija
BiH i međunarodnih obveza BiH za
2013. godinu, broj: 01,02-16-1-796/14 od
11. 7. 2014.;
5. Izvješće o financijskoj reviziji Izvješća o
izvršenju Proračuna institucija BiH za
2013. godinu, broj: 02-16-1-1054/14 od
24. 9. 2014.;
6. Izvješće o obavljenoj reviziji učinka o
temi: „Izdatci za sudske sporove“, broj:
02/3 – 16-1-1105/14 od 9. 10. 2014.;
7. Izvješće o obavljenoj reviziji učinka o
temi: „Kontrola zračnog prometa BiH“,
broj: 02/3-16-1-1131/14 od 20. 10. 2014.;
8. Izvješće o radu i poslovanju BHRT-a za
2013. godinu, Izvješće o obavljenoj
reviziji financijskih izvješća BHRT-a za
2013. godinu, Financijski plan BHRT-a i
planovi programa za 2014. godinu,
dostavljeni od Upravnog odbora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, broj:
01,02-29-800/14 od 11. 7. 2014.;
9. Izvješće o radu Upravnog odbora
Izvozno-kreditne agencije BiH za 2013.
godinu, broj: 01,02-50-19-491/14 od
7. 4. 2014. i broj: 01/3-50-19-491/14 od
1. 9. 2014.;
10. Prijedlog naputka o korištenju rodno
osjetljivog jezika u Parlamentarnoj
skupštini
Bosne
i
Hercegovine,
predlagatelj: Zastupnički dom PSBiH,
materijal broj: 01-02-4-599/14 od
29. 7. 2014.;
11. Odluka Predsjedništva BiH o sudjelovanju
skupine dočasnika Oružanih snaga Bosne
i Hercegovine u operaciji potpore miru
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Odlučna podrška u Islamskoj Republici
Afganistan, materijal broj: 01,02-03269/15 od 23. 2. 2015.;
12. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i
tužiteljskog vijeća BiH za 2013., broj:
01,01/1,02,02/1-08-1053/14
od
24. 9. 2014.;
13. Izvješće o provođenju Općih izbora
2014. godine, materijal Središnjeg
izbornog povjerenstva BiH, broj: 01,0250-19-159/15 od 29. 1. 2015.;
14. Prijedlog zaključka
o
osnivanju
Privremenog zajedničkog povjerenstva
obaju domova Parlamentarne skupštine
BiH
za
provođenje
procedure
imenovanja
jednog
predstavnika
akademske
zajednice
i
jednog
predstavnika nevladinog sektora u
Povjerenstvo za izbor i praćenje rada
Agencije za prevenciju korupcije i
koordinaciju borbe protiv korupcije,
predlagatelj: Zajednički kolegij obaju
domova Parlamentarne skupštine BiH,
broj: 01,02-34-1-399/15 od 17. 3.
2015.;
15. Prijedlog
zaključka
o
osnivanju
Privremenog zajedničkog povjerenstva
obaju domova Parlamentarne skupštine
BiH
za
provođenje
procedure
imenovanja
zamjenika
ravnatelja
Agencije za zaštitu osobnih podataka u
Bosni i Hercegovini, predlagatelj:
Zajednički kolegij obaju domova
Parlamentarne skupštine BiH, broj:
01,02-34-1-400/15 od 17. 3. 2015.;
16. Prijedlog zaključka
o
osnivanju
Privremenog zajedničkog povjerenstva
obaju domova Parlamentarne skupštine
BiH za provođenje procedure izbora tri
člana Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete,
predlagatelj:
Zajednički
kolegij obaju domova Parlamentarne
skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-401/15
od
17. 3. 2015.;
17. Prijedlog
zaključka
o
osnivanju
Privremenog zajedničkog povjerenstva
obaju domova Parlamentarne skupštine
BiH za provođenje procedure imenovanja
dva člana Ureda za razmatranje žalbi i po
pet članova URŽ-a Podružnice u Banjoj
Luci
i
Podružnice u
Mostaru,
predlagatelj: Zajednički kolegij obaju
domova Parlamentarne skupštine BiH,
broj: 01,02-34-1-402/15 od 17. 3. 2015.;

18. Prijedlog
zaključka
o
osnivanju
Privremenog zajedničkog povjerenstva
obaju domova Parlamentarne skupštine
BiH za provođenje procedure imenovanja
tri ombudsmana za ljudska prava Bosne i
Hercegovine, predlagatelj: Zajednički
kolegij obaju domova Parlamentarne
skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-404/15
od 17. 3. 2015.

19. Odluka o razrješenju Semihe Borovac
dužnosti
članice
Neovisnog
povjerenstva za praćenje uvjeta
boravka u zavodima, postupanje i
poštivanje ljudskih prava osoba nad
kojima se izvršavaju kaznene sankcije
i druge mjere koje je izrekao u
kaznenom postupku Sud Bosne i
Hercegovine, strani sudovi za djela
predviđena
Kaznenim
zakonom
Bosne
i
Hercegovine
ili
međunarodnim ugovorom čija je
potpisnica Bosna i Hercegovina ili
drugi sud sukladno zakonu Bosne i
Hercegovine, materijal broj: 02/a-341-501/15 od 3. 4. 2015.;
20. Izvješće o radu i financijsko izvješće
Agencije za poštanski promet Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu.
21. Prijedlog
zaključka
o
osnivanju
Privremenog zajedničkog povjerenstva
obaju domova Parlamentarne skupštine
BiH za provođenje procedure izbora
četiri člana Upravnog odbora Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete, predlagatelj: Zajednički kolegij
obaju domova Parlamentarne skupštine
BiH, broj: 01,02-34-1-539/15 od 9. 4.
2015
22. Prijedlog
zaključka
o
formiranju
Interresorne radne skupine za izmjenu
izbornog
zakonodavstva
BiH,
predlagatelj: Zajednički kolegij obaju
domova Parlamentarne skupštine BiH,
broj: 01,02-34-1-540/15 od 9. 4. 2015;
23. Prijedlog odluke o imenovanju tajnika
Doma naroda Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine;
24. Prijedlog odluke o imenovanju tajnice
Zajedničke
službe
Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine.
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II . PROGRAM RAZMATRANJA AKATA
IZ ANALITIČKO-INFORMATIVNOG
PODRUČJA
Dom će u 2015. godini, u skladu s Poslovnikom
Doma i svojim nadležnostima, razmatrati sve
akte iz analitičko-informativnog područja koje
mu dostave nadležne institucije Bosne i
Hercegovine.
Iz ovoga područja obvezno će se razmatrati:
1. Izvješća o radu povjerenstava Doma i
zajedničkih povjerenstava obaju domova
u 2014. godini, podnositelji: povjerenstva
2. Izvješće Radio-televizije BiH:
a) o radu i poslovanju Radio-televizije
BiH za 2014. godinu,
b) o financijskom poslovanju RTVBiH
u 2014. godini s izvješćem
ovlaštenog revizora,
podnositelj: Upravni odbor Radiotelevizije BiH;
3. Izvješće Centralne banke BiH:
a) Godišnje izvješće za 2014.,
b) Financijska izvješća za 2014.
godinu, podnositelj: Centralna banka
BiH;
4. Izvješće o radu Pravobraniteljstva BiH za
2014. godinu, podnositelj: Pravobraniteljstvo BiH;
5. Informacija o radu Tužiteljstva BiH za
2014. godinu, podnositelj: Tužiteljstvo
BiH;
6. Izvješće o radu Državnog regulatornog
povjerenstva za električnu energiju
(DERK) u 2014. godinu, podnositelj:
DERK;
7. Izvješće o radu agencija na razini BiH za
2014. godinu, podnositelj: agencije ili
Vijeće ministara BiH;
8. Izvješće o poslovanju Ureda za reviziju
financijskog poslovanja institucija BiH
za 2014. godinu, podnositelj: Ured za
reviziju institucija BiH;
9. Izvješće o izvršenju Proračuna institucija
BiH i međunarodnih obveza BiH za
2014. godinu, podnositelj: Predsjedništvo
BiH;
10. Izvješće o financijskoj reviziji Izvješća o
izvršenju Proračuna institucija BiH za
2014. godinu, podnositelj: Ured za
reviziju institucija BiH;

11. Godišnja platforma o obavještajnosigurnosnoj
politici,
podnositelj:
Predsjedništvo BiH;
12. Godišnje izvješće predsjedatelja Vijeća
ministara
BiH
o
aktivnostima
Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za
2014., podnositelj: predsjedatelj Vijeća
ministara BiH;
13. Izvješće o radu Suda BiH za 2014. godinu,
podnositelj: Sud BiH;
14. Izvješće o radu Visokog sudbenog i
tužiteljskog vijeća BiH za 2014. godinu,
podnositelj: VSTVBiH;
15. Izvješće o radu parlamentarnog vojnog
povjerenika BiH za 2014. godinu, podnositelj:
parlamentarni vojni povjerenik;
16. Izvješće o radu Odbora za žalbe građana
Parlamentarne skupštine BiH za 2014. godinu,
podnositelj: Odbor za žalbe građana PSBiH;
17. Izvješće o radu Neovisnog odbora PSBiH kao
neovisnog tijela policijske strukture BiH za
2014. godinu, podnositelj: Neovisni odbor
PSBiH;
18. Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti
Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH,
podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska
prava BiH;
19. Izvješće o provedbi zakona u nadležnosti
Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za 2014.
godinu, podnositelj SIPBiH;
20. Izvješće o primjeni Jedinstvenih pravila za
izradbu pravnih propisa u institucijama BiH,
podnositelj: Ministarstvo pravde BiH;
21. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u BiH za
2014. godinu, podnositelj: Agencija za zaštitu
osobnih podataka u BiH;
22. Izvješće iz područja poljoprivrede za BiH za
2014. godinu, podnositelj: Vijeće ministara
BiH;
23. Godišnje izvješće o izdanim dozvolama za
vanjskotrgovinski promet oružja, vojne
opreme, proizvoda dvojne namjene i
posebne namjene za 2014., podnositelj:
Ministarstvo
vanjske
trgovine
i
ekonomskih odnosa BiH;
24. Izvješće o sudjelovanju pripadnika
Oružanih snaga, policijskih i državnih
službenika BiH u operacijama potpore
miru za određeno vremensko razdoblje
određeno zakonom, s prijedlogom
sudjelovanja za 2015. godinu;
25. Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na
dan 31. 12. 2014., podnositelj: Vijeće ministara
BiH.
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C) ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI
ZA RATIFICIRANJE MEĐUNARODNIH
SPORAZUMA
Do 20.svibnja 2015. godine Dom je dao
suglasnost za ratificiranje 39 sporazuma,
ugovora, protokola i memoranduma, odnosno
razmatrani su svi akti iz ovog područja koji su
dostavljeni Parlamentarnoj skupštini BiH.
Riječ je o sljedećih 39 akata:
1.

Sporazum o ekonomskoj suradnji
između Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine i Vlade Republike
Bugarske, broj: 01,02-05-2-1006/14
od 11. 9. 2014.;
2. Sporazum o zajmu i projektu između
KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i
Bosne i Hercegovine, koju zastupa
Ministarstvo financija i trezora BiH
(zajmoprimac), i Federacije Bosne i
Hercegovine, koju zastupa Federalno
ministarstvo financija, i Javnog
poduzeća Elektroprivreda Hrvatske
zajednice Herceg-Bosne, d.d. Mostar
(EPHZHB), (agencija za izvedbu
projekta) u iznosu od 100.000.000,00
eura – Crpna hidroelektrana Vrilo,
broj:
01,02-05-2-1009/14
od
12. 9. 2014.;
3. Drugi amandman na Sporazum o
zajmu i projektu od 23. 2. 2010. i
Amandman na Sporazum o zajmu i
projektu od 15. 12.2011. u iznosu od
71.000.000,00 eura između KfW-a,
Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i
Hercegovine,
koju
predstavlja
Ministarstvo financija i trezora BiH
(zajmoprimac), i Federacije Bosne i
Hercegovine,
koju
predstavlja
Federalno ministarstvo financija, i
Javnog poduzeća Elektroprivreda
Hrvatske zajednice Herceg-Bosne,
d.d. Mostar (EPHZHB), (agencija za
izvedbu projekta) - Vjetroelektrana
Mesihovina, broj: 01,02-05-2-1023/14
od 18. 9. 2014.;
4. Protokol između Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine i Vlade
Republike Francuske o provedbi
Sporazuma
između
Europske
zajednice i Bosne i Hercegovine o
readmisiji osoba koje borave bez

dozvola, broj: 01,02-05-2-1061/14 od
26. 9. 2014.;
5. Sporazum o grantu IPA EC (Projekt
zaštite kvalitete voda: Postrojenje za
pročišćavanje otpadnih voda Mostar)
između Bosne i Hercegovine i
Međunarodne banke za obnovu i
razvoj, broj: 01,02-05-2-1062/14 od
26. 9. 2014.;
6. Memorandum o razumijevanju između
Bosne i Hercegovine i Vlade Republike
Čile o suradnji po pitanjima obrane,
broj: 01,02-05-2-1064/14 od 26. 9.
2014.;
7. Sporazum između Vijeća ministara BiH
i Vlade Republike Francuske koji se
odnosi na mobilnost mladih, broj:
01,02-05-2-1065/14 od 26. 9. 2014.;
8. Ugovor broj 1 o Amandmanu na
Ugovor o jamstvu potpisan 23. srpnja
2010. godine između Bosne i
Hercegovine i Europske banke za
obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-21067/14 od 26. 9. 2014.;
9. Sporazuma o financiranju (Projekt
zaštite od poplava Drine) između Bosne
i
Hercegovine
i
Međunarodne
asocijacije za razvoj, broj: 01,02-05-21112/14 od 13. 10. 2014.;
10. Sporazum
između
Bosne
i
Hercegovine i Europske unije o
sudjelovanju Bosne i Hercegovine u
programu Unije Horizont 2020 Okvirni program za istraživanje i
inovacije (2014-2020), broj: 01,02-052-1113/14 od 13. 10. 2014.;
11. Memorandum o razumijevanju o
Institucionalnom okviru Inicijative za
prevenciju i spremnost u slučaju
katastrofa za Jugoistočnu Europu
(2013.), broj: 01,02-05-2-1115/14 od
14. 10. 2014.;
12. Sporazum između Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine i Vlade Republike
Makedonije o razmjeni i uzajamnoj
zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-052-1122/14 od 16. 10. 2014.;
13. Sporazum o zajmu između Bosne i
Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za
međunarodni razvoj (OFID) za projekt
Autcesta na Koridoru Vc, poddionica
Klopče-Donja Gračanica (komponenta
B), broj: 01,02-05-2-1125-2/14 od
3. 12. 2014.;
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14. Sporazum o zajmu između Bosne i
Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za
međunarodni razvoj (OFID) za
projekt Autocesta na Koridoru Vc,
poddionica Klopče-Donja Gračanica
(komponenta A), broj: 01,02-05-21126/14 od
17. 10. 2014.;
15. Sporazum o zajmu i projektu između
KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i
Bosne i Hercegovine, koju zastupa
Ministarstvo financija i trezora
(zajmoprimac), i Federacije Bosne i
Hercegovine, koju zastupa Federalno
ministarsvo financija (Federacija), i
općina Tuzla i Zenica (agencije za
izvedbu projekta), za iznos od
11.000.000,00 eura - Program
vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i
Hercegovini II., broj: 01,02-05-21139/14 od 22. 10. 2014.;
16. Sporazum o grantu između Bosne i
Hercegovine i Razvojne banke Vijeća
Europe u vezi s regionalnim
stambenim programom - BiH -1
(2013.), broj: 01,02-05-2-1140/14 od
22. 10. 2014.;
17. Sporazum između Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine i Vijeća
ministara Republike Albanije o
uzajamnoj zaštiti tajnih podataka,
broj: 01,02-05-2-1167/14 od 30. 10.
2014.;
18. Deveti amandman na Ugovor o
bespovratnim sredstvima između
Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih
Američkih Država za program
poslovnog razvoja, broj: 01,02-05-21179/14 od 6. 11. 2014.;
19. Dopuna br. 2 Sporazuma o
financiranju koji se odnosi na državni
program za Bosnu i Hercegovinu u
okviru IPA komponente - pomoć u
tranziciji i izgradnji institucija za
2012. godinu, između Bosne i
Hercegovine i Europske unije, koju
predstavlja Europska komisija, broj:
01,02-05-2-1180/14 od 6. 11. 2014.;
20. Sporazum o financiranju između
Bosne i Hercegovine i Europske unije,
koju predstavlja Europska komisija, u
vezi s državnim programom za 2013.
godinu
u
okviru
Instrumenta
pretpristupne pomoći, broj: 01,02-052-1181/14 od 6. 11. 2014.;

21. Dopuna br. 2 Sporazuma o financiranju
koji se odnosi na državni program za
Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA
komponente - pomoć u tranziciji i izgradnji
institucija za 2011. godinu, između Bosne i
Hercegovine i Europske unije, koju
predstavlja Europska komisija, broj: 01,0205-2-1182/14 od 6. 11. 2014.;
22. Sporazum o grantu u okviru
Nacionalnog programa IPA 2010. za
Bosnu i Hercegovinu Dio 2 - Vodovod i
kanalizacija u Republici Srpskoj, između
Bosne i Hercegovine i Europske
investicijske banke, broj: 01,02-05-21190/14 od 10. 11. 2014.;
23. Dodatni protokol uz Konvenciju Vijeća
Europe o zaštiti ljudskih prava i
dostojanstva ljudskog bića u pogledu
primjene biologije i medicine o zabrani
kloniranja ljudskog bića, broj: 01,02-05-21223/14 od 19. 11. 2014.,
24. Sporazum o grantu Fonda za globalni
okoliš (Projekt I. smanjenja okolišnog
zagađenja Jadranskog mora) između Bosne
i Hercegovine i Međunarodne banke za
obnovu i razvoj u funkciji Agencije za
implementaciju Fonda za globalni okoliš,
broj: 01,02-05-2-1243/14 od 26. 11. 2014.;
25. Sporazum između Europske unije i
Bosne i Hercegovine o sudjelovanju Bosne
i Hercegovine u programu Unije za kulturu
i kreativne sektore „Kreativna Europa“,
broj: 01,02-05-2-1248/14 od
27. 11.
2014.;
26. Sporazum o financiranju (Projekt
energetske učinkovitosti) između Bosne i
Hercegovine i Međunarodne asocijacije za
razvoj, broj: 01,02-05-2-1249/14 od
27. 11. 2014.;
27. Ugovor o suradnji između Bosne i
Hercegovine i Crne Gore o konzularnoj
zaštiti i viznim pitanjima, broj: 01,02-05-21308/14 od 9. 12. 2014.;
28. Ugovor o suglasnosti za uvećanje
zajma i prihvaćanju uvećanja obveza po
Ugovoru o garanciji (Cesta Banja LukaDoboj – Faza 1) između Bosne i
Hercegovine i Europske banke za obnovu i
razvoj, broj: 01,02-05-2-1309/14 od
9.
8. 2014.;
29. Protokol o izmjenama i dopunama
Memoranduma o razumijevanju o suradnji
u
borbi
protiv
korupcije
kroz
antikorupcijsku inicijativu Jugoistočne
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Europe, broj: 01,02-05-2-1310/14 od
9. 12. 2014.;
30. Financijski sporazum od 6. 10. 2014.
godine i Amandman broj 5 na Sporazum
o financiranju od 27. 2. 2006. godine
sklopljeni između KfW-a, Franfurt na
Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine,
koju zastupa Vijeće ministara Bosne i
Herecegovine (primatelj), u iznosu od
5.000.000 eura - Kreditni program za
otklanjanje posljedica od poplava
(FRCP) posredstvom Europskog fonda za
Bosnu i Hercegovinu (EFBiH), broj:
01,02-05-2-1311/14 od 9. 12. 2014.;
31. Amandman na Okvirni financijski
sporazum od 30. lipnja 2010. godine,
između Razvojne banke Vijeća Europe
(CEB) i Bosne i Hercegovine, za
financiranje izgradnje državnog zatvora,
broj: 01,02-05-2-1312/14 od 9. 12. 2014.;
32. Dopuna broj 2 Sporazuma o
finaciranju između Bosne i Hercegovine i
Komisije europskih zajednica u vezi s
horizontalnim programom nuklearne
sigurnosti i zaštite od zračenja u okviru
Instrumenta pretpristupne pomoći u
2008. godini, broj: 01,02-05-2-1313/14
od 9. 12. 2014.;
33. Izmjena Sporazuma o grantu EC IPA
dio I. (Projekt otpadnih voda Sarajevo)
između Bosne i Hercegovine i
Međunarodne banke za obnovu i razvoj u
ulozi administratora Europske komisije
za Trust fond za pretpristupni instrument
Europske unije, broj: 01,02-05-2-1314/14
od 9. 12. 2014.;
34. Ugovor o financiranju između Bosne i
Hercegovine i Europske investicijske
banke – Koridor Vc, Počitelj-Bijača,
broj: 01,02-05-2-1337/14 od 11. 12.
2014.;
35. Protokol između Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine i Vlade Republike
Slovenije o suradnji u području
obrazovanja, broj: 01,02-05-2-1407/14
od 19. 12. 2014.;
36. Sporazum o grantu (Drugi projekt
upravljanja čvrstim otpadom: Neum,
Bosanska Krupa, Srebrenik i Sarajevo)
između Bosne i Hercegovine i
Međunarodne banke za obnovu i razvoj u
ulozi administratora Europske komisije
za Trust fond pretpristupnog instrumenta
Europske unije, broj: 01,02-05-2-41/15
od 5. 1. 2015.;

37.
Sporazum o financiranju i Projektu
između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW),
i Bosne i Hercegovine (primatelj) i
Federacije
Bosne
i
Hercegovine
(Federacija) i općina Tuzla i Zenica
(agencije za izvedbu projekta) za iznos od
9.490.000 eura (investicija) i 1.500.000
eura (popratne mjere) - Program
vodoopskrbe i otpadnih voda u Bosni i
Hercegovini II. (Projekt), broj: 01,02-05-2201/15 od 2. 2. 2015.;
38. Sporazum između Vijeća ministara
BiH i Vlade Švicarske Konfederacije o
dodjeli financijske potpore za „Program
vodoopskrbe i otpadnih voda u BiH II.“
(Obnova
i
nadogradnja
sustava
vodoopskrbe i otpadnih voda u općinama
Tuzla i Zenica), broj: 01,02-05-2-232/15
od 9. 2. 2015.
39. Ugovor o zajmu (Projekt vodoopskrbe
Gradačac) između Bosne i Hercegovine i
Europske banke za obnovu i razvoj, broj:
01,02-05-2-377/15 od 13. 3. 2015.
U skladu s Ustavom BiH i zakonom, u 2015.
godini Dom će kontinuirano razmatrati sve
međunarodne sporazume, ugovore i konvencije
koje u parlamentarnu proceduru dostave
Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH, radi
davanja suglasnosti za njihovo ratificiranje.
D) PARLAMENTARNA SURADNJA I
DRUGE AKTIVNOSTI
U 2015. godini kontinuirano će se raditi na
unaprjeđenju parlamentarne suradnje i na drugim
aktivnostima iz ovoga područja, a naročito na
organiziranju:
- posjeta parlamentarnih izaslanstava BiH,
posebivce europskim i drugim međunarodnim institucijama u kojima je BiH
stalna i privremena članica, u ulozi
promatrača ili gosta; posjeta parlamentima
drugih zemalja Europe i svijeta - članica
Pakta o stabilnosti i parlamentima
susjednih zemalja. Cilj posjeta je razvijati
suradnje i općenito se upoznati s radom
drugih
parlamenata
i
konkretnim
iskustvima iz pojedinih područja rada. To
uključuje
razmatranje
i
usvajanje
platformi, izvješća i programa djelovanja
izaslanstava u domovima Parlamentarne
skupštine BiH;
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-

suradnje s Međunarodnim sudom u
Haagu, u skladu s Ustavom BiH;

-

posjeta
izaslanstava
Parlamentarne
skupštine BiH određenim sredinama u
BiH, posebice susreta s predstavnicima
entitetskih parlamenata;

-

Kolegij Doma naroda kontinuirano će
pratiti realizaciju odluka i zaključaka
Doma naroda, s prijedlogom mjera za
njihovo provođenje, kao i realizaciju
Radnog plana Doma naroda za 2015.
godine, te polazne osnove za pripremu
Radnog plana Doma za 2016. godinu.

E) RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I
INICIJATIVA IZASLANIKA
Svi prijedlozi materijala, kao i izaslaničke
inicijative iz informativno-analitičkog područja,
bit će razmatrani u skladu s Poslovnikom Doma
naroda Parlamentarne skupštine BiH.
F) TERMINI ODRŽAVANJA SJEDNICA
DOMA NARODA
Sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine
BiH bit će održavane u skladu s odredbama
Poslovnika Doma naroda.

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
Bariša Čolak
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