ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Сарајево, фебруар 2018. године

У овом извјештају наводимо:
 законодавне активности у 2017. 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
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Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је од 01. 01. 2017.
до 31. 01. 2018. године одржао 16 редовних сједница. У том периоду одржана је и једна
хитна сједница.

ДИО ПРВИ - ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ
На сједницама Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
су од 01. 01. 2017. до 31. 01. 2018. године усвојена 22 закона, а одбијено је 13
приједлога закона.
ПОГЛАВЉЕ I. ЗАКОНИ / ПРИЈЕДЛОЗИ ЗАКОНА ПРЕМА ПРЕДЛАГАЧУ И
СТАТУСУ
1. Предлагачи: посланици у Представничком дому / комисије Представничког
дома
1.1.

Донесени закони / усвојени приједлози закона

1. Закон о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и
Херцеговине
- предлагач: посланик Шемсудин Мехмедовић
- број: 01-02-1-2610/16, од 10.10.2016.
- усвојен у првом читању на 41.сједници, одржаној 18.01.2017.
- усвојен у другом читању на 43. сједници, одржаној 23.03.2017.
- објава: „Службени гласник БиХ“, број 72/17
2. Закон о измјени и допуни Закона о раду у институцијама Босне и
Херцеговине (поднесен по хитном поступку)
- предлагачи: посланици Мирсад Мешић и Денис Бећировић
- број: 01-02-1-652/17, од 06.03.2017.
- усвојен на 43.сједници, одржаној 23.03.2017.
3. Закон о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и
Херцеговине (поднесен по хитном поступку)
- предлагачи: посланици Мирсад Мешић и Денис Бећировић
- закон број: 01-02-1-653/17, од 06.03.2017.
- усвојен на 43.сједници, одржаној 23.03.2017.
4. Закон о измјени Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и
Херцеговине (поднесен по хитном поступку)
- предлагач: посланик Мирсад Мешић
- закон број: 01-02-1-105/17, од 11.01.2017.
- усвојен на 43. сједници, одржаној 23.03.2017.
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5. Закон о измјени и допунама Закона о заштити и добробити животиња
(поднесен по хитном поступку)
- предлагач: посланик Предраг Кожул
- закон број: 01-02-1-814/17, од 23.03.2017.
- усвојен на 44. сједници, одржаној 20.04.2017.
- на 56. сједници Представничког дома, одржаној 31.01.2018, усвојен
Извјештај Заједничке комисије оба дома за постизање идентичног текста
Закона о измјени и допунама Закона о заштити и добробити животиња
- објава: „Службени гласник БиХ“, број: 9/18
6. Закон о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја
на путевима у Босни и Херцеговини,
- предлагач: посланик Дамир Арнаут,
- закон број: 01-02-1-687/17, од 10. 03. 2017.
- усвојен у првом читању на 46. сједници, одржаној 31.05.2017.
- усвојен у другом читању на 50. сједници, одржаној 26.07.2017.
- објава: „Службени гласник БиХ“, број 89/17
7. Закон о парламентарном надзору
- предлагач: Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне
скупштине БиХ за припрему и упућивање у парламентарну процедуру
Приједлога закона о парламентарном надзору
- закон број: 01,02-02-1-1348/17, од 26.05.2017.
- усвојен у првом читању на 48. сједници, одржаној 14.06. и 05.07.2017.
- усвојен у другом читању на 53. сједници, одржаној 25. 10, 29. 11. и 14. 12.
2017.
8. Закон о измјенама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима
у Босни и Херцеговини
- предлагач: посланик Момчило Новаковић,
- закон број: 01-02-1-1374/17, од 30.05.2017.
- усвојен у првом читању на 49. сједници, одржаној 05.07.2017.
- усвојен у другом читању на 50. сједници, одржаној 26.07.2017.
- на 56. сједници Представничког дома, одржаној 31.01.2018, усвојен
Извјештај Заједничке комисије оба дома за постизање идентичног текста
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и
Херцеговини
- објава: „Службени гласник БиХ“, број: 9/18
9. Закон о измјени Закона о државној служби у институцијама Босне и
Херцеговине
- предлагач: посланица Маја Гасал-Вражалица
- број: 01-02-1-1377/17, од 31.05.2017.
- усвојен у првом читању на 49. сједници, одржаној 05.07.2017.
- усвојен у другом читању на 51. једници, одржаној 07.09. и 13.09.2017.
- објава: „Службени гласник БиХ“, број 93/17
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10. Закон о измјени Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине
- предлагач: посланица Маја Гасал-Вражалица
- број: 01-02-1-1378/17, од 31.05.2017.
- усвојен у првом читању на 49. сједници, одржаној 05.07.2017.
- усвојен у другом читању на 50. сједници, одржаној 26.07.2017.
- објава: „Службени гласник БиХ“, број 93/17
11. Закон о допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине
- предлагач: посланица Александра Пандуревић
- закон број: 01-02-1-1830/17, од 25.07.2017.
- Усвојен у првом читању на 52. сједници, одржаној 20.09.2017.
- усвојен у другом читању на 53. сједници, одржаној 25. 10, 29. 11. и 14. 12.
2017.
12. Закон о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и
Херцеговине
- предлагач: посланик Борислав Бојић,
- закон број: 01-02-1-2209/17, од 13.09.2017.
- усвојен у првом читању на 53. сједници, одржаној 25. 10, 29. 11. и 14. 12. 2017.
- усвојен у другом читању на 56. сједници, одржаној 31.01.2018.
13. Закон о измјенама и допунама Закона о зракопловству Босне и Херцеговине
- предлагач: посланица Александра Пандуревић,
- број: 01-02-1-2397/17, од 09.10.2017.
- усвојен у првом читању на 54. сједници, одржаној 14. 12. и 15. 12. 2017.
- усвојен у другом читању на 56. сједници, одржаној 31.10.2018.
1.2. Одбијени приједлози закона
1. Приједлог закона о допуни Изборног закона Босне и Херцеговине
предлагач: посланик Денис Бећировић,
закон број: 01-02-1-1074/17, од 21.04.2017.
- одбијен у првом читању на 52. сједници, одржаној 20.09.2017.
2. Приједлог закона о допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине
предлагач: посланик Денис Бећировић,
закон број: 01-02-1-1503/17, од 15.06.2017.
- одбијен у првом читању на 52. сједници, одржаној 20.09.2017.
3. Приједлог закона о измјенама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини
- предлагачи посланици: Салко Соколовић, Сенад Шепић и Садик Ахметовић
- број: 01-02-1-2340/17, од 29.09.2017.
- 55. сједница, одржана 21. 12. 2017, 17. и 31.01. 2018, усвојено негативно
мишљење Уставноправне комисије, чиме је Приједлог закона одбијен.
4. Приједлог закона о допунама Оквирног закона о високом образовању у
Босни и Херцеговини
- предлагач: посланик Мирсад Ђонлагић
- закон број: 01-02-1-2528/17, од 25.10.2017.
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-

одбијен у првом читању на 55. сједници, одржаној 21. 12. 2017, 17. и 31.01.
2018.

5. Приједлог закона о допунама Закона о спорту у Босни и Херцеговини
- предлагач: посланик Мирсад Ђонлагић
- закон број: 01-02-1-2529/17, од 25.10.2017.
- одбијен у првом читању на 55. сједници, одржаној 21. 12. 2017, 17. и 31.01.
2018.
6. Приједлог закона о измјенама Изборног закона Босне и Херцеговине
- предлагачи: посланици Амир Фазлић, Нермина Капетановић, Шефик
Џаферовић, Сафер Демировић, Хазим Ранчић, Асим Сарајлић и Шемсудин
Мехмедовић
- закон број: 01-02-1-2686/17, од 15.11.2017.
- одбијен у првом читању на 55. сједници, одржаној 21. 12. 2017, 17. и 31.01.
2018.

Приједлози закона за које је обустављена законодавна процедура

1.3.

1. Приједлог закона о допуни Закона о управи
- предлагач: посланик Дамир Арнаут
- закон број: 01-02-1-3044-1/16, од 06.01.2017.
- усвојен у првом читању на 43.сједници, одржаној 23.03.2017.
- на 46. сједници, одржаној 31.05.2017, по други пут није усвојен негативан
извјештај Уставноправне комисије, те се законодавни поступак о Приједлогу
обуставља, у складу са чланом 121. став (4) Пословника.

Приједлози закона који су повучени из процедуре

1.4.

1. Приједлог закона о допуни Закона о полагању правосудног испита у Босни
и Херцеговини
- предлагач: посланици Сенад Шепић, Салко Соколовић, Садик Ахметовић
- закон број: 01-02-1-2950/17, од 22.12.2017.
- предлагач је 17.01.2018. доставио акт којим Приједлог закона повлачи из
парламентарне процедуре (акт број: 01-02-1-2950/17)
2. Предлагач: Дом народа ПСБиХ
2.1. Донесени закони
1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и
Херцеговини (поднесен по хитном поступку,
- закон број: 01,02-02-1-2808/17, од 11.12.2017.
- усвојен по хитном поступку на 54. сједници, одржаној 14. 12. и 15. 12. 2017.
- објава: „Службени гласник БиХ“, број 91/17
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2. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о уплатама на Јединствени
рачун и расподјели прихода (поднесен по хитном поступку,
- закон број: 01,02-02-1-2809/17, од 11.12.2017.
- усвојен по хитном поступку на 54. сједници, одржаној 14. 12. и 15. 12. 2017.
- објава: „Службени гласник БиХ“, број 91/17
3. Приједлог закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у
Босни и Херцеговини (поднесен по хитном поступку,
- закон број: 01,02-02-1-2810/17, од 11.12.2017.
- усвојен по хитном поступку на 54. сједници, одржаној 14. 12. и 15. 12. 2017.
- објава: „Службени гласник БиХ“, број 91/17
2.2. Одбијени приједлози закона
1. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и
Херцеговине (поднесен по хитном поступку)
- закон број: 01-02-1-1133/17, од 25.07.2017.
- 55. сједница, одржана 21. 12. 2017, 17. и 31.01. 2018, након усвајања Захтјева
предлагача да се Приједлог закона разматра по хитном законодавном поступку,
у складу са чланом 133. Пословника Представничког дома, Приједлог закона
је одбијен.

Предлагач: Предсједништво БиХ

3.

Донесени закони

3.1.

1. Закон о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза

Босне и Херцеговне за 2018.
закон број: 01,02-02-1-2882/17 од 14. 12. 2017.
- усвојен у оба читања на наставку 55. сједнице, одржаном 17. 01. 2018.
- објава: „Службени гласник БиХ“, број 8/18

Предлагач: Савјет министара БиХ

4.

Донесени закони / усвојени приједлози закона

4.1.

1. Закон о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја
на путевима у Босни и Херцеговини
- закон број: 01,02-02-1-35/15 од 24. 12. 2015. и 25. 1. 2016.
- усвојен у 1. читању на 34. сједници, одржаној 1. 8. 2016.
- усвојен у 2. читању на 38. сједници, одржаној 30. 11. 2016.
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-

-

на 41. сједници, одржаној 18. 1. 2017. усвојен Извјештај Заједничке комисије
оба дома за постизање идентичног текста Закона о измјенама и допунама
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и
Херцеговини
објава: „Службени гласник БиХ“, број 8/17

2. Закон о измјени Закона о порезу на додату вриједност
- закон број: 01,02-02-1-2/17, од 26.01.2017.
- усвојен у првом читању на 43. сједници, одржаној 23.03.2017.
- усвојен у другом читању на 44. сједници, одржаној 20.04.2017.
- објава: „Службени гласник БиХ“, број 33/17
3. Закон о измјенама и допунама Закона о управи (поднесен по хитном
поступку, разматран по редовном законодавном поступку)
- закон број: 01,02-02-1-770/17, од 20.03.2017.
- усвојен у првом читању на 45. сједници, одржаној 10.05.2017.
- усвојен у другом читању на 50. сједници, одржаној 26.07.2017.
- објава: „Службени гласник БиХ“, број 72/17
4. Закон о измјени и допуни Закона о министарствима и другим органима
управе Босне и Херцеговине (поднесен и разматран по скраћеном поступку)
- закон број: 01,02-02-1-1610/17 од 04.07.2017.
- усвојен у првом читању на 50. сједници, одржаној 26.07.2017.
- усвојен у другом читању на 51. сједници, одржаној 07.09.2017.
- објава: „Службени гласник БиХ“, број 83/17
5. Закон о измјенама Закона о плаћама и накнадама у институцијама Босне и
Херцеговине (поднесен по хитном поступку, разматран по скраћеном
законодавном поступку)
- закон број: 01,02-02-1-2015/17 од 09. 08. 2017.
- усвојен у оба читања на 54. сједници, одржаној 14. 12. и 15. 12. 2017.

Одбијени приједлози закона

4.2.

1. Приједлог закона о измјени Закона о лијековима и медицинским
средствима
- закон број: 01,02-02-1-2804/16, од 01.11.2016.
- на 37. сједници, одржаној 09.11.2016, није усвојен Захтјев Савјета министара
БиХ за разматрање Приједлога закона по хитном поступку. Разматраће се по
основном законодавном поступку
- усвојен у првом читању на 38. сједници, одржаној 30.11.2016.
- није усвојен у другом читању на 41. сједници, одржаној 18.01.2017.
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2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и
Херцеговини (поднесен по хитном поступку, разматран по скраћеном
законодавном поступку
- закон број: 01,02-02-1-957/17, од 10.04.2017.
- одбијен на 45. сједници, одржаној 10.05.2017. (Дом је усвојио негативно
мишљење надлежне комсиије, чиме је Приједлог закона одбијен, у
складу са чланом 113. став (2) Пословника.
3. Приједлог закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у
Босни и Херцеговини (поднесен по хитном поступку, разматран по скраћеном
законодавном поступку)
- закон број: 01,02-02-1-958/17, од 10.04.2017.
- Одбијен на 45. сједници, одржаној 10.05.2017. (Дом је усвојио негативно
мишљење надлежне комсиије, чиме је Приједлог закона одбијен, у
складу са чланом 113. став (2) Пословника.
4. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о уплатама на Јединствени
рачун и расподјели прихода (поднесен по хитном поступку, разматран по
скраћеном законодавном поступку)
- закон број: 01,02-02-1-959/17, од 10.04.2017.
- одбијен на 45. сједници, одржаној 10.05.2017. (Дом је усвојио негативно
мишљење надлежне комсиије, чиме је Приједлог закона одбијен, у
складу са чланом 113. став (2) Пословника.
5. Приједлог закона о осигурању депозита у банкама Босне и Херцеговине
(поднесен по хитном поступку, разматран по скраћеном законодавном
поступку)
- закон број: 01,02-02-1-960/17, од 10.04. 2017.
- није усвојен у првом читању на 46. сједници, одржаној 31.05.2017.
6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о административним
таксама
- закон број: 01,02-02-1-1185/17, од 09.05. и 12.06.2017.
- није усвојен у првом читању на 49. сједници, одржаној 05.07.2017.
Приједлози закона који су повучени из процедуре

4.3.

1. Приједлог закона о осигурању депозита у банкама Босне и Херцеговине
(поднесен по хитном поступку)
- закон број: 01,02-02-1-860/17, од 29. 03.2017.
- предлагач је 10.4.2017. доставио акт којим Приједлог закона о осигурању
депозита у банкама Босне и Херцеговине повлачи из парламентарне
процедуре (акт број: 01,02-02-1-960/17, 01,02-02-1-860/17)
2. Приједлог закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у
Босни и Херцеговини (поднесен по хитном поступку)
- закон број: 01,02-02-1-861/17, од 29.03.2017.
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-

предлагач је 10.04.2017. доставио акт којим Приједлог закона о измјени
Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини повлачи
из парламентарне процедуре (акт број: 01,02-02-1-958/17, 01,02-02-1-861/17)

3. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о уплатама на Јединствени
рачун и расподјели прихода (поднесен по хитном поступку)
- закон број: 01,02-02-1-862/17, од 29.03.2017;
- предлагач је 10.04.2017. доставио акт којим Приједлог закона о измјенама и
допуни Закона о уплатама на Јединствени рачун и расподјели прихода
повлачи из парламентарне процедуре (акт број: 01,02-02-1-959/17, 01,02-021-862/17)
4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и
Херцеговини (поднесен по хитном поступку)
- закон број: 01,02-02-1-863/17, од 29.03.2017.
- предлагач је 10.04.2017. доставио акт којим Приједлог закона о измјенама и
допунама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини повлачи из
парламентарне процедуре (акт број: 01,02-02-1-957/17, 01,02-02-1-863/17)
5. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о омбудсмену за људска
права Босне и Херцеговине
- закон број: 01-02-1-2539/17, од 26.10.2017.
- предлагач је 30.10.2017. доставио акт којим Приједлог закона о измјени и
допунама Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине
повлачи из парламентарне процедуре, а истовремено је доставио нови
Приједлог закона (акт број: 01,02-02-1-2568/17)
6. Приједлог закона о осигурању депозита у банкама Босне и Херцеговине
(поднесен по скраћеном поступку)
- закон број: 01,02-02-1-2713/17, од 24.11.2017.
- предлагач је 04.01.2018. доставио акт којим Приједлог закона о осигурању
депозита у банкама Босне и Херцеговине повлачи из парламентарне
процедуре (акт број: 01,02-02-1-2713/17)
7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и
Херцеговини
- закон број: 01,02-02-1-2808/17, од 11.12.2017.
- предлагач је 30.01.2018. доставио акт о повлачењу Приједлога закона из
парламентарне процедуре (акт број: 01-50-19-354/18)
8. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о уплатама на Јединствени
рачун и расподјели прихода
- закон број: 01,02-02-1-2809/17, од 11.12.2017.
- предлагач је 30.01.2018. доставио акт о повлачењу Приједлога закона из
парламентарне процедуре (акт број: 01-50-19-354/18)
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9. Приједлог закона о измјени Закона о систему индиректног опорезивања у
Босни и Херцеговини
- закон број: 01,02-02-1-2810/17, од 11.12.2017.
- предлагач је 30.01.2018. доставио акт о повлачењу Приједлога закона из
парламентарне процедуре (акт број: 01-50-19-354/18)

Приједлози закона за које је обустављен законодавни поступак

4.4.

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у
банкама Босне и Херцеговине
- закон број: 01,02-02-1-3/17, од 06. 02. 2017. и 02. 03. 2017.
- законодавни поступак обустављен након што је Савјет министара БиХ 29.
03. 2017. доставио Приједлог закона о осигурању депозита у банкама Босне
и Херцеговине (закон број: 01,02-02-1-860/17)
2. Приједлог закона о допунама Закона о платама и другим накнадама у
судским и тужилачким институцијама на нивоу Босне и Херцеговине
- Закон број: 01,02-02-1-2338/17, од 29.09.2017.
- На 54. сједници Представничког дома, одржаној 14. и 15. 12. 2017. Дом није
усвојио негативно мишљење Комисије за финансије и буџет о принципима
Приједлога закона о допунама Закона о платама и другим накнадама у
судским и тужилачким институцијама на нивоу Босне и Херцеговине, те је
Комисија задужена да, у складу са чланом 113. став (3), сачини ново
мишљење о Приједлогу закона о допунама Закона о платама и другим
накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу Босне и
Херцеговине.
- На 56. сједници Представничког дома, одржаној 31.01.2018, Дом није
усвојио негативно мишљење Комисије за финансије и буџет о Приједлогу
закона, те је законодавни поступак обустављен.

Приједлози закона у процедури на дан 31.01.2018.

5.

Предлагач: Савјет министара БиХ

5.1.

1. Приједлог закона о измјени Закона о заштити тајних података
- број: 01,02-02-1-48/13, од 28.10.2013.
- усвојен у првом читању на 58. сједници, одржаној 05.12.2013.
2. Приједлог закона о нерадним данима за вријеме вјерских празника у Босни
и Херцеговини
- број: 01,02-02-1-21/15, од 10.12.2015.
- на 23. сједници, одржаној 12.01.2016, министар цивилних послова БиХ Адил
Османовић, повукао је Приједлог закона са дневног реда.
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3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у
институцијама Босне и Херцеговине
- број: 01,02-02-1-93/16, од 17.02.2016.
- Колегиј Дома је на 39. сједници, одржаној 08.11.2016, затражио од
предлагача да исправи уочени недостатак наведен у Мишљењу Законодавноправног сектора
- Надлежна Комисија за финансије и буџет 09.11.2016. затражила нови рок за
достављању мишљења
- Предлагач није доставио нови приједлог закона с уграђеним исправкама, у
складу са мишљењем Законодавноправног сектора.
4. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о независним и надзорним
тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине
- закон број: 01,02-02-1-1752-4/17 од 14. 11. 2017.
- Приједлог закона скинут са дневног реда 55. сједнице Представничког дома,
одржане 21. 12. 2017, 17. и 31. 01. 2018, на захтјев Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ, које је тражило продужење рока за достављање
мишљења за 30 дана.
- На 56. сједници, одржаној 31.01.2008, Представнички дом није усвојио
негативно мишљење Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ о
Приједлогу закона о измјени и допунама Закона о независним и надзорним
тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине, чији је предлагач
Савјет министара БиХ, те је Комисија задужена да, у складу са чланом 113.
став (3) Пословника, сачини ново мишљење о Приједлогу закона о измјени и
допунама Закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре
Босне и Херцеговине.
5. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о омбудсмену за људска
права Босне и Херцеговине
закон број: 01,02-02-1-2568/17, од 30.10.2017.
- усвојен у првом читању на 55. сједници, одржаној 21. 12. 2017, 17. и 31. 01.
2018.
6. Приједлог закона о допунама Закона о комуникацијама (поднесен по
скраћеном поступку)
- број: 01,02-02-1-2759/17, од 22.12.2017.
- усвојен у првом читању на 56. сједници, одржаној 31.01. 2018.
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Предлагач: посланик у Представничком дому

5.2.

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и
Херцеговине,
- предлагачи: посланици Салко Соколовић, Сенад Шепић и Садик Ахметовић
- закон број: 01-02-1-2400/17, од 09.10.2017.
- усвојен у првом читању на 54. сједници, одржаној 14. 12. и 15. 12. 2017.
- Приједлог закона скинут са дневног реда 56. сједнице Представничког дома,
одржане 31.01.2018, на захтјев Уставноправне комисије.
2. Приједлог закона о спречавању сукоба интереса у институцијама Босне и
Херцеговине
- предлагач: посланици Борислав Бојић, Хазим Ранчић, Јасмин Емрић, Диана
Зеленика, Дамир Арнаут, Саша Магазиновић, Сенад Шепић и Маја Гасал
Вражалица
- закон број: 01-02-1-2573/17 од 31. 10. 2017.
- Приједлог закона скинут са дневног реда 55. сједнице Представничког дома,
одржане 21. 12. 2017, 17. и 31. 01. 2018, на захтјев Уставноправне комисије
- на 56. сједници, одржаној 31.01.2018, Уставноправној комисији утврђен је
нови рок за достављање мишљења о Приједлогу закона (Дом закључком
затражио мишљења о Приједлогу закона од Савјета министара БиХ,
Централне изборне комисије БиХ и Агенције за превенцију корупције и
координацију борбе против корупције).
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити лица која
пријављују корупцију у институцијама Босне и Херцеговине
- предлагачи: посланици Александра Пандуревић, Борјана Кришто и Мирсад
Исаковић
- закон број: 01-02-1-2687/17, од 15.11.2017.
- усвојен у првом читању на 55. сједници, одржаној 21. 12. 2017, 17. и 31. 01.
2018.
4. Приједлог закона о измјени Закона о државној служби у институцијама
Босне и Херцеговине
- предлагачи: посланици Салко Соколовић, Сенад Шепић и Садик Ахметовић
- закон број: 01-02-1-2884/17, од 14. 12. 2017.
- Приједлог закона скинут са дневног реда 56. сједнице Представничког дома,
одржане 31.01.2018, на захтјев Уставноправне комисије.

Приједлози закона који чекају на покретање процедуре на дан 31. 01. 2018.

6.

Предлагач: Савјет министара БиХ

6.1.
1.

Приједлог закона о Државној агенцији за истраге и заштиту
- број: 01,02-02-1-3010/17, од 28. 12. 2017. и 30. 1. 2018.
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Предлагач: посланик у Представничком дому

6.2.

1. Приједлог закона о проглашењу 9. јануара Даном сјећања на жртве ратних
злочина и геноцида које су починили органи самопроглашене и нелегалне
тзв. Српске Републике Босне и Херцеговине / Републике Српске
- предлагач: посланик Денис Бећировић
- закон број: 01-02-1-1/17, од 06.01.2017.
- Законодавноправни сектор доставио је 11.01.2017. Мишљење о усклађености
Приједлога закона са чланом 105. Пословника Представничког дома и
Јединственим правилима за израду правних прописа у институцијама Босне
и Херцеговине

ПОГЛАВЉЕ II. АМАНДМАНИ НА УСТАВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1. Предлагач:Савјет министара БиХ
1.1. Амандмани на Устав Босне и Херцеговине у процедури на дан 31.01.2018.
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, 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 извршеној ревизији учинка о теми: „Управљање грантовима у
институцијама БиХ“, материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ, број:
01/4-16-1-3261/16, од 30.12.2016.
2. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Планирање буџетских расхода
у институцијама БиХ“, материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ,
број: 01/4-16-1-29/17, од 04.01.2017.
- усвојени на 41. сједници, одржаној 18.01.2017.
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3. Извјештај о примјени Јединствених правила за израду правних прописа у
институцијама Босне и Херцеговине, подносилац: Министарство правде БиХ,
број: 01,02-02-1-126/17, од 12.01.2017;
4. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ за
2016., акт број: 05/2-50-19-386/17, од 07.02.2017;
5. Извјештај о раду парламентарног војног повјереника БиХ за 2016, акт број:
05/3-50-19-402/17, од 07.02.2017.
6. Извјештај о раду Комисије за одлучивање о сукобу интереса, акт број: 01,02,0350-19-331/17, од 31.01.2017.
7. Извјештаји о раду сталних комисија Представничког дома:
a) Извјештај о раду Уставноправне комисије Представничког дома за 2016.
годину, број: 01-50-3-181/17, од 18.01.2017,
b) Извјештај о раду Комисије за спољне послове Представничког дома за 2016.
годину, број: 01/2-50-3-181/17, од 15.02.2017,
c) Извјештај о раду Комисије за спољну трговину и царине Представничког
дома за 2016. годину, број: 01/3-50-3-181/17, од 07.02.2017,
d) Извјештај о раду Комисије за финансије и буџет Представничког дома за
2016. годину, број: 01-50-3-181/17, од 24.01.2017,
e) Извјештај о раду Комисије за саобраћај и комуникације Представничког
дома за 2016. годину, број: 01-50-3-181/17, од 01.02.2017,
f) Извјештај о раду Комисије за остваривање равноправности полова
Представничког дома за 2016. годину, број: 01-50-3-181/17, од 23.01.2017,
g) Извјештај о раду Комисије за припрему избора Савјета министара БиХ, број:
01/7-50-19-58/17, од 28.02.2017;
8. Извјештаји о раду сталних заједничких комисија оба дома ПСБиХ:
a) Извјештај о раду Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ за 2016.
годину, број: 01,02-50-14-108-1/17, од 17.01.2017,
b) Извјештај о раду Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајнобезбједносне агенције БиХ за 2016. годину, број: 01,02-50-14-108/17, од
11.01.2017,
c) Извјештај о раду Заједничке комисије за економске реформе и развој за
2016. годину, број: 03/3-50-14-108/17, од 02.02.2017,
d) Извјештај о раду Заједничке комисије за европске интеграције за 2016.
годину, број: 03/4-50-14-108/17, од 03.02.2017,
e) Извјештај о раду Заједничке комисије за административне послове за 2016.
годину, број: 01,02-50-14-108/17, од 06.02.2017,
f) Извјештај о раду Заједничке комисије за људска права за 2016. годину, број:
03/6-50-14-108/17, од 07.02.2017;
9. Извјештај о реализацији препорука Институције омбудсмена за људска права
Босне и Херцеговине у вези са Специјалним извјештајем о приступачности
радних простора законодавних органа у Босни и Херцеговини особама с
инвалидитетом, подносилац: Институција омбудсмена за људска права БиХ, акт
број: 03/6,01,02,03-37-226/17, од 23.01.2017.
10. Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија у
2014. години, материјал Централне изборне комисије БиХ, број: 01,02-16-12546/16, од 03.10.2016.
11. 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
15

Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина
или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине за 2016.
број: 01,02-50-19-542/17, од 21.02.2017.
12. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај БиХ
за 2016. годину, акт број: 01,02-16-1-598/17, од 27.02.2017.
- усвојени на 43. сједници, одржаној 23.03.2017.
13. Извјештај о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе
против корупције за 2016, акт број: 05/8-04-356/17, од 02.02.2017.
14. Извјештај о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију
корупције и координацију борбе против корупције Парламентарне скупштине
БиХ за 2016., акт број: 01,02-50-14-695/17, од 10.03.2017.
15. Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за период од 01.01. до 31.12.2016, акт
број: 01,02,03-10-725/17, од 15.03.2017.
16. Извјештај о раду Савјета националних мањина БиХ за 2016, акт број: 05/7-5013-807/17, од 22. 03. 2017.
17. Извјештај о спровођењу Локалних избора 2016, подносилац: Централна изборна
комисија БиХ, акт број: 01,02-50-19-660/17, од 07.03.2017.
- усвојени на 44. сједници, одржаној 20.04.2017.
18. Финансијски извјештаји за годину која је завршена 31.12.2016. и Годишњи
извјештај за 2016, подносилац: Централна банка БиХ, број: 01-50-19-899/17, од
03.04.2017.
19. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2016,
подносилац: Државна регулаторна комисија за електричну енергију, број: 01,0250-19-919/17, од 04.04.2017.
20. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби за 2016, подносилац:
Канцеларија за разматрање жалби, број: 01,02-50-19-944/17, од 5.4.2017.
21. Извјештај о стању радијационе и нуклеарне безбједности за 2016, подносилац:
Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну безбједност, број:
01,02-50-19-979/17, од 11.04.2017.
22. Први извјештај о мониторингу спровођења Стратегије за борбу против
корупције 2015 - 2019. и Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу
против корупције 2015 - 2019, подносилац: Агенција за превенцију корупције и
координацију борбе против корупције, број: 01,02-04-3019/16, од 10.03.2017.
- усвојени на 45. сједници, одржаној 10.05.2017.
23. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за
људска права БиХ за 2016, подносилац: Институција омбудсмена за људска
права БиХ, број: 01-12-828/17, од 27.03.2017.
24. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ за 2016,
подносилац: Управни одбор Извозно-кредитне агенције БиХ, број: 01,02-50-19946/17, од 05.04.2017.
25. Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ,
подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ, материјал број: 01,01/450-19-829/17, од 27.03.2017.
26. Извјештај о финансијској ревизији Радио-телевизије Босне и Херцеговине за
2015. годину, материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ, број: 01-16-11089/17, од 25.04.2017.
27. Извјештај о раду и пословању БХРТ-а за 2016. годину, број: 01,02-29-305-1/17, од
10.05.2017.
- усвојени на 46. сједници, одржаној 31.05.2017.
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28. Годишњи консолидовани извјештај интерне ревизије за 2016, подносилац:
Министарство финансија и трезора БиХ, број: 01,02-16-1-1110/17, од 26.04.2017.
29. Консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле за
2016, подносилац: Министарство финансија и трезора БиХ, број: 01,02-16-11110-2/17, од 26.04.2017.
30. Извјештај о спровођењу закона из надлежности Централне изборне комисије
БиХ у 2016, подносилац: Централна изборна комисија БиХ, број: 01,02-50-191215/17, од 12.05.2017.
31. Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини за 2016,
подносилац Агенција за заштиту личних података у БиХ, број: 01,02-04-1227/17,
од 12.05.2017.
32. Извјештај о раду Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне
скупштине БиХ за припрему и упућивање у парламентарну процедуру
Приједлога закона о парламентарном надзору, број: 01,02-50-14-1131-5/17, од
31.05.2017.
- усвојени на 48. сједници, одржаној 14.06.2017. и 05.07.2017.
33. Извјештај о раду Истражне комисије Представничког дома ПСБиХ за
утврђивање стања у Извозно-кредитној агенцији БиХ, број: 01-50-5-223-9,9/17,
од 27.06.2017.
- усвојен на 50. сједници, одржаној 26.07.2017.
34. Годишњи извјештај из области пољопривреде за Босну и Херцеговину за 2016.
годину, подносилац: Министарство спољне трговине и економских односа БиХ,
број: 01,02-28-1791/17, од 20.07.2017.
35. Извјештај о активностима у вези с изградњом Пељешачког моста и Извјештај о
активностима на реализацији пројекта изградње међудржавног моста преко
ријеке Саве код Свилаја и прикључних граничних дионица аутопута на
Коридору 5ц, подносилац: Министарство комуникација и транспорта БиХ
(реализација посланичке иницијативе усвојене на 49. сједници Представничког
дома, одржаној 05.07.2017), акт број: 01-50-1-1474/17, од 28.08.2017. (Извјештај
је разматран, у оквиру ове тачке усвојена Декларација)
- усвојени на 51. сједници, одржаној 07. и 13.09.2017.
36. Извјештај Министарства безбједности БиХ о трендовима миграција и
активностима на заштити људских права и основних слобода миграната и
тражилаца азила, са Мишљењем Заједничке комисије за људска права,
број:03/6-37-1226/17, од 12.05.2017.
- усвојен на 52. сједници, одржаној 20.09.2017.
37. Извјештај о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2016. годину, подносилац:
Предсједништво БиХ, број: 01,02-16-1-1596/17, од 03.07.2017.
38. Извјештај о финансијској ревизији извршења Буџета институција Босне и
Херцеговине за 2016. годину, подносилац: Канцеларија за ревизију институција
БиХ, број: 01,02-16-1-2013/17, од 08.08.2017.
39. Годишњи ревизорски извјештај о главним налазима и препорукама за 2016.
годину, подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ, број: 01,02-16-12013/17, од 08.08.2017.
Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској
ревизији:
40. Агенције за антидопиншку контролу БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1856/17,
од 27.07.2017.
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41. Агенције за државну службу БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1861/17, од
27.7.2017.;
42. Агенције за форензичка испитивања и вјештачења БиХ за 2016. годину, број:
01-16-1-1889/17, од 27.07.2017.
43. Агенције за јавне набавке БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1891/17, од
27.07.2017.
44. Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ за 2016. годину, број: 01-16-11896/17, од 27.07.2017.
45. Агенције за надзор над тржиштем БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1897/17, од
27.07.2017.
46. Агенције за осигурање у БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1898/17, од
27.07.2017.
47. Агенције за полицијску подршку БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1912/17, од
27.07.2017.
48. Агенције за поштански саобраћај БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1913/17, од
27.07.2017.
49. Агенције за предшколско, основно и средње образовање БиХ за 2016. годину,
број: 01-16-1-1914/17, од 27.07.2017.
50. Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ
за 2016. годину, број: 01-16-1-1915/17, од 27.07.2017.
51. Агенције за промоцију страних инвестиција у БиХ за 2016. годину, број: 01-161-1916/17, од 27.07.2017.
52. Агенције за рад и запошљавање БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1917/17, од
27.07.2017;
53. Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета БиХ за 2016.
годину, број: 01-16-1-1918/17, од 27.07.2017.
54. Агенције за безбједност хране у БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1919/17, од
27.07.2017.
55. Агенције за статистику БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1920/17, од
27.07.2017.
56. Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова БиХ за 2016. годину,
број: 01-16-1-1921/17, од 27.07.2017.
57. Агенције за заштиту личних података у БиХ за 2016. годину, број: 01-16-11922/17, од 27.07.2017.
58. Архива БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1923/17, од 27.07.2017.
59. Центра за информисање и признавање докумената из области високог
образовања у БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1924/17, од 27.07.2017.
60. Центра за уклањање мина у БиХ – БХМАК за 2016. годину, број: 01-16-11925/17, од 27.07.2017.
61. Дирекције за цивилно ваздухоловство БиХ за 2016. годину, број: 01-16-11926/17, од 27.07.2017.
62. Дирекције за економско планирање за 2016. годину, број: 01-16-1-1927/17, од
27.07.2017.
63. Дирекције за европске интеграције БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1928/17,
од 27.07.2017.
64. Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност у БиХ за
2016. годину, број: 01-16-1-1931/17, од 27.07.2017.
65. Фонда за повратак БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1932/17, од 27.07.2017.
66. Генералног секретаријата Савјета министара БиХ за 2016. годину, број: 01-16-11933/17, од 27.07.2017.
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67. Институције омбудсмена за људска права БиХ за 2016. годину, број: 01-16-11947/17, од 27.07.2017.
68. Институције омбудсмена за заштиту потрошача БиХ за 2016. годину, број: 0116-1-1935/17, од 27.07.2017.
69. Института за акредитовање БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1936/17, од
27.07.2017.
70. Института за интелектуалну својину БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1937/17,
од 27.07.2017.
71. Института за метрологију БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1938/17, од
27.07.2017.
72. Института за нестала лица БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1941/17, од
27.07.2017.
73. Института за стандардизацију БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1942/17, од
27.07.2017.
74. Јединице за реализацију пројекта за изградњу Завода за извршење кривичних
санкција, притвора и других мјера БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1943/17,
од 27.07.2017.
75. Комисије за концесије БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1944/17, од 27.07.2017.
76. Конкуренцијског савјета БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1945/17, од
27.07.2017.
77. Меморијалног центра Сребреница - Поточари, спомен-обиљежје и мезарје за
жртве геноцида из 1995. за 2016. годину, број: 01-16-1-1946/17, од 27.07.2017.
78. Министарства цивилних послова БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1950/17, од
27.07.2017.
79. Министарства финансија и трезора БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1951/17,
од 27.07.2017.
80. Министарства правде БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1953/17, од 27.07.2017.
81. Министарства комуникација и транспорта БиХ за 2016. годину, број: 01-16-11954/17, од 27.07.2017.
82. Министарства спољне трговине и економских односа БиХ за 2016. годину, број:
01-16-1-1957/17, од 27.07.2017.
83. Министарства за људска права и избјеглице БиХ за 2016. годину, број: 01-16-11958/17, од 27.07.2017.
84. Одбора државне службе за жалбе за 2016. годину, број: 01-16-1-1959/17, од
27.07.2017.
85. Парламентарне скупштине БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1964/17, од
27.07.2017.
86. Комисије за очување националних споменика БиХ за 2016. годину, број: 01-161-1965/17, од 27.07.2017.
87. Правобранилаштва БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1966/17, од 27.07.2017.
88. Предсједништва БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1967/17, од 27.07.2017.
89. Регулаторне агенције за комуникације БиХ за 2016. годину, број: 01-16-11968/17, од 27.07.2017.
90. Службе за послове са странцима БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1969/17, од
27.07.2017.
91. Службе за заједничке послове институција БиХ за 2016. годину, број: 01-16-11970/17, од 27.07.2017.
92. Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија и трезора БиХ
за 2016. годину, број: 01-16-1-1971/17, од 27.07.2017.
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93. Централне изборне комисије БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1972/17, од
27.07.2017.
94. Суда БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1973/17, од 27.07.2017.
95. Управе БиХ за заштиту здравља биља за 2016. годину, број: 01-16-1-1975/17, од
27.07.2017.
96. Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ за 2016. годину, број:
01-16-1-1979/17, од 27.07.2017.
97. Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у
пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ за 2016. годину, број: 01-16-11980/17, од 27.07.2017.
98. Канцеларије за разматрање жалби БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1981/17, од
27.07.2017.
99. Канцеларије за ветеринарство БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1982/17, од
27.7.2017.;
100. Канцеларије за законодавство Савјета министара БиХ за 2016. годину, број: 0116-1-1983/17, од 27.07.2017.
101. Уставног суда БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1984/17, од 27.07.2017.
102. Савјета за државну помоћ БиХ за 2016. годину, број: 01-16-1-1985/17, од
27.07.2017.
103. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Електронско пословање у
институцијама БиХ – успостављање и примјена“, подносилац: Канцеларија за
ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-1-2541/17, од 26.10.2017.
104. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Управљање имовином и
трошковима смјештаја у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ“,
подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-1-2542/17,
од 26.10.2017.
105. Извјештај о реализацији Ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за
спровођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума за 2016. годину,
подносилац: Министарство за људска права и избјеглице БиХ, број: 01,02,03-372251/17, од 19.09.2017.
106. Извјештај о збрињавању избјеглица и странаца под супсидијарном заштитом у
Босни и Херцеговини за 2016, подносилац: Министарство за људска права и
избјеглице БиХ, број: 01,02,03-37-2187/17, од 08.09.2017.
107. Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија у
2015, материјал Централне изборне комисије БиХ, број: 01,02-16-1-2566/17, од
30.10.2017.
108. Извјештај о слободи говора и стању медијских слобода у Босни и Херцеговини,
материјал: Министарства за људска права и избјеглице БиХ, број: 01,02-372725/17 (веза број: 01-50-1-15-35/16 и 01-50-1-1575/15), од 20.11.2017.
- усвојени на 55. сједници, одржаној 21. 12. 2017, 17. и 31. 01. 2018.
109. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Благовременост поступака
јавних набавки у институцијама БиХ“, подносилац: Канцеларија за ревизију
институција БиХ, број: 01,01/4-16-1-2870/17, од 12.12.2017.
- усвојен на 56. сједници, одржаној 31.01. 2018.
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ПОГЛАВЉЕ II.
ЗНАЊУ

ИЗВЈЕШТАЈИ КОЈИ НИСУ УСВОЈЕНИ/ПРИМЉЕНИ К

1. Извјештај о раду Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као
независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2016.
акт број: 05/1-50-19-469/17, од 14.02.2017.
није усвојен на наставку 42. сједнице, одржаном 07.03.2017.
2. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2016. годину
број: 01,02-50-19-1411/17, од 05.06.2017.
није усвојен на 50. сједници, одржаној 26.07.2017.
3. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког Савјета БиХ за 2016.
број: 01,02-50-19-1611/17, од 04.07.2017.
није усвојен на 53. сједници, одржаној 25. 10, 29. 11. и 14. 12. 2017.

ПОГЛАВЉЕ III. ИЗВЈЕШТАЈИ У ПРОЦЕДУРИ НА ДАН 31.01.2018.
1. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Управљање грантовима у
институцијама БиХ“
материјал Канцеларије за ревизију институција БиХ
број: 01/4-16-1-3261/16, од 30.12.2016.
2. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској
ревизији Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2016.
годину,
број: 01-16-1-1857/17, од 27.07.2017.
3. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској
ревизији Агенције за идентификационa документa, евиденцију и размјену
података БиХ за 2016. годину
број: 01-16-1-1890/17, од 27.07.2017.
4. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској
ревизији Државне агенције за истраге и заштиту за 2016. годину,
број: 01-16-1-1930/17, од 27.07.2017.
5. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској
ревизији Граничне полиције БиХ за 2016. годину
број: 01-16-1-1934/17, од 27.07.2017.
6. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској
ревизији Министарства одбране БиХ за 2016. годину
број: 01-16-1-1952/17, од 27.07.2017.
7. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској
ревизији Министарства безбједности БиХ за 2016. годину
број: 01-16-1-1955/17, од 27.07.2017.
8. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској
ревизији Министарства иностраних послова БиХ за 2016. годину
број: 01-16-1-1956/17, од 27.07.2017.
9. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској
ревизији Тужилаштва БиХ за 2016. годину
број: 01-16-1-1974/17, од 27.07.2017.
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10. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској
ревизији Управе за индиректно опорезивање БиХ за 2016. годину
број: 01-16-1-1978/17, од 27.07.2017.
11. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској
ревизији Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2016. годину
број: 01-16-1-1986/17, од 27.07.2017.
12. Извјештаји о раду заједничких комисија оба дома Парламентарне
скупштине БиХ за 2017. годину:
- Извјештај о раду Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
број: 03/1-50-19-2975/17, од 15.01.2018.
- Извјештај о раду Заједничке комисије за економске реформе и развој,
број: 03/3-50-14-9-16,2/18, од 16.01.2018.
- Извјештај о раду Заједничке комисије за европске интеграције, број:
03/4-50-14-253/18, од 24.01.2018.
13. Извјештаји о раду комисија Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ за 2017. годину:
- Извјештај о раду Комисије за саобраћај и комуникације, број: 01-50-192975/17, од 18.01.2018.
- Извјештај о раду Комисије за припрему избора Савјета министара БиХ,
број: 01/7-50-3-140-8/18, од 17.01.2018.
- Извјештај о раду Уставноправне комисије, број: 01/1-50-19-224/18, од
30.01.2018.
14. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Ефикасност припреме
пројеката реформе јавне управе у БиХ“
подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ,
број: 01/4-16-1-162/18, од 12.01.2018.
15. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Праћење реализовања
препорука ревизије учинка“
подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ,
број: 01/4-16-1-165/18, од 15.01.2018.
16. Извјештај о раду Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као
независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2017.
годину,
број: 05/1-50-19-273/18, од 25.01.2018.

ДИО ТРЕЋИ – ИНФОРМАЦИЈЕ
ПОГЛАВЉЕ I. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ПРИМЉЕНЕ К ЗНАЊУ И ДРУГИ
АКТИ КОЈИ СУ РАЗМАТРАНИ / УСВОЈЕНИ
1. Информација о процјени и могућностима Босне и Херцеговине по питању
избјегличке кризе у региону и Европској унији
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материјал Министарства безбједности БиХ, број: 01,02-41-1257/15,
02.10.2015. и
допуна Информације, материјал број: 01,02-41-1257-2/15, од 13.10.2016.
- примљени к знању на 41. сједници, одржаној 18.01.2017.

од

2. План рада Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као
независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2017.
акт број: 05/1-50-19-467/17, од 14.02.2017.
- примљен к знању на 43. сједници, одржаној 23.03.2017.
3. Информација о Годишњем плану обуке и вјежби припадника и јединица
Оружаних снага Босне и Херцеговине у иноземству за 2017. годину
материјал Министарства одбране БиХ
број: 03/1-03-2884/16, од 10.11.2016.
- примљена к знању на 43. сједници, одржаној 23.03.2017.
4. Информација Министарства одбране БиХ о документу Преглед одбране
(по Закључку Предсједништва БиХ, број: 03/1-03-3131/16, од 13.12.2016.)
- примљена к знању на 43. сједници, одржаној 23.03.2017.
5. Информација у вези са израдом Приједлога закона о забрани изазивања и
ширења националне, вјерске, расне и других облика мржње у Босни и
Херцеговини, материјал Министарства за људска права и избјеглице БиХ
(реализација посланичке иницијативе усвојене на 9. сједници Представничког
дома, одржаној 25.03.2015)
акт број: 01,02-02-1-562/17, од 22.02.2017.
- примљена к знању на 43. сједници, одржаној 23.03.2017.
6. Оцјена примјене Кодекса понашања посланика
Парламентарној скупштини БиХ
материјал Заједничке комисије за људска права
број: 01,02-50-19-666/17, од 07.03.2017.
- усвојена на 43. сједници, одржаној 23.03.2017.

и

делегата

у

7. Одговор Савјета министара БиХ на иницијативу Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ, усвојену на 35. сједници Представничког
дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 30.08.2016.
материјал број: 01-50-1-1906/16, од 22.12.2016.
- усвојен на 43. сједници, одржаној 23.03.2017.
8. Приједлог мјера и активности за наредни период којима се отклањају
евентуалне баријере за постојећа и нова тржишта за производе из БиХ,
материјал Министарства спољне трговине и економских односа БиХ
акт број: 01/3-50-3-3-6/15, од 27.01.2017.
- примљен к знању на 44. сједници, одржаној 20.04.2017.
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9. Приједлог измјена и допуна Јединствених правила за израду правних
прописа у институцијама Босне и Херцеговине
предлагач: Министарство правде БиХ
акт број: 01,02-02-4-566/17, од 22.02.2017.
- усвојен на 45. сједници, одржаној 10.05.2017.
10. Материјал Дирекције за европске интеграције БиХ:
а. Информација о напретку у процесу испуњавања услова Босне и Херцеговине
на европском путу,
б. Акциони план за реализацију приоритета из Извјештаја о Босни и
Херцеговини за 2016,
ц. Четврти консолидовани извјештај о напретку спровођења Акционог плана за
реализацију Реформске агенде Босне и Херцеговине,
д. Акциони план за реализацију Реформске агенде Босне и Херцеговине за све
нивое власти, број: 01-06-940/17, од 05.04.2017. (реализација посланичких
иницијатива усвојених на 16. сједници Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ, одржаној 27.08.2015, и на 19. сједници Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 28.10.2015)
- примљен к знању на 45. сједници, одржаној 10.05.2017.
11. Материјал Управе за индиректно опорезивање БиХ са закључцима
Комисије за спољну трговину и царине
број: 01-18-339/17, од 22.03.2017.
- примљен к знању на 45. сједници, одржаној 10.05.2017.
12. Информација о посљедицама кризе Агрокора на економију у Босни и
Херцеговини
подносилац: Министарство спољне трговине и економских односа БиХ
материјал број: 01-50-19-1180/17, од 08.05.2017.
- усвојена на 45. сједници, одржаној 10.05.2017.
13. Дописи шест институција БиХ чије је пословање оцијењено ревизорским
„мишљењем с резервом“ и „мишљењем с резервом уз истицање предмета“
(реализација препорука Канцеларије за ревизију институција БиХ и закључака
Представничког дома са 39. сједнице, одржане 14.12.2016)
број: 01-16-1-1091/17, од 25.04.2017.
- примљени к знању на 46. сједници, одржаној 31.05.2017.
14. Информација о реализацији закључака Парламентарне скупштине БиХ,
подносилац: Министарство за људска права и избјеглице БиХ
број: 01,02,03-50-19-1138/17, од 28.04.2017.
- примљена к знању на 46. сједници, одржаној 31.05.2017.
15. Информација о покренутим арбитражним поступцима против Босне и
Херцеговине и њених институција
подносилац: Правобранилаштво БиХ,
број: 01,02,03-10-1056/17, од 20.04.2017.
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- примљена к знању на 46. сједници, одржаној 31.05.2017.
16. Измјене и допуне Јединствених правила за израду правних прописа у
институцијама Босне и Херцеговине
подносилац: Министарство правде БиХ
број: 01,02-02-4-566/17, од 22.02.2017.
- На 48. сједници, одржаној 14.06.2017. и 05.07.2017. - усвојен Извјештај
Заједничке комисије оба дома за постизање идентичног текста Измјена
и допуна Јединствених правила за израду правних прописа у
институцијама Босне и Херцеговине, чиме су усвојене Измјене и допуне
Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама
Босне и Херцеговине, с амандманима.
- Објава: „Службени гласник БиХ“, број: 50/17
17. Измјена и допуна Годишњег плана обуке и вјежби припадника и јединица
Оружаних снага Босне и Херцеговине у иноземству за 2017. годину
материјал Министарства одбране БиХ,
број: 03/1-03-1362/17, од 29.05.2016.
- усвојена на 48. сједници, одржаној 14.06 и 05.07.2017.
18. Информација о заштити имовине власника старе девизне штедње
положене у словеначким и србијанским банкама, а све у складу са
пресудом Европског суда у Стразбуру у предмету 60642/08 Алишић и други
предлагачи тачке: посланици Маја Гасал Вражалица и Денис Бећировић,
материјал број: 01-50-1-1497/17, од 14.06.2017.
- разматрана на 48. сједници, одржаној 14.06 и 05.07.2017, предлагачи
позвани да предложе конкретне, модификоване приједлоге закључака
19. Материјал са ознаком ,,повјерљиво˝, акт број: П-ПОВ-07-03-10-9-30/17, од
23.05.2017.
- усвојен на 48. сједници, одржаној 14.06. и 05.07.2017.
20. Информација о стању правосуђа у Босни и Херцеговини, са посебним
освртом на борбу против организованог криминала и корупције
материјал Министарства правде БиХ
број: 01-50-19-1344/17, од 25.05.2017.
- примљена к знању на 49. сједници, одржаној 05.07.2017.
21. Информација о стању јавне задужености Босне и Херцеговине на дан
31.12.2016.
материјал Савјета министара БиХ
број: 01,02-16-1-1382/17, од 31.05.2017.
- примљена к знању на 49. сједници, одржаној 05.07.2017.
22. Информација о раду Тужилаштва БиХ за 2016. годину
број: 01-09-1421/17, од 06.06.2017.
- примљена к знању на 49. сједници, одржаној 05.07.2017.
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23. Информација о реализацији ранијих иницијатива и одлукама Заједничке
комисије за административне послове о осигурању једнаких услова за рад
сваког посланика и посланичког клуба у ПСБиХ
предлагач тачке: посланик Садик Ахметовић
број: 01-50-1-1621/17, од 05.07.2017.
- разматрана на 49. сједници, одржаној 05.07.2017. (усвојен закључак)
24. Програм развоја система заштите и спасавања на нивоу институција и
органа Босне и Херцеговине
материјал Министарства безбједности БиХ
број: 01-04-1049/17, од 29.05.2017.
- на 49. сједници, одржаној 05.07.2017, усвојена Одлука о усвајању Програма
развоја система заштите и спасавања на нивоу институција и органа
Босне и Херцеговине
25. Информација о заштити имовине власника старе девизне штедње
положене у словеначким и србијанским банкама, а све у складу са
пресудом Европског суда у Стразбуру у предмету 60642/08 Алишић и други
предлагачи тачке: посланици Маја Гасал Вражалица и Денис Бећировић
материјал број: 01-50-1-1497/17, од 14.06.2017.
- 49. сједница, одржана 05.07.2017, усвојени закључци
26. Информација Савјета министара БиХ о разлозима непотписивања
Уговора о Транспортној заједници Југоисточне Европе
предлагач тачке: посланик Садик Ахметовић
акт број: 01-50-1-15-50/17, од 26.07.2017.
- разматрана на 50. сједници, одржаној 26.07.2017, усвојен закључак
27. Препоруке са конференције „Национални јавни радио-телевизијски
сервис Босне и Херцеговине“, одржане 13. и 14. 06.2017. у Сарајеву
број: 01/5-29-1341/17, од 21.07.2017.
- Разматране на 50. сједници, одржаној 26.07.2017, усвојени закључци
28. Информација предсједавајућег Савјета министара БиХ Дениса Звиздића о
актуелном стању и односу Савјета министара БиХ према Парламентарној
скупштини БиХ, те односу према парламентарној већини
предлагач: посланик Садик Ахметовић
број: 01-50-1-15-51/17, од 07.09.2017.
- разматрана на 51. сједници, одржаној 07. и 13.09.2017, усвојен закључак
29. Информација Колегијума и предсједавајућег Савјета министара БиХ о
закључку усвојеном на претходној сједници који гласи: „Представнички
дом Парламентарне скупштине БиХ задужује предсједавајућег Савјета
министара БиХ Дениса Звиздића да до наредне сједнице прикупи потписе
посланика чију подршку има у свом раду како би се у наредном периоду
могао донијети став о статусу Савјета министара БиХ“
- предлагач тачке: Садик Ахметовић
- број: 01-50-1-15-52/17, од 20.09.2017.
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-

разматрана на 52. сједници, одржаној 20. 09.2017, усвојен закључак

30. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини у 2016. години,
подносилац: Министарство безбједности БиХ
број: 01,02-04-2207/17, од 12.09.2017.
- примљена к знању на 53. сједници, одржаној 25. 10, 29. 11. и 14. 12. 2017.
31. Информација о врсти, броју, интензитету и трошковима посјете министра
спољних послова БиХ другим државама, те њихова сврха по интересе
Босне и Херцеговине и њених грађана
предлагач тачке: посланик Дамир Арнаут,
број: 01-50-1-2525/17, од 25.10.2017.
- разматрана на 53. сједници, одржаној 25. 10, 29. 11. и 14. 12. 2017, усвојени
закључци
32. Информација о резултатима усклађивања цијена и услуга и техничком
квалитету услуга мобилне телефоније у БиХ са цијенама у региону и
Европи
подносилац: Регулаторна агенција за комуникације БиХ
број: 01-50-1-1290/17, веза: 01-50-1-572/17, од 22.09.2017. (реализација
посланичке иницијативе усвојене на наставку 48. сједнице Представничког
дома ПСБиХ, одржаном 05.07.2017)
- примљена к знању на 54. сједници, одржаној одржаној 14. 12. и 15. 12. 2017.
33. Материјал Удружења за заштиту девизних штедиша у Босни и
Херцеговини
акт број: 01-50-17-2410/17, од 28.11.2017, с обавјештењем Комисије за
финансије и буџет, број: 01/4-50-3-4-2410,56/17, од 29.11.2017.
- разматран на 54. сједници, одржаној 14. и 15.12.2017, усвојени закључци
34. Приједлог стратешког плана руралног развоја Босне и Херцеговине (2018.
– 2021.) – оквирни документ
материјал Министарства спољне трговине и економских односа БиХ,
број: 01,02-28-108-2/18, од 16.01.2018.
- усвојен на 56. сједници, одржаној одржаној 31.01.2018.
35. Материјал Дирекције за европске интеграције БиХ:
a. Информација о напретку у процесу испуњавања услова Босне и
Херцеговине на европском путу,
b. Извјештај о реализовању Акционог плана за реализацију
приоритета из Извјештаја о Босни и Херцеговини за 2016. годину за
период јануар – јуни 2017, материјал број: 01-05-940-9/17, од
15.12.2017. (реализација посланичких иницијатива усвојених на 16.
сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
одржаној 27.08.2015, и на 19. сједници Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 28.10.2015);
- Примљен к знању на 56. сједници, одржаној одржаној 31.01.2018.
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36. Годишњи план обуке и вјежби припадника и јединица Оружаних снага
Босне и Херцеговине у иностранству за 2018. годину
- подносилац: Министарство одбране БиХ
- број: 03/1-03-2799/17, од 01.12.2017.
- Примљен к знању на 56. сједници, одржаној 31.01.2018.
37. Потребно је да се ода признање Јасминку Халиловићу због уврштавања на
Форбсову листу најуспјешнијих младих људи и да Савјет министара БиХ
организује пријем тим поводом
- предлагач тачке: посланик Мирсад Ђонлагић
- акт број: 01-50-1-15-56/18, од 31.01.2018
- усвојено на 56. сједници, одржаној одржаној 31.01.2018.
38.Материјал са ознаком ,,повјерљиво˝,
- акт број: П-ПОВ-07-03-10-9-100/17, од 24.10.2017
- Усвојен на 56. сједници, одржаној одржаној 31.01.2018.

ПОГЛАВЉЕ II. ИНФОРМАЦИЈЕ/ДРУГИ АКТИ КОЈИ НИСУ ПРИМЉЕНИ К
ЗНАЊУ
1.Разматрање материјала Управног одбора БХРТ-а:
a) Извјештај о реализацији програмских планова БХТ 1, БХ Радија 1, Музичке
продукције БХРТ-а и Портала БХРТ-а за 2016. годину, број: 01,02-29-3051/17, од 10.05.2017. и
b) Програмски планова БХТ 1, БХ Радија 1, Мултимедије и Музичке продукције
БХРТ-а за 2017. годину и Финансијског плана БХРТ-а за 2017. годину
број: 01,02-29-305/17, од 30.01.2017.
- материјали нису примљени к знању на 46. сједници, одржаној 31.05.2017.
2. Информација о активностима Агенције за надзор над тржиштем БиХ
материјал Заједничке комисије за економске реформе и развој
број: 03/3-50-14-9-12-3/17, од 12.6.2017.
- није примљена к знању на 51. сједници, одржаној 07. и 13.09.2017.

ПОГЛАВЉЕ III. АКТИ У ПРОЦЕДУРИ НА ДАН 31.01.2018.
1. Информација у области директних страних инвестиција у Босни и
Херцеговини,
- материјал Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ - ФИПА
- број: 01,02-22-2546/17, од 26.10.2017.
- На 55. сједници, одржаној 21. 12. 2017, 17. и 31.01. 2018, одгођена расправа
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ДИО ЧЕТВРТИ - МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ
ПОГЛАВЉЕ I. ДАТА САГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈУ
Представнички дом дао је сагласност за ратификацију сљедећих међународних
докумената:
1. Првог амандмана на Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и
Владе Швајцарске Конфедерације о додјели финансијске помоћи за Програм
водоснабдијевања и отпадних вода у Босни и Херцеговини II – обнова и
надоградња система водоснабдијевања и отпадних вода у општинама Тузла и
Зеница, материјал број: 01,02-05-2-157/17, од 16.01.2017.
2. Амандмана број 1 на Уговор о финансирању између Босне и Херцеговине и
Републике Српске и Европске инвестиционе банке, закључен 05.10.2011. у
Луксембургу и 25.10.2011. у Сарајеву – Пројекат болнице у РС-у, материјал
број: 01,02-05-2-158/17, од 16.01.2017.
3. Меморандума о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и
Владе Републике Словеније о сарадњи у области туризма, материјал број: 01,0205-2-303/17, од 30.01.2017.
4. Споразума о измјенама и допунама Споразума између Савјета министара БиХ и
Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Босне и Херцеговине у
Републици Словенији и Протокола о спровођењу Споразума између Савјета
министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о запошљавању
држављана Босне и Херцеговине у Републици Словенији, материјал број: 01,0205-2-391/17, од 07.02.2017.
5. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савјета министара
Републике Албаније о поморском превозу терета трговачким бродовима,
материјал број: 01,02-05-2-491/17, од 16.02.2017.
6. Аранжмана о бесповратној помоћи из програма ОРИО за фазу спровођења и
фазу функционисања и одржавања изградње канализационе мреже и постројења
за прераду вода у Бијељини, ОРИ11БА08И, материјал број: 01,02-02-10-524/17,
од 20.02.2017.
7. Првог допунског споразума о финансирању и пројекту који се односи на
додатне мјере обнове након поплава и смањења ризика од природних
катастрофа уз Споразум о финансирању и пројекту од 31.10.2014. између KfWа, Франкфурт на Мајни (KfW), и Босне и Херцеговине (прималац), Федерације
Босне и Херцеговине (Федерација) и општина Тузла и Зеница (агенција за
реализацију пројекта) у додатном износу од 2.375.000,00 евра – Програм
водоснабдијевања и отпадних вода у Босни и Херцеговини II, материјал број:
01,02-05-2-525/17, од 20.02.2017.
8. Међународне конвенције за заштиту нових биљних сорти од 02.12.1961, текст
измијењен у Женеви 10.11.1972, 23.10.1978. и 19.03.1991, материјал број: 01,0205-2-563/17, од 22.02.2017.
9. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Аустрије о сарадњи у областима културе, образовања, науке, омладине и спорта,
материјал број: 01,02-05-2-564/17, од 22.02.2017.
10. Међународне конвенције о спречавању аката нуклеарног тероризма коју је
Босна и Херцеговина потписала 07.12.2005, материјал број: 01,02-05-2-565/17,
од 22.02.2017.
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11. Споразума о оснивању Регионалног Канцеларије за сарадњу младих земаља Западног
Балкана, број: 01,02-05-2-612/17, од 28.02.2017.
12. Споразума о финансирању за Iterreg IPA CBC Хрватска - Босна и Херцеговина Црна Гора 2014-2020 CCI 2014TC1615CB004 између Босне и Херцеговине и
Европске комисије, број: 01,02-05-2-651/17, од 06.03.2017.
13. Писма приступања Споразуму о финансирању између Европске комисије и
Владе Републике Србије у погледу спровођења Акционог програма
прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина за 2014. годину, којем је
Босна и Херцеговина приступила 28.03.2016, број: 01,02-05-2-682/17, од
09.03.2017.
- 43. сједница, одржана 23.03.2017.
14. Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживају између Босне и
Херцеговине, с једне стране, и Европских заједница и њихових држава
чланица, с друге стране, како би се узело у обзир приступање Републике
Хрватске Европској унији, број: 01,02-05-2-742/17, од 16.03.2017.
15. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Народне
Републике Кине о узајамном укидању виза за носиоце дипломатских пасоша,
службених пасоша и пасоша за јавне послове, број: 01,02-05-2-832/17, од
27.03.2017.
16. Споразума између Босне и Херцеговине и Румуније о избјегавању двоструког
опорезивања и спречавању утаје пореза у односу на порезе на доходак, број:
01,02-05-2-833/17, од 27.03.2017.
17. Споразума о финансирању програма активности прекограничне сарадње Босна
и Херцеговина – Црна Гора за 2015. годину између Европске комисије, Босне и
Херцеговине и Црне Горе, број: 01,02-05-2-834/17, од 27.03.2017.
18. Допуне број 1 Споразуму о финансирању који се тиче државног програма за
Босну и Херцеговину у оквиру компоненте програма ИПА - помоћ у
транзицији и изградњи институција за 2016. годину, број: 01,02-05-2-880/17, од
31.03.2017.
19. Споразума о зајму (Пројекат модернизације друмског сектора у Федерацији
Босне и Херцеговине) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за
обнову и развој, број: 01,02-05-2-881/17, од 31.03.2017.
20. Конвенције о заштити миграторних врста дивљих животиња, Бон, 23. јуна 1979, број:
01,02-05-2-885/17, од 03.04.2017.
21. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Руске
Федерације о регулисању обавеза бившег СССР-а по обрачунима у вези с
робним прометом између бившег СССР-а и бивше СФРЈ, број: 01,02-05-21007/17, од 13.04.2017.
- 44. сједница, одржана 20.04.2017.
22. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Србије о међународном друмском превозу путника и терета, материјал број:
01,02-05-2-967/17, од 10.04.2017.
23. Уговора о зајму (Пројекат Коридор 5ц - наставак) између Босне и Херцеговине
и Европске банке за обнову и развој, материјал број: 01,02-05-2-998/17, од
12.04.2017.
24. Уговора о зајму (Лука Брчко) између Босне и Херцеговине и Европске банке за
обнову и развој, материјал број: 01,02-05-2-1008/17, од 13.04.2017.
25. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне
Републике Њемачке о финансијској сарадњи у 2013. години, материјал број:
01,02-05-2-1076/17, од 21.04.2017.
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- 45. сједница, одржана 10.05.2017.
26. Отказивање Конвенције Међународне организације рада о подземном раду
(жене) број 45 из 1935. године, материјал број: 01,02-05-2-1079/17, од 24.4.2017.
- 46. сједница, одржана 31.05.2017.
27. Споразума о статусу и функционисању Међународне комисије за нестале особе,
материјал број: 01,02-05-2-1055/17, од 20.04.2017.
28. Споразума о сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Црне Горе у процесу приступања Европској унији, материјал број: 01,02-05-21353/17, од 26.05.2017.
29. Уговора о финансирању (Болнице у РС-у – Б) између Босне и Херцеговине и
Републике Српске и Европске инвестиционе банке, материјал број: 01,02-05-21363/17, од 29.05.2017.
- 48. сједница, одржана 14.06. и 05.07.2017.
30. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Пољске о војној сарадњи, материјал број: 01,02-05-2-1431/17, од 07.06.2017.
- 49. сједница, одржана 05.07.2017.
31. Споразума о зајму (Пројекат подршке запошљавању) између Босне и
Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, материјал број: 01,02-052-1546/17, од 22.06.2017.
32. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Македоније у процесу приступања Европској унији, број: 01,02-05-2-1902/17, од
31.07.2017.
- 51. сједница, одржана 07. и 13.09.2017.
33. Протокола којим се допуњавају и мијењају одређене одредбе Споразума о
зрачном пријевозу између Владе Државе Катар и Савјета министара БиХ, број:
01,02-05-2-2037/17, од 16.08.2017.
34. Амандмана број 4 на Уговор о финансирању закључен између Босне и
Херцеговине и Европске инвестиционе банке 21.12.2005. у Сарајеву и
28.12.2005. у Луксембургу (уговор о финансирању) – Жељезнице у БиХ (ФИ
23.376), број: 01,02-05-2-2082/17, од 24.08.2017.
35. Споразума о инвестиционом гранту (Коридор 5ц ,,Изградња дионице аутопута
Свилај-Оџак“) између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке,
број: 01,02-05-2-2114/17, од 28.08.2017.
36. Међународне конвенције о мјерењу тонаже бродова из 1969. године (Лондон,
23.6.1969.), број: 01,02-05-2-2115/17, од 28.08.2017.
37. Измјене Споразума о гранту Глобалног фонда за 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
Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ Грант Но. ТФ017727), број: 01,0205-2-2116/17, од 28.08.2017.
38. Амандмана бр. 1 на Уговор о финансирању закључен између Босне и
Херцеговине, Републике Српске, Европске инвестиционе банке и ЈП
Аутопутеви Републике Српске 12.12.2013. у Сарајеву (уговор о финансирању)
за Пројекат Аутопут Бања Лука – Добој (Фи 82.135 – СЕРАПИС 2011 – 0622),
број: 01,02-05-2-2117/17, од 28.08.2017.
39. Уговора о зајму (ГрЦФ: Пројекат водовод Сарајево) између између Босне и
Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-2153/17, од
05.09.2017.
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40. Споразума о сарадњи у области образовања између Министарства цивилних
послова Босне и Херцеговине и Министарства образовања Народне Републике
Кине за период 2016-2019, број: 01,02-05-2-2154/17, од 05.09.2017.
41. Споразума о зајму (Зајам за развојну политику јавних финансија) између Босне
и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, број: 01,02-05-22184/17, од 08.09.2017.
42. Амандмана на Оквирни споразум о кредиту од 13. маја 2014. године између
Босне и Херцеговине и Развојне банке Савјета Европе за финансирање пројекта
затварања колективних центара (ЛД 1789 (2013)), број: 01,02-05-2-2201/17, од
12.09.2017.
- 53. сједница, одржана 25. 10, 29. 11. и 14. 12. 2017.
43. Уговора између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Хрватске о европском партнерству, број: 01,02-05-2-2392/17, од 06.10.2017.
44. Амандмана на Оквирни споразум о кредиту од 28. маја 2013. између Развојне
банке Савјета Европе и Босне и Херцеговине за финансирање пројекта јачања
сектора здравства – фаза 2 ЛД 1747 (2011), број: 01,02-05-2-2411/17, од
09.10.2017.
45. Споразума између Босне и Херцеговине и Европске уније о учешћу Босне и
Херцеговине у Трећем програму за дјеловање Уније у области здравства (2014 –
2020), број: 01,02-05-2-2413/17, од 09.10.2017.
46. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Хрватске о сарадњи у области туризма, број: 01,02-05-2-2415/17, од 09.10.2017.
47. Нота споразума о финансијској сарадњи између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Савезне Републике Њемачке за 2016. годину, број: 01,0205-2-2475/17, од 20.10.2017.
- 54. сједница, одржана 14. 12. и 15. 12. 2017.
48. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Хрватске о узајамној заштити тајних података, број: 01,02-05-2-2414/17, од
09.10.2017.
49. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о
колокацији дипоматско-конзуларних представништава, број: 01,02-05-2-2643/17,
од 07.11.2017.
50. Амандмана на Споразум о гранту између Развојне банке Савјета Европе и Босне
и Херцеговине у вези с трећим потпројектом у оквиру Програма стамбеног
збрињавања у Босни и Херцеговини, број: 01,02-05-2-2644/17, од 07.11.2017.
51. Споразума
о
финансирању
за
програм
Interreg
V–B
Dunav
CC2014TC16M6TH001 између Европске уније, коју представља Европска
комисија, Босне и Херцеговине, коју представља Савјет министара БиХ, и
Мађарске, коју представља Министарство за државну економију, управљачко
тијело транснационалног програма сарадње Interreg V–B Dunav, број: 01,02-052-2645/17, од 07.11.2017.
52. Амандмана број 1 на Уговор о финансирању између Босне и Херцеговине,
Републике Српске и Европске инвестиционе банке, закључен 13. октобра 2011.
у Луксембургу и 27. октобра 2011. у Сарајеву – Хитна помоћ у случају поплава
и превенција А (Фи 31.529), број: 01,02-05-2-2646/17, од 07.11.2017.
53. Факултативног протокола уз Конвенцију о правима дјетета који се односи на
поступак по представкама, број: 01,02-05-2-2647/17, од 07.11.2017.
54. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне
Републике Њемачке о размјени и обостраној заштити тајних података, број:
01,02-05-2-2761/17, од 24.11.2017.
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- 55. сједница, одржана ј 21. 12. 2017, 17. и 31.01. 2018.
55. Споразума о финансирању Државног програма активности за Босну и
Херцеговину за 2016. годину између Европске уније, коју представља Европска
комисија, и Босне и Херцеговине, коју представља Дирекција за европске
интеграције Савјета министара БиХ, број: 01,02-05-2-2852/17, од 08.12.2017.
56. Уговора о додјели бесповратних средстава између Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине и Савјета Европе, број: 01,02-05-2-2871/17, од 12.12.2017.
57. Споразума о привредно-техничкој сарадњи за бесповратну помоћ између
Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Народне Републике Кине, акт
број: 01,02-05-2-2897/17, од 15.12.2017.
58. Споразума о сарадњи у области туризма између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Мађарске, акт број: 01,02-05-2-2898/17, од 15.12.2017.
59. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Арменије о укидању виза за носиоце дипломатских пасоша, акт број: 01,02-05-22899/17, од 15.12.2017.
60. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Македоније о узајамном признавању и замјени возачких дозвола, акт број:
01,02-05-2-2919/17, од 19.12.2017.
61. Споразума о зајму и пројекту између KfW-а, Франкурт на Мајни (KfW), и Босне
и Херцеговине, коју представља Министарство финансија и трезора БиХ
(зајмопримац), и Републике Српске, коју представља Министарство финансија,
и Електропривреде Републике Српске (ЕРС) (агенција за реализацију пројекта)
за износ од 60.000.000,00 евра – Вјетропарк Хргуд, акт број: 01,02-05-2-2921/17,
од 19.12.2017.
62. Споразума о финансирању за програм Iterreg V - B Mediteran CCI
2014TC16M4TN001 између Европске уније, коју представља Европска комисија,
Босне и Херцеговине, коју представља Савјет министара БиХ, и Provance-AlpesCote d'Azur, Управљачко тијело транснационалног програма сарадње Interreg V B Mediteran, акт број: 01,02-05-2-2946/17, од 21.12.2017.
63. Нота споразума о донацији опреме за безбједносне провјере између Савјета
министара БиХ и Владе Народне Републике Кине, акт број: 01,02-05-2-212/18,
од 18.01.2018.
- 56. сједница, одржана 31.01.2018.

ПОГЛАВЉЕ II. НИЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈУ
Представнички дом није дао сагласност за ратификацију сљедећих међународних
докумената:
1. Меморандума о разумијевању о образовној и научној сарадњи између Савјета
министара Босне и Херцеговине и Владе Краљевине Саудијске Арабије,
материјал број: 01,02-05-2-831/17, од 27.03.2017.
2. Протокола о сарадњи у области образовања између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Републике Турске, материјал број: 01,02-05-2-999/17, од
12.04.2017.
- 48. сједница, одржана 14.06. и 05.07.2017.
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ПОГЛАВЉЕ III. МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ У ПРОЦЕДУРИ
1. Споразум о зајму (Пројекат јачања банкарског сектора) између Босне и
Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-2851/17,
од 08.12.2017.
2. Споразум између Босне и Херцеговине и Краљевине Шпаније о размјени и
међусобној заштити тајних података, број: 01,02-05-2-327/18, од 29.01.2018.
3. Протокол између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Италије о примјени Споразума између Европске заједнице и Босне и
Херцеговине о реадмисији лица која бораве без дозволе, број: 01,02-05-2-328/18,
од 29.01.2018.
4. Протокол за сарадњу између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Републике Хрватске о тражењу несталих лица, број: 01,02-05-2-329/18, од
29.01.2018.
5. Додатни протокол 5 уз Споразум о измјени и приступању Централноевропском
споразуму о слободној трговини (ЦЕФТА 2006), број: 01,02-05-2-330/18, од
29.01.2018.
6. Уговор о оснивању транспортне заједнице између Европске уније и страна
потписница из Југоисточне Европе: Република Албанија, Босна и Херцеговина,
Бивша Југословенска Република Македонија, Црна Гора, Република Србија и
Косово, број: 01,02-05-2-331/18, од 29.01.2018.
7. Споразум о финансирању за програм Interreg V-B Јадранско-јонски програм
транснационалне сарадње CCI2014TC16M4TN002 између Европске уније коју
представља Европска комисија, Босне и Херцеговине, коју представља Савјет
министара БиХ и Италије коју представља Regione Emilia-Romagna, управљачко
тијело транснационалног програма сарадње INTERREG V-B Јадранско-јонски
(АДРИОН), број: 01,02-05-2-332/18, од 29.01.2018.
8. Споразум о гранту бр. ТФ0А4795 (Пројекат смањења фактора здравствених
ризика) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој,
број: 01,02-05-2-333/18, од 29.01.2018.
9. Споразум о измјенама и допунама Споразума између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Републике Бугарске о међународном друмском превозу
путника и терета, број: 01,02-05-2-335/18, од 30.01.2018.
10. Уговор о додјели бесповратних средстава између Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине и Савјета Европе, број: 01,02-05-2-336/18, од 30.01.2018.
11. Уговор о додјели бесповратних средстава између Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине и Савјета Европе, број: 01,02-05-2-337/18, од 30.01.2018.

ДИО ПЕТИ - ОДЛУКЕ
ПОГЛАВЉЕ I. ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ:
1. Одлука о потврђивању Одлуке Предсједништва Босне и Херцеговине (акт

број: 01-50-1-1948/17 од 26.05.2017. године)
- Одлука број 01,02-02-1681/17, од 05. 07. 2017.
- „Службени гласник БиХ“, број: 53/17
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2. Одлука о потврђивању Одлуке Предсједништва Босне и Херцеговине, (акт

број: 01-50-1-1948-3/17, од 26.05.2017. године)
- Одлука број 01,02-02-1681/17, од 05. 07. 2017.
- „Службени гласник БиХ“, број: 53/17

ПОГЛАВЉЕ II. ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊИМА, ИЗБОРИМА, РАЗРЈЕШЕЊИМА,
СМЈЕНАМА
1. Одлука о разрјешењу дужности члана Канцеларије за разматрање жалби
БиХ
- разрјешен Вилдан Ђуровић
- број: 01,02-34-1-3232/16, од 01.02.2017.
- усвојена на 41. сједници, одржаној 18.01.2017.
- „Службени гласник БиХ“, број: 8/17
2. Захтјев за гласање о реконструкцији Савјета министара БиХ
- подносиоци: Дамир Бећировић, Жељко Комшић, Менсура Бегановић, Ханка
Вајзовић, Маја Гасал Вражалица, Саша Магазиновић, Мирсад Мешић и Денис
Бећировић
- број: 01-50-1-489/17, од 16.02.2017.
- на 43. сједници, одржаној 23.03.2017, усвојен је Захтјев за реконструкцију
Савјета министара БиХ смјеном замјеника министарке одбране БиХ, Сеада
Јусића.
3. Одлука о разрјешењу дужности члана Независног одбора као независног
тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине
- акт број: 01,02-34-1-199/17, од 01.02.2017.
- усвојена на 43.сједници, одржаној 23.03.2017.
- „Службени гласник БиХ“, број: 23/17
4. Одлука о избору четири члана Управног одбора Агенције за развој високог
образовања и обезбјеђивање квалитета, подносилац: Привремена
заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за
спровођење процедуре за избор четири члана Управног одбора Агенције за
развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета
- број: 01,02-50-14-224-8/17, од 16.03.2017.
- усвојена 43.сједници, одржаној 23.03.2017.
- „Службени гласник БиХ“, број: 27/17
5. Одлука о именовању члана Канцеларије за разматрање жалби (именована
Санела Салиховић)
- предлагач: Привремена заједничке комисије оба дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине за провођење процедуре за именовање
члана Канцеларије за разматрање жалби
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-

број: 01,02-50-14-389-6,5/17, од 03.05.2017.
усвојена 45.сједници, одржаној 10.05.2017.
„Службени гласник БиХ“, број: 36/17

6. Одлука о допуни одлуке о именовању чланова Управног одбора Јавног
радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине
из реда осталих именован Љубомир Зубер
- материјал Регулаторне агенције за комуникације БиХ
- број: 01,02-34-1-871/17, од 29. 05. 2017.
- усвојена 45.сједници, одржаној 10.05.2017.
- „Службени гласник БиХ“, број: 41/17
7. Одлука о разрјешењу дужности члана Канцеларије за разматрање жалби
Босне и Херцеговине, Филијала Бања Лука
- Оставка члана Арифа Нанића
- акт број: 01,02-50-19-1038/17, од 31.05.2017
- усвојена 46.сједници, одржаној 31.05.2017.
- „Службени гласник БиХ“, број: 41/17
8. Одлука о измјени Одлуке о именовању пет чланова 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 БиХ или други суд у складу са
законом БиХ
- умјесто Алме Чоло, именује се Адис Дрнда
- акт број: 01,02-34-1-1188/17, од 09.05.2017
- усвојена 45.сједници, одржаној 10.05.2017.
- приједлог одлуке НИЈЕ усвојен у Дому народа ПСБиХ, на 30. сједници,
одржаној 29.05.2017. (умјесто Адиса Дрнде, именован Ведад Гурда)
9. Одлука о измјени Одлуке о именовању пет чланова 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 БиХ или други суд у складу са
законом БиХ
- умјесто Алме Чоло, именује се Ведад Гурда
- акт број: 01,02-50-14-387-4/17, од 05.07.2017
- усвојена 48.сједници, одржаној 14.06. и 05.07.2017, усвајањем Извјештаја
Заједничке комисије оба дома за усаглашавање приједлога за именовање
једног члана 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
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-

законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је
потписница БиХ или други суд у складу са законом БиХ.
„Службени гласник БиХ“, број: 50/17

10. Одлука о измјени Одлуке о именовању чланова Независног одбора као
независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине
- умјесто Жике Крунића, именована Татјана Кљечанин Мартић за чланицу и
предсједницу Независног одбора.
- материјал Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне
скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање једног члана
Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и
Херцеговине из српског народа
- број: 01,02-50-14-388-4,3а/17, од 19.07.2017.
- усвојена 48.сједници, одржаној 14.06. и 05.07.2017.
- „Службени гласник БиХ“, број: 53/17
11. Одлука о измјени Одлуке о именовању чланова Независног одбора као
независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине
- умјесто Мирослава Шкорића, именован Владимир Јуришић за члана
Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и
Херцеговине
- материјал Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне
скупштине БиХ за провођење процедуре за именовање једног члана
Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и
Херцеговине из српског народа
- број: 01,02-34-1-1590/17, од 19.07.2017.
- усвојена 49.сједници, одржаној 05.07.2017.
„Службени гласник БиХ“, број: 53/17
12. Одлука о разрјешењу дужности члана Савјета регулаторне агенције за
комуникације Босне и Херцеговине
- акт број: 01,02-29-1556/17
- усвојена 49. сједници, одржаној 05.07.2017.
- „Службени гласник БиХ“, број: 50/17
13. Одлука о измјени Одлуке о избору чланова Заједничке комисије за надзор
над радом Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине
- Умјесто Николе Шпирића именован Борислав Бојић
- предлагач: посланица Александра Пандуревић
- акт број: 01-50-1-15-50/17, од 26.07.2017.
- усвојена 50. сједници, одржаној 26.07.2017.
„Службени гласник БиХ“, број: 55/17
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14. Одлука о избору два члана Управног одбора Агенције за развој високог
образовања и обезбјеђивање квалитета
изабрани су: Неџма Џанановић Мирашчија, Маринко Јуриља и Стево
Пашалић. Напомена: Дом народа ПСБиХ није именовао Стеву Пашалића,
те је Одлука о избору донесена само за наведена два члана.
предлагач: Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за избор три
члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и
обезбјеђивање квалитета
број: 01,02-50-14-686-6,1/17, од 28.09.2017.
- усвојена 52. сједници, одржаној 20.09.2017.
„Службени гласник БиХ“, број: 72/17
15. Одлука о именовању члана Канцеларије за разматрање жалби Босне и
Херцеговине
- именована Шејла Мирковић Омановић
- предлагач: Привремена заједничке комисије оба дома Парламентарне
скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање члана
Канцеларије за разматрање жалби
- број: 01,02-34-1-2683/17, од 22. 12. 2017.
- усвојена 54. сједници, одржаној одржаној 14. 12. и 15. 12. 2017.
- „Службени гласник БиХ“, број: 93/17
16. Одлука о именовању замјеника министра у Савјету министара Босне и
Херцеговине
- именован Горан Ћосић за замјеника министра цивилних послова БиХ
- број: 01/7-34-3-187/18 од 16.01.2018.
- усвојена 56. сједници, одржаној одржаној 31.01.2018.
- „Службени гласник БиХ“, број: 9/18
17. Одлука о именовању чланова Савјета националних мањина БиХ
предлагач: Заједничка комисија за људска права
број: 03/6-34-1-255/18, од 24.01.2018.
- усвојена на 56. сједници, одржаној одржаној 31.01.2018.
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ДИО ШЕСТИ - ЗАКЉУЧЦИ
ПОГЛАВЉЕ I. ЗАКЉУЧЦИ О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ЗАЈЕДНИЧКИХ
КОМИСИЈА ОБА ДОМА И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ИЗ ПРЕДСТАВНИЧКОГ
ДОМА У ПРИВРЕМЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ОБА ДОМА
1. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре
именовања члана Канцеларије за разматрање жалби
- број: 01,02-50-14-76/17, од 09.01.2017.
- усвојен на 41. сједници, одржаној 18.01.2017.
- у Привремену заједничку комисију оба дома именовани су посланици: Ненад
Лалић, Мирсад Исаковић и Моника Томић
- „Службени гласник БиХ“, број: 8/17
2. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за израду приједлога измјена и
допуна пословника Представничког дома и Дома народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине
- предлагач: Заједнички колегијум оба дома ПСБиХ
- број: 01,02-50-14-84/17, од 09.01.2017.
- усвојен на 41. сједници, одржаној 18.01.2017.
- у Привремену заједничку комисију оба дома именовани су посланици: Дамир
Арнаут, Саша Магазиновић, Лазар Продановић, Маја Гасал Вражалица, Хазим
Ранчић, Никола Ловриновић, Момчило Новаковић и Заим Бацковић
- „Службени гласник БиХ“, број: 8/17
3. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома
Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања
једног члана Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као
независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине из српског
народа
- број: 01,02-50-14-376/17, од 06.02.2017.
- усвојен на 43. сједници, одржаној 23.03.2017.
- у Привремену заједничку комисију оба дома именовани су посланици:
Шемсудин Мехмедовић, Никола Ловриновић и Борислав Бојић.
- „Службени гласник БиХ“, број: 23/17
4. Закључак о формирању Истражне комисије Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање утрошка
средстава Извозно-кредитне агенције Босне и Херцеговине и средстава
прикупљених и намијењених градњи путева,
- предлагач: Колегијум Представничког дома
- број: 01-50-1-1399/17, од 05.07.2017.
- усвојен на 48. сједници, одржаној 14.06. и 05.07.2017.
- у Истражну комисију именовани су посланици: Шемсудин Мехмедовић,
Предраг Кожул, Ненад Лалић, Заим Бацковић, Дамир Бећировић и Салко
Соколовић.
- „Службени гласник БиХ“, број: 51/17
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5. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре
именовања члана Канцеларије за разматрање жалби
- број: 01,02-50-14-1450/17, од 19.7.2017.
- усвојен на 48. сједници, одржаној 14.06. и 05.07.2017.
- у Привремену заједничку комисију оба дома именовани су посланици: Сафер
Демировић, Диана Зеленика и Борислав Бојић.
- „Службени гласник БиХ“, број: 51/17
6. Закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома
Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре избора једног
члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање
квалитета из српског народа
предлагач: Заједнички колегијум оба дома ПСБиХ
број: 01,02-34-1-2474/17, од 25.10.2017.
Усвојен на 54. сједници, одржаној одржаној 14. 12. и 15. 12. 2017.
У Привремену заједничку комисију оба дома именовани су посланици:
Диана Зеленика, Мирсад Ђонлагић и Ненад Лалић.
„Службени гласник БиХ“, број: 91/17

ПОГЛАВЉЕ II. ЗАКЉУЧЦИ О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ЗАЈЕДНИЧКИХ
КОМИСИЈА ОБА ДОМА КОЈИ НИСУ УСВОЈЕНИ И ИМЕНОВАЊА
ЧЛАНОВА ИЗ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА У ПРИВРЕМЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМИСИЈЕ ОБА ДОМА
1. Приједлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре
именовања Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као независних
тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине
- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ
- број: 01,02-34-1-1893/17, од 31.07.2017.
- Није усвојен на 51. сједници, одржаној 07. и 13. 09. 2017.
2. Приједлог закључка о формирању Интерресорне радне групе за израду
Закона о испитивању поријекла имовине званичника у институцијама
Босне и Херцеговине
- предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ
- број: 01,02-34-1-1894/17, од 31.07.2017.
- Није усвојен на 51. сједници, одржаној 07. и 13. 09. 2017.
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ПОГЛАВЉЕ III. ЗАКЉУЧЦИ усвојени на сједницама Дома, у оквиру расправе /
као тачка дневног реда / из мишљења надлежних комисија
1. Закључак поводом расправе о Приједлогу резолуције о жељи за напредак
Републике Хрватске, предлагач: посланик Саша Магазиновић, број: 01-02-2490/17, од 16.02.2017; на 43. сједници, одржаној 23.03.2017.
2. Закључци поводом расправе о Извјештају о примјени Јединствених правила за
израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине, подносилац:
Министарство правде БиХ, акт број: 01,02-02-1-126/17, од 12.01.2017. (шест
закључака) На 44. сједници, одржаној 20.04.2017.
3. Закључак поводом расправе о Извјештају о раду Канцеларије за разматрање
жалби за 2016, подносилац: Канцеларија за разматрање жалби, број: 01,02-5019-944/17, од 05.04.2017.
4. Два закључка из Мишљења надлежне комисије поводом расправе о Извјештају о
стању радијационе и нуклеарне безбједности за 2016, подносилац: Државна
регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну безбједност, број: 01,02-50-19979/17, од 11.04.2017.
5. Пет закључака поводом расправе о Материјалу Дирекције за европске
интеграције БиХ, број: 01-06-940/17, од 05.04.2017. (реализација посланичких
иницијатива усвојених на 16. сједници Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ, одржаној 27.08.2015, и на 19. сједници Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 28.10.2015)
6. Десет закључака поводом расправе о Материјалу Управе за индиректно
опорезивање БиХ са закључцима Комисије за спољну трговину и царине, број:
01-18-339/17, од 22.03.2017.
7. Закључак повоодм расправе о Информацији о посљедицама кризе Агрокора на
економију у Босни и Херцеговини, подносилац: Министарство спољне трговине
и економских односа БиХ, материјал број: 01-50-19-1180/17, од 08.05.2017.
На 45. сједници, одржаној 10.05.2017.
8. Закључак поводом расправе о Извјештају о раду Управног одбора Извознокредитне агенције БиХ за 2016., подносилац: Управни одбор Извозно-кредитне
агенције БиХ, број: 01,02-50-19-946/17, од 05.04.2017.
9. Четири закључка поводом расправе о Извјештају о финансијској ревизији
Радио-телевизије Босне и Херцеговине за 2015. годину, материјал Канцеларије
за ревизију институција БиХ, број: 01-16-1-1089/17, од 25.04.2017.
10. Закључак поводом расправе о материјалу Управног одбора БХРТ-а, број: 01,0229-305-1/17, и 01,02-29-305/17, од 10.05.2017.
11. Закључак поводом расправе о Информацији о реализацији закључака
Парламентарне скупштине БиХ, подносилац: Министарство за људска права и
избјеглице БиХ, број: 01,02,03-50-19-1138/17, од 28.04.2017.
12. Закључак поводом расправе о Информацији о покренутим арбитражним
поступцима против Босне и Херцеговине и њених институција, подносилац:
Правобранилаштво БиХ, број: 01,02,03-10-1056/17, од 20.04.2017.
13. Закључак поводом расправе о давању сагласности за ратификацију Споразума о
статусу и функционисању Међународне комисије за нестале особе, материјал
број: 01,02-05-2-1055/17, од 20.04.2017.
На 46. сједници, одржаној 31.05.2017.
14. Два закључка поводом расправе о давању сагласности за ратификацију
Споразума о статусу и функционисању Међународне комисије за нестале особе,
материјал број: 01,02-05-2-1055/17, од 20.04.2017.
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На 48. сједници, одржаној 14.06 и 05.07.2017.
15. Три закључка поводом тачке Информација о стању правосуђа у Босни и
Херцеговини, са посебним освртом на борбу против организованог криминала и
корупције, материјал Министарства правде БиХ, број: 01-50-19-1344/17, од
25.05.2017.
16. Закључак поводом расправе о Информација о реализацији ранијих иницијатива
и одлукама Заједничке комисије за административне послове о осигурању
једнаких услова за рад сваког посланика и посланичког клуба у ПСБиХ,
предлагач тачке: посланик Садик Ахметовић, број: 01-50-1-1621/17, од
05.07.2017.
17. Четири закључка поводом расправе о иницијативи посланице Ханке Вајзовић,
поднесене 13.06.2017.
18. Два закључка повоодм расптаве о приједлогу закључка посланика из Клуба
СДС: „Представнички дом привремено суспендује посланика Николу Шпирића
са мјеста предсједавајућег Заједничке комисије за надзор над радом
Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ до изјашњења Комисије о медијским
наводима да је фалсификовао закључке Комисије“, број: 01-50-1-1619/17, од
05.07.2017.
19. Пет закључака поводом расправе о Информацији о заштити имовине власника
старе девизне штедње положене у словенским и србијанским банкама, а све у
складу са пресудом Европског суда у Стразбуру у предмету 60642/08 Алишић и
други, предлагачи тачке: посланици Маја Гасал Вражалица и Денис Бећировић,
материјал број: 01-50-1-1497/17, од 14.06.2017.
На 49. сједници, одржаној 05.07.2017.
20. Закључак поводом расправе о Извјештају о раду Савјета министара БиХ за 2016.
годину, број: 01,02-50-19-1411/17, од 05.06.2017.
21. Шест закључака поводом расправе о Извјештају о раду Истражне комисије
Представничког дома ПСБиХ за утврђивање стања у Извозно-кредитној
агенцији БиХ, број: 01-50-5-223-9,9/17, од 27.06.2017.
22. Закључак поводом расправе о Информацији Савјета министара БиХ о разлозима
непотписивања Уговора о Транспортној заједници Југоисточне Европе,
предлагач тачке: посланик Садик Ахметовић, акт број: 01-50-1-15-50/17, од
26.07.2017.
23. Пет закључака поводом расправе о препорукама са конференције „Национални
јавни радио-телевизијски сервис Босне и Херцеговине“, одржане 13. и
14.06.2017. у Сарајеву, број: 01/5-29-1341/17, од 21.07.2017.
На 50. сједници, одржаној 26.07.2017.
24. Закључак поводом расправе о Годишњем извјештају из области пољопривреде
за Босну и Херцеговину за 2016. годину, подносилац: Министарство спољне
трговине и економских односа БиХ, број: 01,02-28-1791/17, од 20.07.2017.
25. Закључак поводом расправе о Информацији предсједавајућег Савјета министара
БиХ Дениса Звиздића о актуелном стању и односу Савјета министара БиХ
према Парламентарној скупштини БиХ, те односу према парламентарној
већини, предлагач: посланик Садик Ахметовић, број: 01-50-1-15-51/17, од
07.09.2017.
На 51. сједници, одржаној 07. и 13.09.2017.
26. Закључак поводом расправе о Информацији Колегијума и предсједавајућег
Савјета министара БиХ о закључку усвојеном на претходној сједници који
гласи: „Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује
предсједавајућег Савјета министара БиХ Дениса Звиздића да до наредне
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сједнице прикупи потписе посланика чију подршку има у свом раду како би се у
наредном периоду могао донијети став о статусу Савјета министара БиХ“,
предлагач тачке: Садик Ахметовић, број: 01-50-1-15-52/17, од 20.09.2017.
На 52. сједници, одржаној 20.09.2017.
27. Закључак поводом расправе о Годишњем извјештају Високог судског и
тужилачког савјета БиХ за 2016, број: 01,02-50-19-1611/17, од 04.07.2017.
28. Три закључка поводом расправе о Информацији о врсти, броју, интензитету и
трошковима посјета министра спољних послова БиХ другим државама, те
њихова сврха по интересе Босне и Херцеговине и њених грађана, предлагач
тачке: посланик Дамир Арнаут, број: 01-50-1-2525/17, од 25.10.2017.
29. Закључак у оквиру давања сагласности за ратификацију споразума, уговора,
протокола, конвенције и амандмана.
На 53. сједници, одржаној 25. 10, 29. 11. и 14. 12. 2017.
30. Закључак поводом расправе о сету приједлога закона (Приједлог закона о
измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, Приједлог
закона о измјенама и допуни Закона о уплатама на Јединствени рачун и
расподјели прихода, Приједлог закона о измјени Закона о систему индиректног
опорезивања у Босни и Херцеговини)
31. Закључак поводом расправе о Приједлогу закона о измјенама Закона о платама и
накнадама у институцијама Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара
БиХ, број: 01,02-02-1-2015/17, од 09.08.2017. (скраћени поступак), (прво читање)
32. Закључак поводом расправе о Приједлогу закона о измјенама и допунама
Изборног закона Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици Салко
Соколовић, Сенад Шепић и Садик Ахметовић, број: 01-02-1-2400/17, од
09.10.2017. (прво читање)
33. Два закључка поводом расправе о материјалу Удружења за заштиту девизних
штедиша у Босни и Херцеговини, акт број: 01-50-17-2410/17, од 28.11.2017, с
обавјештењем Комисије за финансије и буџет, број: 01/4-50-3-4-2410,56/17, од
29.11.2017.
На 54. сједници, одржаној 14. 12. и 15.12. 2017.
34. Четири закључка поводом расправе о Извјештају о финансијској ревизији
извршења Буџета институција Босне и Херцеговине за 2016. годину,
подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ, број: 01,02-16-1-2013/17,
од 08.08.2017.
35. Три закључка поводом расправе о Годишњем ревизорски извјештај о главним
налазима и препорукама за 2016. годину, подносилац: Канцеларија за ревизију
институција БиХ, број: 01,02-16-1-2013/17, од 08.08.2017.
36. Десет закључака поводом расправе о Извјештају Канцеларије за ревизију
институција БиХ о финансијској ревизији институција БиХ за 2016. годину
37. Закључак поводом расправе о Извјештају о извршеној ревизији учинка о теми:
„Електронско пословање у институцијама БиХ – успостављање и примјена“,
подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-1-2541/17,
од 26.10.2017.
38. Закључак поводом расправе о Извјештају о извршеној ревизији учинка о теми:
„Управљање имовином и трошковима смјештаја у дипломатско-конзуларним
представништвима БиХ“, подносилац: Канцеларија за ревизију институција
БиХ, број: 01/4-16-1-2542/17, од 26.10.2017.
39. Закључак поводом расправе о Извјештају о слободи говора и стању медијских
слобода у Босни и Херцеговини, материјал: Министарства за људска права и
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избјеглице БиХ, број: 01,02-37-2725/17 (веза број: 01-50-1-15-35/16 и 01-50-11575/15), од 20.11.2017.
40. Два закључка пововом расправе о Информацији у области директних страних
инвестиција у Босни и Херцеговини, материјал Агенције за унапређење страних
инвестиција у БиХ - ФИПА, број: 01,02-22-2546/17, од 26.10.2017.
На 55. сједници, одржаној 21. 12. 2017, 17. и 31. 01. 2018.
41. Закључак поводом расправе о Изјашњавању Представничког дома о утврђивању
новог рока за достављање мишљења о Приједлогу закона о спречавању сукоба
интереса у институцијама Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици
Борислав Бојић, Хазим Ранчић, Јасмин Емрић, Диана Зеленика, Дамир Арнаут,
Саша Магазиновић, Сенад Шепић и Маја Гасал Вражалица, закон број: 01-02-12573/17, од 31.10.2017. (прво читање)
42. Два закључка поводом расправе о Приједлогу стратешког плана руралног
развоја Босне и Херцеговине (2018 – 2021) – оквирни документ, материјал
Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, број: 01,02-28-1082/18, од 16.01.2018.
43. Закључак поводом расправе о Извјештају о извршеној ревизији учинка о теми:
„Благовременост поступака јавних набавки у институцијама БиХ“, подносилац:
Канцеларија за ревизију институција БиХ, број: 01,01/4-16-1-2870/17, од
12.12.2017.
44. Приједлог закључка посланице Александра Пандуревић,: „Задужује се
Министарство цивилних послова БиХ да Представничком дому ПСБиХ, у року
од 15 дана, достави информацију о свим покушајима (јабним набавкама)
пасошких књижица у периоду од 2015. године до данас, с рјешењима Комисије
за разматрање жалби за сваку од набавки и евентуалним пресудама Суда БиХ“,
акт број: 01-50-1-15-56/18, од 31.01.2018.
45. Закључак поводом расправе о давању сагласности за ратификацију
међународних докумената
На 56. сједници, одржаној 31.01.2018.

ДИО СЕДМИ - ИНИЦИЈАТИВЕ ПОСЛАНИКА
ПОГЛАВЉЕ I. УСВОЈЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
1. “Задужује се Регулаторна агенција за комуникације да Представничком
дому Парламентарне скупштине БиХ достави информацију о резултатима
усклађивања цијена услуга мобилне телефоније у БиХ са цијенама у
региону и Европи, у складу са закључцима усвојеним на 23. сједници Дома,
одржаној 12.01.2016.“
- предлагач: посланик Младен Босић
- број: 01-50-1-1290/17, од 22.05.2017.
- усвојена на 48. сједници, одржаној 14.06. и 05.07.2017.
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2. „Задужује се Савјет министара БиХ да припреми и најкасније до наредне
сједнице Представничког дома ПСБиХ (заказане за 26.07.2017) свим
посланицима достави цјеловит и детаљан извјештај о:
1) активностима у вези са изградњом Пељешачког моста и
2) дешавањима у вези с изградњом моста на Сави код Свилаја.“
- предлагач: посланица Ханка Вајзовић
- број: 01-50-1-1474/17, од 13.06.2017.
- усвојена на 49. сједници, одржаној 05.07.2017.
3. „У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ, предлажем да се у дневни ред прве наредне сједнице
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ обавезно уврсти
тачка под називом: Информација о реализацији ранијих закључака и
иницијатива о утврђивању најниже, загарантоване цијене и сигурног
откупа пољопривредних производа у БиХ, те приједлог мјера за одговор на
ову иницијативу“
- предлагач: посланик Сенад Шепић
- број:01-50-1-1623/17, од 05.07.2017.
- усвојена на 52. сједници, одржаној 20.09.2017.
4. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15), подносим
посланичку иницијативу којом се задужује Министарство цивилних
послова БиХ да, у року од 20 дана од дана усвајања ове иницијативе,
припреми и у парламентарну процедуру достави извјештај о разлозима
непримања Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање
квалитета Босне и Херцеговине у пуноправно чланство Европске
организације за обезбјеђивање квалитета у високом образовању (ЕNQА) с
конкретним приједлогом мјера за отклањање уочених слабости“
- предлагач: посланик Салко Соколовић
- број: 01-50-1-2527/17, од 25.10.2017.
- усвојена на 55. сједници, одржаној 21. 12. 2017, 17. и 31.01. 2018.
5.

„На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 79/14, 81/15 и 97/15), подносимо
посланичку иницијативу за сазивање и одржавање сједнице Представничког
дома Парламентарне скупштине БиХ о теми: ''Информација о негативном
тренду одласка људи из БиХ, посебно младих“
- предлагач: посланици Сенад Шепић, Салко Соколовић и Садик
Ахметовић
- број: 01-50-1-2753/17, од 23.11.2017.
- усвојена на 55. сједници, одржаној 21. 12. 2017, 17. и 31.01. 2018.
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ПОГЛАВЉЕ II. ОДБИЈЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
1. „Задужује се Савјет министара БиХ да, најкасније у року од шест мјесеци
од дана усвајања ове иницијативе у Представничком дому Парламентарне
скупштине БиХ, сачини и у парламентарну процедуру достави Закон о
кинематографији Босне и Херцеговине.“
- предлагач: посланик Денис Бећировић
- број: 01-50-1-1054/17, од 20.04.2017.
- одбијена на 48. сједници, одржаној 14.06. и 05.07.2017.
2. „Задужује се Савјет министара БиХ да, најкасније у року од шест мјесеци
од дана усвајања ове иницијативе у Представничком дому Парламентарне
скупштине БиХ, сачини и у парламентарну процедуру достави Стратегију
националне безбједности Босне и Херцеговине“
- предлагач: посланик Денис Бећировић
- број: 01-50-1-1206/17, од 10.05.2017.
- одбијена на 49. сједници, одржаној 05.07.2017.
3. „Предлажемо да се у дневни ред прве наредне сједнице Представничког
дома Парламентарне скупштине БиХ, а најкасније у року од 30 дана, уврсти
тачка под називом: Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2016. и
реализација програма рада Савјета министара БиХ за период јануар – мај
2017.“
- предлагачи: посланици Клуба Независни блок
- број: 01-50-1-1386/17, од 31.05.2017.
- одбијена на 49. сједници, одржаној 05.07.2017.
4. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15), подносим
посланичку иницијативу којом се задужује Савјет министара БиХ да у
сарадњи с ентитетским владама, најкасније у року од шест мјесеци од дана
усвајања ове иницијативе у Представничком дому Парламентарне
скупштине БиХ, сачини и у парламентарну процедуру достави приједлог
мјера ефективне заштите домаће пољопривредне производње у Босни и
Херцеговини.“
- предлагач: посланик Денис Бећировић
- број: 01-50-1-1622/17, од 05.07.2017.
- одбијена на 51. сједници, одржаној 07. и 13.09.2017.
5. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15), подносим
посланичку иницијативу којом се задужује Савјет министара БиХ да у року
од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе припреми и у парламентарну
процедуру достави извјештај о напретку Босне и Херцеговине у процесу
прикључења НАТО-у с приједлогом конкретних мјера за динамизовање
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активности Босне и Херцеговине на путу ка пуноправном чланству у
НАТО“, број:“
предлагач: посланик Денис Бећировић
број: 01-50-1-2181/17, од 05.07.2017.
одбијена на 53. сједници, одржаној 25. 10, 29. 11. и 14. 12. 2017.

ПОГЛАВЉЕ III. ИНИЦИЈАТИВЕ О КОЈИМА СЕ НИЈЕ ИЗЈАШЊАВАЛО
1. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15),
подносим посланичку иницијативу за уврштавање у дневни ред наредне
сједнице Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине
БиХ тачку под називом: Изјашњавање домова Парламентарне скупштине
БиХ о члану 7. ст. (3) и (4) Пословника Парламентарног одбора за
стабилизацију и придруживање између Парламентарне скупштине БиХ и
Европског парламента''
- предлагач: посланик Никола Ловриновић
- број: 01-50-1-1508/17, од 16.6.2017.
- разматрана на 51. сједници, одржаној 07. и 13.09.2017.
2. „На основу члана 8. и 70. Пословника Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и
97/15), подносим иницијативу да се у дневни ред 51. сједнице
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ као 1. тачка уврсти
тачка под називом 'Европски дан сјећања на жртве свих тоталитарних и
ауторитарних режима' у оквиру које ће се одати комеморативно поштовање
жртвама и прихвати закључак: 'Представнички дом Парламентарне
скупштине БиХ, поводом 23. августа, Европског дана сјећања на жртве
свих тоталитарних и ауторитарних режима, изражава саучешће и пијетет
према овим жртвама, те задужује Савјет министара БиХ да најдаље у року
од 30 дана Парламентарној скупштини БиХ достави текст декларације која
ће садржавати однос Парламентарне скупштине БиХ, односно Босне и
Херцеговине према сљедећим актима:
- Резолуцији Савјета Европе 1096/1996 о мјерама развргавања насљеђа
бивших тоталитарних комунистичких режима,
- Резолуцији Савјета Европе 1481 (2006) о осуди комунистичких
злочина,
- Резолуцији Европског парламента од 2. априла 2009. године о европској
савјести и тоталитаризму.“
-

предлагач: посланик Никола Ловриновић
број: 01-50-1-15-51/17 и 01-50-1-2064/17, од 23.08.2017.
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-

Колегијум Представничког дома у проширеном саставу на 55. сједници,
одржаној 07.09.2017, није прихватио приједлог за уврштавање ове тачке у
дневни ред 51. сједнице Дома, одржане 07. и 13.09.2017.

3. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине ('Службени гласник БиХ', број: 79/14,
81/15 и 97/15), подносим посланичку иницијативу којом се задужује
Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ да
затражи писану информацију Савјета министара БиХ о реализацији
усвојеног закључка Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
којим се налаже Савјету министара БиХ да изради и у парламентарну
процедуру
достави
Приједлог
закона
о
награди
Земаљског
антифашистичког вијећа народног ослобођења Босне и Херцеговине
(ЗАВНОБИХ-а)“
- предлагач: посланик Денис Бећировић
- број: 01-50-1-2756/17, од 24.11.2017.
- Колегијум Представничког дома, на 58. сједници, одржаној 28.11.2017,
одлучио да од Савјета министара БиХ затражи информацију о
реализацији раније усвојеног закључка Дома
4. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15), подносим
посланичку иницијативу којом се задужује Колегијум Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ да, у сарадњи са Савјетом министара БиХ
и најкасније у року од седам дана од дана подношења ове иницијативе у
Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, сазове сједницу
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ на којој би се
разматрао и усвојио Стратешки план руралног развоја Босне и
Херцеговине“.
- предлагач: посланик Денис Бећировић
- број: 01-50-1-2920/17, од 19.12.2017.
- надлежна Комисија за спољну трговину и царине, 30.01.2018, доставила
обавјештење Колегијуму Дома – Приједлог стратешког плана руралног
развоја Босне и Херцеговине (2018 – 2021) – оквирни документ
(материјал Министарства спољне трговине и економских односа БиХ,
број: 01,02-28-108-2/18, од 16.01.2018) већ је уврштен у дневни ред 56.
сједнице Дома (одржана 31.01.2018)
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ПОГЛАВЉЕ IV. – ИНИЦИЈАТИВЕ У ПРОЦЕДУРИ НА ДАН 31. 01.
2018.
1. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15), подносим
посланичку иницијативу којом Представнички дом Парламентарне
скупштине БиХ позива надлежне органе Херцеговачко-неретванског
кантона, Кантона 10, Средњобосанског кантона, Западнохерцеговачког
кантона и Посавског кантона да, најкасније у року од 30 дана од дана
усвајања ове иницијативе у Представничком дому Парламентарне
скупштине БиХ, измијене и допуне уставе наведених кантона с циљем
осигурања уставне равноправности Срба, као и да се уставима кантона, у
којима то до сада није учињено, прецизира и осигура уставна
равноправност босанског и српског језика, те латинице и ћирилице“
- предлагач: посланик Денис Бећировић
- број:01-50-1-2891/17, од 14. 12. 2017.
- као надлежна одређена Уставноправна комисија
2. „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15), подносимо
посланичку иницијативу за утврђивање максималног износа малопродајне
марже дистрибутера нафте и нафтних деривата.“
- предлагачи: посланици Сенад Шепић, Салко Соколовић и Садик
Ахметовић
- број: 01-50-1-194/18, од 17. 01. 2018.
- као надлежна одређена Заједничка комисија за економске реформе и
развој

ДИО ОСМИ - ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У 2017. години постављена су 442 посланичка питања, а достављен је 351 одговор на
посланичка питања (и 56 одговора на питања из 2016. године).
До 31. 01. 2018. постављено је 14 посланичких питања, а достављено 18 одговора.
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ДИО ДЕВЕТИ – РЕЗОЛУЦИЈЕ / ДЕКЛАРАЦИЈЕ
1. Декларација
(разматрана и усвојена у оквиру тачке 7. дневног реда: Извјештај о
активностима у вези са изградњом Пељешачког моста и Извјештај о
активностима на реализацији пројекта изградње међудржавног моста преко
ријеке Саве код Свилаја и прикључних граничних дионица аутопута на
Коридору 5ц, подносилац: Министарство комуникација и транспорта БиХ
(реализација посланичке иницијативе усвојене на 49. сједници Представничког
дома, одржаној 05.07.2017),
- предлагачи: 24 посланика Представничког дома
- број: 01-50-1-15-51/17, од 13.09.2017. године
- усвојена на 51. сједници, 07. и 13.09.2016.
- објава: „Службени гласник БиХ“, број: 68/17
2. Декларација о критеријумима за дефинисање трасе будућег аутопута
између Београда и Сарајева
- предлагач: посланик Младен Босић,
- број: 01-02-2-2524/17, од 25.10.2017.
- усвојена на 53. сједници, одржаној 25. 10, 29. 11. и 14. 12. 2017.
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