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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

PREGLED ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE 
U PERIODU OD 1. 1. 2021. DO 31. 12. 2021.

 

Donesena su tri zakona

Odbijeno je 10 prijedloga zakona

Povučen je jedan prijedlog zakona

Zakonodavni postupak obustavljen
je za pet prijedloga zakona

Na dan 31. 12. 2021. procedura nije
okončana za 15 prijedloga zakona

U periodu od 1. 1. do 31. 12. 2021. u parlamentarnoj 
proceduri bila su 34 prijedloga zakona i tri prijedloga 
amandmana na Ustav BiH. Od 34 prijedloga zakona 
koji su bili u parlamentarnoj proceduri, donesena su tri, 
odbijeno deset prijedloga zakona, jedan prijedlog za-
kona je povučen, a zakonodavni postupak obustavljen 
je za pet prijedloga zakona, kao i za prijedlog amand-
manâ ii, iii, iv. i v. na ustav bosne i Hercegovine. na dan 
31. 12. 2021. procedura nije okončana za 15 prijedloga 
zakona i za dva prijedloga amandmana na Ustav BiH.
Od 34 prijedloga zakona koji su bili u parlamentar-
noj proceduri, poslanici i delegati predložili su 23, 
predsjedništvo biH jedan i vijeće ministara biH deset 
prijedloga zakona. poslanici su predložili dva, a vijeće 
ministara BiH jedan prijedlog amandmana na Ustav 
Bosne i Hercegovine.
Na dan 31. 12. 2021. od 23 prijedloga zakona koje su 
predložili poslanici i delegati, jedan je donesen, deset 
je odbijeno, povučen je jedan, zakonodavni postupak 
obustavljen je za pet prijedloga zakona i za Prijedlog 
amandmanâ ii, iii, iv. i v, u proceduri je šest prijed-
loga zakona, kao i prijedlog amandmanâ ii, iii, iv. i v. 
na ustav bosne i Hercegovine, a na pokretanje par-
lamentarne procedure čekaju dva prijedloga zakona, 
kao i Prijedlog amandmanâ II. i III. na Ustav Bosne i 
Hercegovine.

Na dan 31. 12. 2021. od deset prijedloga zakona koje 
je predložilo vijeće ministara biH, donesena su dva, u 
parlamentarnoj proceduri je osam prijedloga zakona, 
kao i Amandman II. na Ustav Bosne i Hercegovine. Na 
pokretanje parlamentarne procedure čekaju dva pri-
jedloga zakona.
predsjedništvo biH je predlagač zakona o budžetu in-
stitucija bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza 

bosne i Hercegovine za 2021. godinu, koji je također u 
parlamentarnoj proceduri. 
u proceduri su prečišćeni tekst zakona o državnoj 
službi u institucijama bosne i Hercegovine, broj: 
01,02-02-1-2133/17 od 31. 8. 2017, kao i prečišćeni 
tekst zakona o upravnom postupku, broj: 01,02-02-1-
2486/17 od 23. 10. 2017, koje je dostavilo ministarstvo 
pravde BiH. 
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

StatiStički pregled zakona/prijedloga zakona
prema StatuSu i predlagaču

StatiStički pregled prijedloga amandmana 
NA USTAV BiH prema StatuSu i predlagaču

 
Doneseni Odbijeni Povučeni Obustavljen 

zak.  
postupak

Procedura Čeka na 
pokretanje 
procedure

Poslanici/delegati 1 10 1 5 6 2

Predsjedništvo BiH / / / / 1 /

Vijeće ministara BiH 2 / / / 8 2

Ukupno 3 10 1 5 15 4

STATUS

PREDLAGAČ

 
Obustavljen 

zak.  
postupak

Procedura Čeka na 
pokretanje 
procedure

Poslanici/delegati 1 1 1

Vijeće ministara BiH / 1 /

Ukupno 1 2 1

STATUS

PREDLAGAČ
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

pregled odBijeniH prijedloga zakona 

Naziv prijedloga zakona
STATUS: ODBIJEN U PSBiH

Predlagač Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

1. prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama
u institucijama Bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-840/19 od 18. 4. 2019.
broj dnpsbiH: 02-02-1-840/19 od 27. 7. 2020.

predstavnički dom psbiH Poslanici
mirjana marinković-lepić i

predrag kojović

odbijen u skladu s članom 104. 
stav (2) Poslovnika DNPSBiH

14. 
 12. 1. 2021. 

Ad. 4.

usvojen u drugom čitanju
11. 

23. 7. 2020. 
Ad. 11.

2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti 
saobraćaja na putevima u bosni i Hercegovini 
broj pdpsbiH: 01-02-1-1805/20 od 10. 9. i 14. 9. 2020.
broj dnpsbiH: 02-02-1-1805/20 od 14. 1. 2021.

predstavnički dom psbiH Poslanik
Damir Arnaut

odbijen po hitnom postupku
15. 

10. 2. 2021. 
Ad. 3.

usvojen po hitnom postupku
14. 

9. 12. 2020.
 Ad. 15.

3. prijedlog zakona o izmjeni i dopunama krivičnog zakona
Bosne i Hercegovine
broj dnpsbiH: 02-02-1-483/21 od 23. 2. 2021.

Delegati
zlatko miletić i
denis bećirović

/ odbijen po hitnom postupku
16.

8. 4. 2021. 
Ad. 2.

/

zakoni/prijedlozi zakona prema StatuSu u parlamentarnoj SkupŠtini BoSne i HerCegoVine
U PERIODU OD 1. 1. 2021. DO 31. 12. 2021.
PREGLED DONESENIH ZAKONA 

Naziv zakona                  
STATUS: DONESEN U PSBiH

Donesen u PSBiH Predlagač Vrsta postupka Objava

Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH DNPSBiH PDPSBiH DNPSBiH PDPSBiH “Sl. glasnik BiH”, br.

1. zakon o dopunama zakona o parničnom postupku pred 
Sudom Bosne i Hercegovine
broj: 01,02-02-1-478/21 od 23. 2. 2021.

18.
27. 5. 2021.

Ad. 2.

19.
28. 4. 2021.

Ad. 7.

vijeće
ministara BiH

vijeće
ministara BiH

redovni redovni 34/21

2. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o strancima
broj pdpsbiH: 01-02-1-2310/20 od 1. 12. i 8. 12. 2020.
broj dnpsbiH: 02-02-1-2310/20 od 14. 1. 2021.

18.
27. 5. 2021.

Ad. 3.

15.
11. 1. 2021.

Ad. 10.

predstavnički
dom PSBiH

Poslanik
denis zvizdić

redovni hitni 34/21

3. zakon o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih 
organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili
druge nesreće na teritoriji bosne i Hercegovine 
broj: 01,02-02-1-865/20 od 29. 4. i 5. 10. 2020.

18.
27. 5. 2021.

Ad. 4.

20.
25. 5. 2021.

ad. 8.

vijeće
ministara BiH

vijeće
ministara BiH

redovni hitni 34/21
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Naziv prijedloga zakona
STATUS: ODBIJEN U PSBiH

Predlagač Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama
broj pdpsbiH: 01-02-1-489/21 od 24. 2. 2021.
broj dnpsbiH: 02-02-1-489/21 od 26. 2. 2021.

predstavnički dom psbiH Poslanici iz Kluba poslanika SDA
(adil osmanović, safet softić,

šemsudin mehmedović,
šemsudin dedić, nermin mandra,

edin mušić, Halid genjac,
alma čolo i denis zvizdić)

odbijen po hitnom postupku - 
drugi krug glasanja

16.
8. 4. 2021. 

Ad. 5.

usvojen po hitnom postupku
17.

25. 2. 2021.
 Ad. 4.

5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima
i medicinskim sredstvima
broj pdpsbiH: 01-02-1-498-2/21 od 25. 2. 2021.
broj dnpsbiH: 02-02-1-498-2/21 od 26. 2. 2021.

predstavnički dom psbiH Poslanici iz Kluba poslanika SDA
(adil osmanović, safet softić,

šemsudin mehmedović,
šemsudin dedić, nermin mandra,

edin mušić, Halid genjac,
alma čolo i denis zvizdić)

odbijen po hitnom postupku - 
drugi krug glasanja

16. 
8. 4. 2021. 

Ad. 6.

usvojen po hitnom postupku
17. 

25. 2. 2021. 
Ad. 5.

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-1769/20 od 4. 9. 2020. 
broj dnpsbiH: 02-02-1-1769/20 od 14. 1. 2021.

predstavnički dom psbiH Poslanik
saša magazinović

odbijen u prvom čitanju
17. 

27. 4. 2021. 
Ad. 3.

usvojen u drugom čitanju
15. 

11. 1. 2021.
Ad. 5.

7. prijedlog zakona o dopuni zakona o plaćama i naknadama
u institucijama Bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-2144/20 od 3. 11. 2020.
broj dnpsbiH: 02-02-1-2144/20 od 14. 1. 2021.

predstavnički dom psbiH Poslanik
saša magazinović

odbijen u skladu s članom 104. 
stav (2) Poslovnika DNPSBiH

17. 
27. 4. 2021. 

Ad. 4.

usvojen po hitnom postupku
15.

11. 1. 2021. 
ad. 8.

8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama
Bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-2145/20 od 3. 11. 2020.
broj dnpsbiH: 02-02-1-2145/20 od 14. 1. 2021.

predstavnički dom psbiH Poslanik
saša magazinović

odbijen u skladu s članom 104. 
stav (2) Poslovnika DNPSBiH

17.
27. 4. 2021. 

Ad. 5.

usvojen po hitnom postupku
15. 

11. 1. 2021. 
Ad. 9.

9. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost
broj pdpsbiH: 01-02-1-751/21 od 6. 4. i 8. 4. 2021.

/ Poslanici iz Kluba poslanika SDA
(adil osmanović, safet softić,

šemsudin mehmedović,
šemsudin dedić, nermin mandra,

edin mušić, Halid genjac,
alma čolo i denis zvizdić)

/ odbijen po hitnom postupku - 
drugi krug glasanja

21.  
15. 6. 2021.

 ad. 8.

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-1188/21 od 11. 6. 2021.

/ Poslanik
nenad nešić

/ odbijen u skladu s članom 113. 
stav (2) Poslovnika PDPSBiH

22.
7. 7. 2021.

ad. 8.
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Naziv prijedloga zakona
STATUS: OBUSTAVLJEN ZAKONODAVNI POSTUPAK

Predlagač Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona 
o vijeću ministara bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-1945/20 od 5. 10. 2020.

/ poslanici: 
predrag kojović,

mirjana marinković-lepić, 
aida baručija i
Damir Arnaut

/ na 36. sjednici kolegija pdpsbiH, 
održanoj 10. 3. 2021, primljen je k zna-
nju zaključak ustavnopravne komisije 
pdpsbiH sa 17. sjednice, održane 25. 
2. 2021. u skladu sa zaključkom, smat-
ra se da su predlagači odustali od pri-
jedloga zakona o izmjeni i dopunama 
zakona o vijeću ministara biH jer nisu 
postupili po zahtjevu kolegija doma 
i u ostavljenom roku otklonili uočene 
nedostatke.

2. prijedlog zakona o visokom tužilačkom vijeću bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-2375/20 od 9. 12. 2020, 26. 2. i 15. 3. 2021.

/ Poslanici iz Kluba
poslanika df-a

(dženan đonlagić,
zlatan begić,

Vlatko Glavaš i
enver bijedić)

/ na 20. sjednici, održanoj 25. 5. 2021, 
nije prihvaćeno mišljenje ustavno-
pravne komisije pdpsbiH te je, u 
skladu s članom 113. stav (4) poslovni-
ka pdpsbiH, zakonodavni postupak 
obustavljen (Ad. 4).

pregled prijedloga zakona za koje je oBuStaVljen zakonodaVni poStupak  

Naziv prijedloga zakona 
STATUS: POVUČEN U PSBiH

Predlagač Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

1. prijedlog zakona o izmjeni krivičnog zakona bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-895/21 od 26. 4. 2021.

/ Poslanik
denis zvizdić

/ obavještenje predlagača o povlačenju 
Prijedloga zakona iz parlamentarne 
procedure dostavljeno je 16. 9. 2021.

pregled poVučeniH prijedloga zakona 
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Naziv prijedloga zakona
STATUS: OBUSTAVLJEN ZAKONODAVNI POSTUPAK

Predlagač Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

3. prijedlog zakona o uredu disciplinskog tužioca bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-2376/20 od 9. 12. 2020, 26. 2. i 15. 3. 2021.

/ Poslanici iz Kluba
poslanika df-a

(dženan đonlagić,
zlatan begić,

Vlatko Glavaš i
enver bijedić)

/ na 20. sjednici, održanoj 25. 5. 2021, 
nije prihvaćeno mišljenje ustavno-
pravne komisije pdpsbiH te je, u 
skladu s članom 113. stav (4) poslovni-
ka pdpsbiH, zakonodavni postupak 
obustavljen (Ad. 6).

4. prijedlog zakona o visokom sudskom vijeću bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-2377/20 od 9. 12. 2020, 26. 2. i 15. 3. 2021.

/ Poslanici iz Kluba
poslanika df-a

(dženan đonlagić,
zlatan begić,

Vlatko Glavaš i
enver bijedić)

/ na 20. sjednici, održanoj 25. 5. 2021, 
nije prihvaćeno mišljenje ustavno-
pravne komisije pdpsbiH te je, u 
skladu s članom 113. stav (4) poslovni-
ka pdpsbiH, zakonodavni postupak 
obustavljen (Ad. 5).

5. prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama 
Bosne i Hercegovine 
broj pdpsbiH: 01-02-1-2573/17 od 19. 6. 2019. 
broj dnpsbiH: 02-02-1-2573/17 od 15. 1. 2021. 

predstavnički dom psbiH poslanici:
saša magazinović,

Damir Arnaut i
jasmin emrić

na 31. sjednici kolegija dnpsbiH, 
održanoj 1. 7. 2021, primljeno je k 
znanju Obavještenje Ustavnopravne 
komisije dnpsbiH od 26. 5. 2021, u 
kojem se navodi da je Ustavnopravna 
komisija dnpsbiH na 21. sjednici, 
održanoj 26. 5. 2021, razmatrala pri-
jedlog zakona te je, postupajući u 
skladu s odredbama člana 108. stav 
(2) poslovnika dnpsbiH, konstatirala 
da predlagač nije ispravio nedostatke 
navedene u Mišljenju Zakonodavno-
pravnog sektora i da je odustao od 
Prijedloga zakona.

usvojen u drugom čitanju
15.

11. 1. 2021.
Ad. 11.
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

prijedlozi zakona u parlamentarnoj proCeduri u pSBiH 
NA DAN 31. 12. 2021.

1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti tajnih podataka  
predlagač: vijeće ministara biH, broj: 01,02-02-1-48/13 od 28. 10. 2013.   

2. Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u Bosni i Hercegovini 
predlagač: vijeće ministara biH, broj: 01,02-02-1-21/15 od 28. 10. i 10. 12. 2015.

3. prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama u 
institucijama Bosne i Hercegovine 
predlagač: vijeće ministara biH, broj: 01,02-02-1-93/16 od 5. 1. i 17. 2. 2016.

4. prijedlog zakona o državnoj agenciji za istrage i zaštitu 
predlagač: vijeće ministara biH, broj: 01,02-02-1-3010/17 od 28. 12. 2017, 30. 1. i 21. 3. 2018.

5.  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“EI”) 
predlagač: vijeće ministara biH, broj: 01,02-02-1-495/21 od 24. 2. i 16. 3. 2021.

6. Prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 
predlagač u pdpsbiH: poslanici iz kluba poslanika df-a - dženan đonlagić, zlatan begić, 
vlatko glavaš i enver bijedić, broj: 01-02-1-2123/20 od 29. 10. 2020, 26. 2. i 15. 3. 2021.

7. prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 
predlagač u pdpsbiH: poslanice mirjana marinković-lepić i aida baručija, 
broj: 01-02-1-567/21 od 5. 3. i 17. 3. 2021. 
predlagač u dnpsbiH: predstavnički dom psbiH, broj: 02-02-1-567/21 od 18. 6. 2021.

8. prijedlog zakona o dopuni zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine 
predlagač u pdpsbiH: poslanici nermin nikšić, saša magazinović, nada mladina i 
zukan Helez, broj: 01-02-1-862/21 od 21. 4. 2021. 
predlagač u dnpsbiH: predstavnički dom psbiH, broj: 02-02-1-862/21 od 18. 6. 2021.

9. Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 
predlagač u pdpsbiH: poslanici nermin nikšić, saša magazinović, nada mladina i 
zukan Helez, broj: 01-02-1-863/21 od 21. 4. 2021.

10. prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred 
Sudom Bosne i Hercegovine 
predlagač: vijeće ministara biH, broj: 01,02-02-1-764/21 od 7. 4. i 30. 4. 2021.

11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini 
predlagač: vijeće ministara biH, broj: 01,02-02-1-1153/21 od 4. 6. 2021.

1.  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini 
predlagač: vijeće ministara biH, broj: 01,02-02-1-532/18 od 19. 2. 2018.

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 
predlagač u pdpsbiH: poslanici iz kluba poslanika df-a - dženan đonlagić, zlatan begić, 
vlatko glavaš i enver bijedić, broj: 01-02-1-1553/20 od 27. 7. 2020.

3.  prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom 
vijeću Bosne i Hercegovine (“ei”) 
predlagač: vijeće ministara biH, broj: 01,02-02-1-2100/21 od 19. 11. i 29. 12. 2021.

4.  prijedlog zakona o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama 
Bosne i Hercegovine 
predlagač u pdpsbiH: poslanik damir arnaut, broj: 01-02-1-2236-1/21 od 29. 12. 2021. 
 
prijedlozi prečiŠĆeniH tekStoVa zakona

1. zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst)   
broj psbiH: 01,02-02-1-2133/17 od 31. 8. 2017.

2. zakon o upravnom postupku (prečišćeni tekst)  
broj psbiH: 01,02-02-1-2486/17 od 23. 10. 2017.

prijedlozi zakona u pSBiH koji čekaju na pokretanje proCedure 

12. prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih 
obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu 
predlagač: predsjedništvo biH, broj: 01,02-02-1-1306/21 od 24. 6. 2021.

13. Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine 
predlagač: vijeće ministara biH, broj: 01,02-02-1-1223/21 od 16. 6. 2021.

14. prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine 
predlagač u pdpsbiH: poslanici jasmin emrić, saša magazinović i damir arnaut, 
broj: 01-02-1-1393/21 od 7. 7. 2021.

15.  prijedlog zakona o dopuni zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima 
u Bosni i Hercegovini 
predlagač u pdpsbiH: poslanik damir arnaut, broj: 01-02-1-1904/21 od 14. 10. 2021. 

odluka kojom se donosi zakon o dopuni krivičnog zakona bosne i Hercegovine (“službeni glasnik biH”, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 i 35/18) objavljena je 
u “službenom glasniku biH”, broj 46/21. navedena odluka visokog predstavnika je dostavljena u parlamentarnu skupštinu biH 23. 7. 2021, broj: 01,02-02-1-1500/21.

odluka kojom se donosi zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine
STATUS: OBUSTAVLJEN ZAKONODAVNI POSTUPAK

Predlagač Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

1. prijedlog amandmanâ ii, iii, iv. i v. na ustav bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-01-1-2070/20 od 20. 10. 2020.

/ Poslanici iz Kluba
poslanika SDP-a BiH
(saša magazinović,

nermin nikšić,
Nada Mladina i
Zukan Helez)

/ na 15. sjednici, održanoj 11. 1. 
2021, nije prihvaćeno mišljenje 
ustavnopravne komisije te je, 
u skladu s članom 113. stav 
(4) poslovnika pdpsbiH, zako-
nodavni postupak za Prijedlog 
amandmanâ ii, iii, iv. i v. na 
Ustav BiH obustavljen (Ad. 6).

prijedlozi amandmana na uStaV BoSne i HerCegoVine prema StatuSu 
U PERIODU OD 1. 1. 2021. DO 31. 12. 2021.

pregled prijedloga amandmana na uStaV BoSne i HerCegoVine za koje je oBuStaVljen zakonodaVni poStupak 

prijedlozi amandmana na uStaV BoSne i HerCegoVine u parlamentarnoj proCeduri na dan 31. 12. 2021.
1. Prijedlog amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine  

predlagač: vijeće ministara biH, broj: 01,02-01-53/12 od 13. 12. 2012.

2. Prijedlog amandmanâ II, III, IV. i V. na Ustav Bosne i Hercegovine  
predlagač u pdpsbiH: poslanici predrag kojović, mirjana marinković-lepić i damir arnaut, broj pdpsbiH: 01-01-1-1794/21 od 27. 9. 2021.

prijedlozi amandmana na uStaV BoSne i HerCegoVine koji čekaju na pokretanje parlamentarne proCedure 

1. Prijedlog amandmana II. i III. na Ustav Bosne i Hercegovine  
predlagač u pdpsbiH: poslanici iz kluba poslanika df-a - dženan đonlagić, zlatan begić, vlatko glavaš i enver bijedić, broj pdpsbiH: 01-01-1-1554/20 od 27. 7. 2020.
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

analitičko-inFormatiVne aktiVnoSti

Naziv međunarodnog dokumenta
STATUS: DATA SAGLASNOST ZA RATIfIKAcIJU 

Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH Objava “Sl. glasnik BiH”, br.

PSBiH Predsjedništvo BiH

1. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o grantu između bosne i Hercegovine i evropske investicione 
banke, zajednički evropski fond za zapadni balkan/Wb-ig-02-biH-tra-06, “mediteranski koridor cvc: bosna i Herce-
govina - putna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica i. tarčin - ivan”

14. 
12. 1. 2021.

Ad. 16.

14.
9. 12. 2020.

Ad. 46.

2/21 1/21

2. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o zajmu (grcf2 W2 - projekat energetske efikasnosti u javnim 
zgradama sarajevo) između bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj

14. 
12. 1. 2021.

Ad. 17.

14.
9. 12. 2020.

Ad. 47.

2/21 1/21

3. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o grantu (grcf2 W2 - projekat energetske efikasnosti u javnim 
zgradama sarajevo) između bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni 
grant iz regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni balkan (reep)

14. 
12. 1. 2021.

ad. 18.

14. 
9. 12. 2020.

ad. 48.

2/21 3/21

4. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o grantu i amandmana 7. na ugovor o finansiranju od 27. 
2. 2006. između kfW-a, frankfurt na majni (kfW), i bosne i Hercegovine, koju predstavlja vijeće ministara biH (pri-
malac), u iznosu od 5.000.000,00 eura za projekat “ublažavanje uticaja covid-19 na mikro, mala i srednja preduzeća 
(micmsme)” putem evropskog fonda za bosnu i Hercegovinu (efbH)

14.
12. 1. 2021.

Ad. 19.

14. 
9. 12. 2020.

Ad. 49.

2/21 3/21

5. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana na montrealski protokol o supstancama koje oštećuju 
ozonski omotač (amandman iz kigalija)

15.
10. 2. 2021.

Ad. 19.

14.
9. 12. 2020.

Ad. 45.

2/21 4/21

6. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o primjeni Xi. dijela konvencije ujedinjenih naroda o pravu 
mora od 10. decembra 1982. godine

15.
10. 2. 2021.

Ad. 20.

15.
11. 1. 2021.

Ad. 42.

2/21 4/21

7. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju nota sporazuma o finansijskoj saradnji između vijeća ministara bosne i 
Hercegovine i vlade savezne republike njemačke za 2014. i 2015. godinu

15.
10. 2. 2021.

Ad. 21.

15.
11. 1. 2021.

Ad. 43.

2/21 4/21

8. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade re-
publike srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji bratunac - ljubovija

15.
10. 2. 2021.

Ad. 22.

15.
11. 1. 2021.

Ad. 44.

2/21 4/21

9. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za 2019. godinu, 
između evropske unije, koju predstavlja evropska komisija, i bosne i Hercegovine, koju predstavlja direkcija za evrop-
ske integracije vijeća ministara bosne i Hercegovine

16. 
8. 4. 2021.

Ad. 20.

16. 
3. 2. 2021.

Ad. 34.

4/21 5/21

meĐunarodni dokumenti
odlučiVanje o SaglaSnoSti za ratiFikaCiju  
u periodu od 1. 1. do 31. 12. 2021. parlamentarna skupština bosne i Hercegovine dala je saglasnost za ratifikaciju 37 međunarodnih dokumenata. na dan 31. 12. 2021. u parlamentarnoj proceduri 
bilo je osam međunarodnih dokumenata.
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Naziv međunarodnog dokumenta
STATUS: DATA SAGLASNOST ZA RATIfIKAcIJU 

Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH Objava “Sl. glasnik BiH”, br.

PSBiH Predsjedništvo BiH

10. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju memoranduma o razumijevanju između evropske unije kao zajmodavca 
i bosne i Hercegovine kao zajmoprimca – makrofinansijska pomoć za bosnu i Hercegovinu u iznosu do 250 miliona 
eura

16.
8. 4. 2021.

Ad. 21.

17.
25. 2. 2021.

Ad. 20.

4/21 5/21

11. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o kreditnoj liniji između evropske unije kao zajmodavca i 
Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca i Centralne banke Bosne i Hercegovine kao agenta zajmoprimca - Makro-
finansijska pomoć za bosnu i Hercegovinu

16. 
8. 4. 2021.

Ad. 22.

17.
25. 2. 2021.

Ad. 21.

4/21 5/21

12. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o zajmu (grcf2 W2 – projekat javnog prijevoza sarajevo - dio 3) 
između bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj

16. 
8. 4. 2021.

Ad. 23.

17.
25. 2. 2021.

Ad. 24.

4/21 5/21

13. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o grantu (projekat vodosnabdijevanja gradačca) između bosne i 
Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa “evropski zajednički 
fond za zapadni balkan”

16. 
8. 4. 2021.

Ad. 24.

17.
25. 2. 2021.

Ad. 25.

4/21 6/21

14. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o zajmu (kreditna linija broj 2 agenciji za osiguranje depozita 
bosne i Hercegovine) između bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj

16.
8. 4. 2021.

Ad. 25.

17.
25. 2. 2021.

Ad. 26.

4/21 6/21

15. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade repub-
like Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji putnih mostova na državnoj granici

16.
8. 4. 2021.

Ad. 26.

17.
25. 2. 2021.

Ad. 22.

4/21 7/21

16. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade re-
publike srbije o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između bosne i Hercegovine i republike 
Srbije

16
8. 4. 2021.

Ad. 27.

17.
25. 2. 2021.

Ad. 19.

4/21 6/21

17. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade ujedi-
njenog kraljevstva velike britanije i sjeverne irske o međunarodnom drumskom prijevozu

16.
8. 4. 2021.

ad. 28.

17.
25. 2. 2021.

Ad. 27.

4/21 6/21

18. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o readmisiji između vijeća ministara bosne i Hercegovine 
i vlade islamske republike pakistan i protokola između ministarstva sigurnosti bosne i Hercegovine i ministarstva 
unutrašnjih poslova islamske republike pakistan o provođenju sporazuma o readmisiji između vijeća ministara 
Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan

16.
8. 4. 2021.

Ad. 29.

17.
25. 2. 2021.

Ad. 23.

4/21 6/21

19. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o zajmu (program integriranog razvoja koridora rijeka 
save i drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između bosne i Hercegovine i međunarodne banke za 
obnovu i razvoj

16. 
8. 4. 2021.

Ad. 30.

18. 
30. 3. 2021.

Ad. 20.

4/21 6/21

20. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o finansiranju između bosne i Hercegovine i evropske investicione 
banke, koridor 5c, medakovo – poprikuše

16.
8. 4. 2021.

Ad. 31.

18.
30. 3. 2021.

Ad. 21.

4/21 6/21
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Naziv međunarodnog dokumenta
STATUS: DATA SAGLASNOST ZA RATIfIKAcIJU 

Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH Objava “Sl. glasnik BiH”, br.

PSBiH Predsjedništvo BiH

21. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje 
bosna i Hercegovina – crna gora 2018 - 2020. za 2019. godinu, između evropske unije, koju predstavlja evropska 
komisija, i bosne i Hercegovine, koju predstavlja direkcija za evropske integracije, i vlade crne gore

16. 
8. 4. 2021.

Ad. 32.

18.
30. 3. 2021.

Ad. 22.

4/21 5/21

22. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana broj 2 na ugovor o finansiranju, zaključen između bosne i 
Hercegovine i evropske investicione banke 19. maja 2014. u sarajevu i 5. juna 2014. u luksemburgu, s naknadnim 
izmjenama (ugovor o finansiranju) – distribucija električne energije u biH/b (fi 83.108 – serapis – 2010 – 0562)

16. 
8. 4. 2021.

Ad. 33.

18.
30. 3. 2021.

Ad. 23.

4/21 6/21

23. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju između bosne i Hercegovine i međunarodnog 
fonda za poljoprivredni razvoj (ifad) za projekat poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća (readp)

16. 
8. 4. 2021.

Ad. 34.

18.
30. 3. 2021.

Ad. 24.

4/21 6/21

24. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju izmjena sporazuma o zajmu između bosne i Hercegovine i međunarodne 
banke za obnovu i razvoj

17.
27. 4. 2021.

Ad. 12.

19.
28. 4. 2021.

Ad. 32.

6/21 9/21

25. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana 2 na sporazum o grantu za podršku državnom programu 
stambenog zbrinjavanja između razvojne banke vijeća evrope i bosne i Hercegovine u vezi sa stambenim regio-
nalnim programom

17.
27. 4. 2021.

Ad. 13.

19.
28. 4. 2021.

Ad. 33.

6/21 9/21

26. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o zajmu (projekat oporavka i podrške preduzećima/po-
slovnim subjektima) između bosne i Hercegovine i međunarodne banke za obnovu i razvoj (9183-ba)

17.
27. 4. 2021.

Ad. 14.

19.
28. 4. 2021.

Ad. 34.

6/21 9/21

27. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju prvog amandmana na sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava između 
razvojne banke vijeća evrope i bosne i Hercegovine u vezi s regionalnim programom stambenog zbrinjavanja i u 
vezi sa šestim potprojektom u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini

18.
27. 5. 2021.

Ad. 14.

19.
28. 4. 2021.

Ad. 35.

7/21 8/21

28. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o grantu (projekat koridor 5c2, poddionica tunel zenica - donja 
gračanica) između bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz pro-
grama “evropski zajednički fond za zapadni balkan”

18.
27. 5. 2021.

Ad. 15.

20.
25. 5. 2021.

Ad. 37.

7/21 8/21

29. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana broj 2 na sporazum o grantu u okviru investicionog granta 
sida-e biH munic Watsan, zaključen od i između bosne i Hercegovine (korisnik) i evropske investicione banke (banka) 
30. 4. 2013. u luksemburgu i 14. 5. 2013. u sarajevu, izmijenjen 25. 9. 2018. (sporazum o grantu)

18.
27. 5. 2021.

Ad. 16.

20.
25. 5. 2021.

ad. 38.

7/21 8/21

30. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o grantu (projekat koridor 5c2, poddionica buna - počitelj) 
između bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicionu podršku evropskog 
zajedničkog fonda za zapadni balkan

18.
27. 5. 2021.

Ad. 17.

20.
25. 5. 2021.

Ad. 39.

7/21 8/21

31. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične sarad-
nje srbija - bosna i Hercegovina za 2019. godinu između evropske komisije, vlade republike srbije i bosne i 
Hercegovine

19.
1. 7. 2021.

Ad. 12.

21.
15. 6. 2021.

Ad. 24.

9/21 /

32. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o finansiranju između bosne i Hercegovine i evropske investi-
cione banke, projekat gradskog prijevoza sarajevo

19.
1. 7. 2021.

Ad. 13.

21.
15. 6. 2021.

Ad. 25.

9/21 11/21
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Naziv međunarodnog dokumenta
STATUS: DATA SAGLASNOST ZA RATIfIKAcIJU 

Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH Objava “Sl. glasnik BiH”, br.

PSBiH Predsjedništvo BiH

33. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade repub-
like turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima

19.
1. 7. 2021.

Ad. 14.

21.
15. 6. 2021.

Ad. 26.

9/21 10/21

34. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma koji se odnosi na uzajamno priznavanje i zamjenu vozačkih 
dozvola između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade republike turske

19.
1. 7. 2021.

Ad. 15.

21.
15. 6. 2021.

Ad. 27.

9/21 10/21

35. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike 
visokih energija između bosne i Hercegovine i evropske organizacije za nuklearna istraživanja (cern)

19.
1. 7. 2021.

Ad. 16.

21.
15. 6. 2021.

ad. 28.

9/21 9/21

36. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom 
saobraćaju između vijeća ministara bosne i Hercegovine, vlade republike srbije i vlade crne gore

19.
1. 7. 2021.

Ad. 17.

21.
15. 6. 2021.

Ad. 29.

9/21 10/21

37. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju vojno-finansijskog sporazuma o saradnji između vijeća ministara 
bosne i Hercegovine i vlade republike turske i provedbenog protokola o finansijskoj pomoći između vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske

19.
1. 7. 2021.

ad. 18.

21.
15. 6. 2021.

Ad. 30.

9/21 10/21

1. Akti Svjetskog poštanskog saveza usvojeni na 3. vanrednom kongresu Svjetske poštanske 
unije, održanom 2019. u Ženevi, broj: 01,02-21-1-1243/21 od 18. 6. 2021. 

2. sporazum razmjenom nota između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade japana 
o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina miliona japanskih jena,  
broj: 01,02-21-1-1640/21 od 18. 8. 2021. 

3. sporazum razmjenom nota između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade japana o 
japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100.000.000 japanskih jena za opremanje medi-
cinskih ustanova u bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-1647/21 od 19. 8. 2021. 

4. sporazum o grantu između bosne i Hercegovine, republike srpske, grada zvornika i evrop-
ske investicione banke, zajednički evropski fond za zapadni balkan /Wb-ig04-biH-env-02, 
bosna i Hercegovina, Watsan program (program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) 
u republici srpskoj: lokanj – pilica: vodosnabdijevanje faza 1 i postrojenje za prečišćavanje 
otpadnih voda za naselje tabanci u gradu zvorniku, broj: 01,02-21-1-1669/21 od 25. 8. 2021. 

5. sporazum o grantu između bosne i Hercegovine, federacije bosne i Hercegovine, općine 
jajce i evropske investicione banke, grant zajedničkog evropskog fonda za zapadni balkan/
Wb-ig04-biH-env-04, bosna i Hercegovina, Watsan projekat u federaciji bosne i Her-
cegovine: ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke vrbas i smanjenje gubitaka 
vode u općini jajce, broj: 01,02-21-1-1685/21 od 31. 8. 2021. 

meĐunarodni dokumenti u parlamentarnoj proCeduri na dan 31. 12. 2021. 
6. dopuna broj 1 ugovora o finansiranju godišnjeg akcionog programa za bosnu i Hercegovinu 

za 2019, između evropske komisije, djelujući u ime evropske unije, i bosne i Hercegovine, 
koju zastupa direkcija za evropske integracije vijeća ministara bosne i Hercegovine, broj: 
01,02-21-1-1725/21 od 13. 9. 2021. 

7. odricanje i izmjene i dopune u vezi sa sporazumom o investicionom grantu između bosne i 
Hercegovine i evropske investicione banke, mediteranski koridor (r2a): bosna i Hercegovina 
– putna interkonekcija s Hrvatskom “izgradnja prekograničnog mosta u gradišci” (Wb-igoo-
biH-tra-02), broj: 01,02-21-1-1733/21 od 14. 9. 2021.

8. aneks i. sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade crne gore o 
provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju 
na graničnom prijelazu deleuša – vraćenovići; aneks ii. sporazuma između vijeća mini-
stara bosne i Hercegovine i vlade crne gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim 
graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Hum – šćepan polje; 
aneks iii. sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade crne gore o 
provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju 
na graničnom prijelazu sitnica – zupci i ankes iv. sporazuma između vijeća ministara bosne 
i Hercegovine i vlade crne gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim 
prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu klobuk – ilino brdo, broj: 01,02-21-
1-1780/21 od 23. 9. 2021. 
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Naziv odluke 
STATUS U PSBiH: DONESENA 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Predlagatelj Objava
“Službeni 

glasnik BiH“, br.
DN PSBiH ZD PSBiH

1. odluka o imenovanju članova neovisnog odbora kao neovisnog 
tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine

15.
10. 2. 2021.

Ad. 11.a.

16.
3. 2. 2021.
Ad. 22.a.

privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova psbiH za provođenje 
procedure imenovanja članova neovisnog odbora i odbora za žalbe 
građana kao neovisnih tijela policijske strukture bosne i Hercegovine

10/21

2. odluka o imenovanju članova odbora za žalbe građana kao 
neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine

15.
10. 2. 2021.

Ad. 11.b.

16.
3. 2. 2021.
Ad. 22.b.

privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova psbiH za provođenje 
procedure imenovanja članova neovisnog odbora i odbora za žalbe 
građana kao neovisnih tijela policijske strukture bosne i Hercegovine

10/21

3. Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu 
osobnih podataka u bosni i Hercegovini

15.
10. 2. 2021.

Ad. 12.

16.
3. 2. 2021.

Ad. 21.

privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova psbiH za provođenje 
procedure imenovanja zamjenika ravnatelja agencije za zaštitu osobnih 
podataka u Bosni i Hercegovini

10/21

4. odluka o vijeću nacionalnih manjina bosne i Hercegovine 15.
10. 2. 2021.

Ad. 13.

16.
3. 2. 2021.

Ad. 23.

zajedničko povjerenstvo za ljudska prava 10/21

5. odluka o imenovanju jednog člana ureda za razmatranje žalbi u 
sarajevu i po pet članova podružnica ureda za razmatranje žalbi u 
Banjoj Luci i Mostaru

16.
8. 4. 2021. 

Ad. 15.

18.
30. 3. 2021.

Ad. 15. 

privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova psbiH za provođenje 
procedure imenovanja po pet članova podružnica ureda za razmatranje 
žalbi u banjoj luci i mostaru i jednoga člana ureda za razmatranje žalbi u 
Sarajevu 

23/21

6. odluka o izboru sedam članova upravnog odbora agencije za 
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete

16.
8. 4. 2021. 

Ad. 16.

18.
30. 3. 2021.

Ad. 17.

privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova psbiH za provođenje 
procedure izbora sedam članova upravnog odbora agencije za razvoj vi-
sokog obrazovanja i osiguranje kvalitete

23/21

7. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor i 
praćenje rada agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe 
protiv korupcije

16.
8. 4. 2021. 

Ad. 17.

18.
30. 3. 2021

Ad. 16.

privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova psbiH za provođenje 
procedure imenovanja dva predstavnika akademske zajednice i jednog 
predstavnika nevladinog sektora u povjerenstvo za izbor i praćenje rada 
Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

23/21

8. odluka o imenovanju člana središnjeg izbornog povjerenstva 
Bosne i Hercegovine 

/ 19.
28. 4. 2021.

Ad. 24.

povjerenstvo za izbor i imenovanje članova središnjeg izbornog povjeren-
stva Bosne i Hercegovine

28/21

9. odluka o imenovanju članova upravnog odbora javnog radiotele-
vizijskog servisa Bosne i Hercegovine

18.
27. 5. 2021.

Ad. 13.1. – 13.4.

20.
25. 5. 2021.
Ad. 31. – 34.

vijeće regulatorne agencije za komunikacije biH 34/21

odluke - izbori, imenovanja – potvrda smjene 
u razdoblju od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. parlamentarna skupština bosne i Hercegovine donijela je 9 odluka, jedna odluka o potvrdi smjene ministra nije usvojena. na dan 31. 12. 2021. u parlamen-
tarnoj proceduri su dvije odluke.

PREGLED DONESENIH ODLUKA
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Naziv odluke 
STATUS U PSBiH: NIJE USVOJENA 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Predlagatelj

DN PSBiH ZD PSBiH

1. Odluka o potvrdi smjene ministra obrane Bosne i Hercegovine
broj: 01,02-34-7-1845/21 od 5. 10. 2021.

Nije razmatrana 24.
26. 10. 2021.

Ad. 3.

predsjedatelj vijeća ministra biH

pregled odluka koje niSu uSVojene 

u parlamentarnoj proceduri bilо је 204 izvješća, usvojeno je 107 izvješća, a sedam izvješća nije usvojeno. na dan 31. 12. 2021. u parlamentarnoj proceduri je 90 izvješćа, a šest izvješća čeka na pokre-
tanje parlamentarne procedure.

1. odluka o potvrdi smjene ministra za ljudska prava i izbjeglice bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-7-629/21 od 15. 3. 2021.
2. prijedlog odluke o imenovanju vijeća regulatorne agencije za komunikacije bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-1-939/21 od 29. 4. 2021.

inFormaCije

izVjeŠĆa

PREGLED ODLUKA U PROCEDURI NA DAN 31. 12. 2021.

u parlamentarnoj proceduri bilo je 17 informacija, sedam informacija je primljeno k znanju, jedna nije usvojena, dvije nisu primljene k znanju, а o dvije informacije zastupnički dom psbiH nije se 
izjašnjavao. na dan 31. 12. 2021. u parlamentarnoj proceduri je pet informacija.

inFormaCije primljene k znanju

Naziv informacije  
STATUS U PSBiH: PRIMLJENA K ZNANJU 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Podnositelj

DN PSBiH ZD PSBiH

1. informacija agencije za javne nabave biH
broj: 01-50-1-513/21 
veza: 01-50-1-15-17/21 od 3. 3. 2021.

/ 18.
30. 3. 2021.

Ad. 13.

Agencija za javne nabave BiH 
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Naziv informacije  
STATUS U PSBiH: PRIMLJENA K ZNANJU 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Podnositelj

DN PSBiH ZD PSBiH

2. informacija agencije za lijekove i medicinska sredstva biH
broj: 01-50-1-513/21 
veza: 01-50-1-15-17/21 od 5. 3. 2021.

/ 18.
30. 3. 2021.

Ad. 13.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

3. informacija o stanju u području migracija u bosni i Hercegovini za studeni 2020.
broj: 01-50-1-1749/20 od 12. 3. 2021.

/ 21.
15. 6. 2021.

Ad. 16.

Ministarstvo sigurnosti BiH

4, informacija o stanju javne zaduženosti bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2020.
broj: 01,02-16-1-947/21 od 30. 4. 2021.

19.
1. 7. 2021.

ad. 8.

21.
15. 6. 2021.

Ad. 19.

ministarstvo financija i trezora biH

5. informacija o stanju u području migracija u bosni i Hercegovini za 2020. godinu
broj: 01,02-50-18-388/21 od 5. 5. 2021.

19.
1. 7. 2021.

Ad. 9.

21.
15. 6. 2021.

Ad. 17.

Ministarstvo sigurnosti BiH

6. informacija o stanju u području migracija u bosni i Hercegovini za siječanj 2021.
broj: 01-50-18-993/21 od 7. 5. 2021.

/ 21.
15. 6. 2021.

ad. 18.

Ministarstvo sigurnosti BiH

7. informacija vijeća ministara biH u vezi s realizacijom zastupničke inicijative, saše magazinovića, 
usvojene na 12. sjednici zastupničkog doma, održanoj 15. 9. 2020.                                                               
broj: 01-50-1-1704/20 od 21. 5. 2021.

/ 21.
15. 6. 2021.

Ad. 20.

vijeće ministara biH

inFormaCije koje niSu uSVojene/niSu primljene k znanju

Naziv informacije  
STATUS U PSBiH: NIJE USVOJENA

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Podnositelj

DN PSBiH ZD PSBiH

1. informacija o trenutačnom stanju u izvozno-kreditnoj agenciji biH uzrokovanom blokadom 
glavnog transakcijskog računa
broj: 01,02-50-18-81/21 od 6. 1. 2021. 

15.
10. 2. 2021.

Ad. 10.

16.
3. 2. 2021.

ad. 18.

Izvozno-kreditna agencija BiH
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Naziv informacije  
STATUS U PSBiH: NIJE PRIMLJENA K ZNANJU

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Podnositelj

DN PSBiH ZD PSBiH

1. informacija o stanju u području migracija u bosni i Hercegovini za kolovoz 2020.
broj: 01-50-1-15-12/20,
veza broj: 01-50-1-1749/20 od 10. 12. 2020.

Nije razmatrana 16.
3. 2. 2021.

ad. 8.

Ministarstvo sigurnosti BiH 

2. informacija o stanju sigurnosti u bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini
broj: 01,02-50-18-534/21,
veza broj: 03-50-13-25-15/21 od 1. 3. 2021.

19.
1. 7. 2021.

Ad. 7.
Nije primljena

k znanju

21.
15. 6. 2021.

Ad. 15.
Primljena
k znanju    

Ministarstvo sigurnosti BiH

inFormaCije o kojima Se zaStupnički dom pSBiH nije izjaŠnjaVao
na 15. sjednici, održanoj 11. 1. 2021., zastupnički dom nije se izjašnjavao o informaciji središnjeg izbornog povjerenstva biH o pokušajima izbornih prijevara putem glasovanja poštom izvan bosne i 
Hercegovine, te poduzetim mjerama i planom daljnjih mjera za sprječavanje izbornih prijevara, jer materijal nije dostavljen u pisanom obliku.

na 16. sjednici, održanoj 3. 2. 2021., zastupnički dom nije se izjašnjavao o informaciji vijeća ministara biH o statusu nabave cjepiva protiv koronavirusa za potrebe građana bosne i Hercegovine, jer 
materijal nije dostavljen u pisanom obliku.

zaključCi
na sjednicama zastupničkog doma parlamentarne skupštine biH zastupnici su, povodom razmatranih točaka dnevnog reda, predložili 69 prijedloga zaključaka, od toga je 41 usvojen, nije usvojeno 
25 prijedloga zaključaka i 3 zaključka su u proceduri.
na sjednicama doma naroda parlamentarne skupštine biH izaslanici su, povodom razmatranih točaka dnevnog reda, predložili 24 prijedloga zaključaka, od toga je 15 usvojeno, nisu usvojena 3 
zaključka i 6 zaključaka je u proceduri.
parlamentarna skupština biH donijela je i dva zaključka o osnivanju privremenih zajedničkih povjerenstava obaju domova parlamentarne skupštine biH i jedan zaključak o formiranju interresorne 
radne skupine za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

inFormaCije u parlamentarnoj proCeduri na dan 31. 12. 2021. 
1. informacija o stanju u području migracija u bosni i Hercegovini za veljaču 2021., broj: 01-50-18-993/21 od 9. 6. 2021.
2. informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće pričuve dodijeljenih za saniranje ekonomskih šteta za razdoblje i. - Xii. 2020. godine, broj: 01,02-16-1-1219/21 od 15. 6. 2021.
3. informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće pričuve za razdoblje i. - Xii. 2020. godine, broj: 01,02-16-1-1220/21 od 15. 6. 2021.
4. informacija o trenutačnom stanju u izvozno-kreditnoj agenciji biH (iga) uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, broj: 01,02-50-18-1232/21 od 17. 6. 2021.
5. informacija o stanju u području migracija u bosni i Hercegovini za ožujak 2021., broj: 03/1-50-18-993-3/21 od 30. 6. 2021. 
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

pregled doneSeniH zaključaka

dokumenti koji Su uSVojeni

Naziv zaključka 
STATUS U PSBiH: DONESEN

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Predlagatelj Objava
“Službeni 

glasnik BiH“, br.
DN PSBiH ZD PSBiH

1. zaključak o osnivanju privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova parlamentar-
ne skupštine biH za provođenje procedure imenovanja članova neovisnog povjerenstva za 
praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima 
se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne 
i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena kaznenim zakonom bosne i Hercegovine ili 
međunarodnim ugovorom čija je potpisnica bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu 
Bosne i Hercegovine

15.
10. 2. 2021.

Ad. 14.

16.
3. 2. 2021.

Ad. 27.

zajednički kolegij obaju domova
Parlamentarne skupštine BiH

10/21

2. zaključak o formiranju interresorne radne skupine za izmjenu izbornog zakonodavstva biH 17.
27. 4. 2021.

Ad. 10.

19. 
28. 4. 2021.

Ad. 25.

zajednički kolegij obaju domova
Parlamentarne skupštine BiH

28/21

3. zaključak o osnivanju privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova parlamentarne 
skupštine biH za provođenje procedure imenovanja tri ombudsmana za ljudska prava bosne i 
Hercegovine

19.
 1. 7. 2021.

Ad. 10.

22.
7. 7. 2021.

Ad. 26.

zajednički kolegij obaju domova
Parlamentarne skupštine BiH

44/21

Naziv dokumenta 
STATUS U PSBiH: USVOJEN

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Predlagatelj Objava
“Službeni 

glasnik BiH“, br.
DN PSBiH ZD PSBiH

1. izmjene i dopune jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama
Bosne i Hercegovine 
broj: 01,02-02-4-367/18 od 10. 2. 2021. 

15.
10. 2. 2021.

Ad. 4.

14.
9. 12. 2020.

ad. 8.

zastupnički
dom PSBiH

Ustavnopravno 
povjerenstvo

ZD PSBIH

10/21

zaključCi o oSniVanju priVremeniH zajedničkiH poVjerenStaVa

pregled oStaliH dokumenata prema StatuSu u parlamentarnoj SkupŠtini BoSne i HerCegoVine
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Naziv dokumenta 
STATUS U PSBiH: USVOJEN

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Predlagatelj Objava
“Službeni 

glasnik BiH“, br.DN PSBiH ZD PSBiH

2. zahtjev za rekonstrukciju vijeća ministra biH (smjena zamjenika ministra civilnih
poslova biH siniše ilića)
broj: 01-50-1-2481/20 od 23. 12. 2020.

/ 15.
11. 1. 2021.

Ad. 4.

/ zastupnici:
mirko šarović,
dragan mektić,

mira pekić,
branislav borenović, 

nermin nikšić, 
zukan Helez,

saša magazinović, 
nada mladina, 

dženan đonlagić, 
zlatan begić,
enver bijedić,
vlatko glavaš,
jasmin emrić,

predrag kojović, 
aida baručija, 

Mirjana
marinković-lepić i 

Damir Arnaut

3. Plan rada Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine
za 2021. godinu
broj: 05/1-50-15-189/21 od 21. 1. 2021.

16.
8. 4. 2021.

Ad. 10.

17.
25. 2. 2021.

ad. 8. 

Neovisni odbor Neovisni odbor

4. plan prioriteta za parlamente u biH za ubrzanje procesa europskih integracija 
broj: 01,02-05-1-494/21 od 26. 2. 2021.

16.
 8. 4. 2021.

Ad. 14.

18.
30. 3. 2021.

Ad. 14.

/ /

dokumenti koji niSu uSVojeni/niSu primljeni k znanju

Naziv dokumenta 
STATUS U PSBiH: NIJE USVOJEN/NIJE PRIMLJEN K ZNANJU

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Predlagatelj

DN PSBiH ZD PSBiH

1. zahtjev za iniciranje glasovanja o nepovjerenju vijeću ministara bosne i Hercegovine 
broj: 01-50-1-15-14/20 od 9. 12. 2020. 

/ 15.
11. 1. 2021.

Ad. 3. 
nije usvojen zahtjev

zastupnici:
predrag kojović, aida baručija,

mirjana marinković-lepić, 
damir arnaut, nermin nikšić, 

saša magazinović, zukan Helez 
i Nada Mladina
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Naziv dokumenta 
STATUS U PSBiH: NIJE USVOJEN/NIJE PRIMLJEN K ZNANJU

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Predlagatelj

DN PSBiH ZD PSBiH

2. zahtjev za rekonstrukciju vijeća ministara biH (smjena ministra pravde biH josipa grubeše)
broj: 01-50-1-310/21 od 3. 2. 2021.

/ 17.
25. 2. 2021.

Ad. 3.
nije usvojen zahtjev

zastupnici:
zlatan begić,
mira pekić,

zukan Helez,
branislav borenović,

damir arnaut,
dragan mektić,
nada mladina,
nermin nikšić,
vlatko glavaš,

predrag kojović,
aida baručija,

saša magazinović,
dženan đonlagić,

enver bijedić,
nenad nešić i

mirjana marinković-lepić

3. programski plan i financijski plan za 2021. godinu 
broj: 01,02-50-18-977/21 od 6. 5. 2021.

Nije razmatran
na sjednici Doma

22.
7. 7. 2021.

Ad. 10.
Nije primljen

k znanju

Upravni odbor Radio-televizije BiH

4. izvješće o utvrđivanju rang-liste uspješnih kandidata za imenovanje pet članova neovisnog povje-
renstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad 
kojima se izvršavaju kaznene snakcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud 
bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena kaznenim zakonom bosne i Hercegovine 
ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu 
Bosne i Hercegovine
broj: 01,02-34-1-1244/21 od 18. 6. 2021.

Nije razmatran
na sjednici Doma

22.
7. 7. 2021.

Ad. 25
Nisu imenovani 

članovi
Neovisne komisije

privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova psbiH 
za provođenje procedure imenovanja članova neovisnog 
povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, po-
stupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se 
izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao 
u kaznenom postupku sud biH, strani sudovi za djela 
predviđena kaznenim zakonom biH ili međunarodnim 
ugovorom čija je potpisnica bosna i Hercegovina ili drugi 
sud sukladno zakonu BiH
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

na 19. sjednici, održanoj 28. 4. 2021., zastupnički dom razmatrao je interpelaciju zastupnika predraga kojovića, nermina nikšića, aide baručije, saše magazinovića, nade mladine, zukana Heleza, 
mirjane marinković-lepić i damira arnauta, broj: 01-50-1-756/21 od 6. 4. 2021. prijedlozi zaključaka koje su predložili podnositelji interpelacije nisu usvojeni. na 20. sjednici, održanoj 25. 5. 2021., u 
drugom krugu glasovanja, usvojen je zaključak koji je predložio zastupnik jasmin emrić. zaključak glasi: “zastupnički dom parlamentarne skupštine biH traži od vijeća ministara biH da u roku od 
60 dana pripremi i dostavi na razmatranje i usvajanje plan saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom covid-19 i oporavka gospodarstva u bosni i Hercegovini za razdoblje 2021. - 2025.”

na 19. sjednici, održanoj 28. 4. 2021., zastupnički dom nije se izjašnjavao o točki ad. 31. – izjašnjavanje izabranih zastupnika (poimence) o osudi svakog govora mržnje i isprika ako je bilo tko od 
nazočnih nenamjerno ili namjerno nekoga uvrijedio ili ako je kao uvredljivu izjavu bilo tko takvu shvatio, uz ograđivanje i osudu od svih eventualnih bivših i budućih takvih izjava bilo koga iz ruko-
vodstva stranaka kojima pripadaju zastupnici, uključujući i njihove predsjednike, predlagatelj: zastupnik zlatan begić, broj: 01-50-1-15-19/21 od 28. 4. 2021. 

na 8. hitnoj sjednici doma naroda psbiH, održanoj 29. 11. 2021., povodom rasprave o zahtjevu kojim se traži da predsjedatelj i kolegij doma naroda parlamentarne skupštine biH, najkasnije u 
roku od tri dana od dostave ovog zahtjeva u parlamentarnu proceduru, sazovu hitnu sjednicu doma naroda parlamentarne skupštine biH na kojoj bi se kao prva točka dnevnog reda razmatrala: 
informacija kolegija doma naroda parlamentarne skupštine biH o razlozima za blokadu rada najvišeg zakonodavnog tijela države bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na obrazloženje pravne 
osnove za blokiranje rada ovog državnog tijela vlasti, broj: 02-50-6-2102/21 od 22. 11. 2021., izaslanica lidija bradara predložila je tri zaključka. dva zaključka su usvojena, a jedan zaključak nije dobio 
potrebnu entitetsku većinu. članovi kolegija doma naroda kao povjerenstvo nisu postigli suglasnost i uputili su o tome izvješće domu, u skladu s člankom 75. stavak (4) poslovnika doma naroda, 
broj: 02-50-6-528-8/21 od 15. 12. 2021. usvojeni zaključci glase: 

1. “pozivamo na hitno usuglašavanje izbornih modela na temelju potpisanog političkog sporazuma o načelima izmjena i dopuna izbornog zakona biH od 17. lipnja 2020., kako bi se osiguralo 
legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u predsjedništvu biH i domovima naroda te uklonili svi oblici utvrđenih nejednakosti i diskriminacija, a u skladu s odlukom ustavnog suda biH 
broj u-23/14 i presudama europskog suda za ljudska prava koje još čekaju svoje izvršenje.

2. pozivamo sve političke aktere na stalni dijalog kako bi hitno ostvarili preduvjete za redovito i nesmetano funkcioniranje te ispunjavanje obveza, kako iz nadležnosti vijeća ministara biH tako i 
parlamentarne skupštine biH”.

izaslanici iz kluba srpskoga naroda (sredoje nović, nikola špirić, lazar prodanović i dušanka majkić) predložili su šest zaključaka. jedan zaključak nije usvojen, a pet zaključaka nije dobilo potrebnu 
entitetsku većinu. članovi kolegija doma naroda kao povjerenstvo nisu postigli suglasnost i uputili su o tome izvješće domu, u skladu s člankom 75. stavak (4) poslovnika doma naroda, broj: 02-
50-6-528-8/21 od 15. 12. 2021.

razmatrane točke dneVnog reda o kojima Se domoVi u pSBiH niSu izjaŠnjaVali/uSVojeni zaključCi

prijedlog strategije za prihvat i integraciju državljana bosne i Hercegovine koji se vraćaju u bosnu i Hercegovinu po osnovi sporazuma o readmisiji i akcijski plan za razdoblje 2020. - 2023. godine, 
predlagatelj: ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice biH, broj: 01,02,03-50-18-486/21 od 24. 2. 2021.

prijedlog deklaracije o dobivanju kandidatskog statusa za članstvo u europskoj uniji, predlagatelj: zastupnik nikola lovrinović, broj: 01-50-1-15-22/21, veza: 01-02-1-1390/21 od 7. 7. 2021.

financijski plan državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju za 2022. godinu, broj: 01,02-16-1-1994/21 od 1. 11. 2021.

dokumenti u parlamentarnoj proCeduri na dan 31. 12. 2021.
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

ПОСЛАНИЧКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
У периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021. године Представнички дом ПСБиХ разматрао је и усвојио 28 посланичких иницијатива, 20 посланичких иницијатива није усвојено, повучено је 
пет, а једну иницијативу Дом није разматрао. На дан 31. 12. 2021. у парламентарној процедури је девет посланичких иницијатива. 
У периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021. године, у складу са чланом 170. Пословника ПДПСБиХ, поднесено је осам иницијатива, те је на четири достављен одговор, а на четири 
иницијативе није достављен одговор.

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: УСВОЈЕНА 

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

1. Иницијатива којом се налаже Савјету министара БиХ да у року од десет дана од дана усвајања ове иницијативе спроведе 
сву неопходну процедуру према надлежним органима Републике Хрватске с циљем прекатегоризације граничног 
прелаза Габела Поље за међународни путнички саобраћај или његовог отварања за малогранични саобраћај, а у сваком 
случају отварања наведеног граничног прелаза за малогранични саобраћај ученика основних и средњих школа, број: 
01-50-1-1787/20 од 08. 09. 2020. године

15.
11. 01. 2021.

Ад. 15.

Посланик
Дамир Арнаут

2. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 30 
дана од усвајања ове иницијативе припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог закона о начину коришћења и 
располагања неперспективном непокретном војном имовином, на начин да се предметна имовина, у случају да се оцијени 
да није потребна за обављање Уставом, међународним уговором и законом утврђених надлежности институција Босне 
и Херцеговине, додијели на коришћење и располагање јединици локалне самоуправе на чијој територији се имовина 
налази, искључиво с циљем заштите ове имовине од даљег пропадања и урушавања, њене обнове и реконструкције 
или привођења предметног локалитета коначној намјени у складу са просторно-планском документацијом јединице 
локалне самоуправе на чијој територији се имовина налази, односно стављања ове имовине у функцију развоја локалних 
заједница у Босни и Херцеговини, број: 01-50-1-1984/20 од 12. 10. 2020. године

15.
11. 01. 2021.

Ад. 18.

Посланик
Денис Звиздић

3. Модификована иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ 
да у што краћем року, а не касније од 90 дана од дана усвајања ове иницијативе, припреми и упути у парламентарну 
процедуру ревидирани Приједлог закона о електронским комуникацијама и Приједлог закона о електронским медијима 
у Босни и Херцеговини, који ће бити усклађени са правном тековином Европске уније и препорукама Пододбора за 
иновације, информационо друштво, социјалну политику и јавно здравство, те уз уважавање ранијих сугестија из 
мишљења надлежних институција, број: 01-50-1-2166/20 од 05. 11. 2020.

15.
11. 01. 2021.

Ад. 19.

Посланик
Денис Звиздић

4. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у што краћем 
року, а не касније од 90 дана од дана усвајања ове иницијативе, у складу са Законом о статистици Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, бр. 26/04 и 42/04), припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог закона о попису 
становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини, како би се наведени попис, у складу са међународним 
стандардима, могао обавити најкасније до 2023. године, број: 01-50-1-2173/20 од 05. 11. 2020.

15.
11. 01. 2021.

Ад. 22.

Посланик
Денис Звиздић

ПРЕГЛЕД УСВОЈЕНИХ ПОСЛАНИЧКИХ ИНИЦИЈАТИВА  
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: УСВОЈЕНА 

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

5. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да у року од 15 дана достави Представничком дому ПСБиХ 
информацију о мјерама предузетим у 2020. години на санирању економских штета насталих усљед пандемије covid-19, 
број: 01-50-1-2177/20 од 05. 11. 2020. године

15.
11. 01. 2021.

Ад. 36.

Посланик
Ненад Нешић

6. Модификована иницијатива којом се предлаже надлежним институцијама ентитета, кантона и општина у свим 
дијеловима Босне и Херцеговине да улице, тргове, паркове, школе и друге јавне површине и установе које тренутно 
носе називе по особама или организацијама које су у било којем тренутку сарађивале, припадале или на други начин 
дјеловале на страни или у координацији с окупацијским нацистичким или фашистичким снагама у Другом свјетском 
рату, односно јавно их подржавале или оправдавале (са посебним освртом на називе наведене у образложењу испод), 
замијене именима особа из Босне и Херцеговине које су признате као праведници међу народима од Центра Јад Вашем 
(листа у прилогу), број: 01-50-1-2281/20 од 26. 11. 2020. године

15.
11. 01. 2021.

Ад. 37.

Посланик
Дамир Арнаут

7. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да, без одлагања, 
изврши потребну координацију са надлежним ентитетским министарствима у вези са хитном набавком вакцина за 
најугроженије категорије становништва Босне и Херцеговине путем директних преговора. С обзиром на постојање 
опасности да наше приступање Инструменту за глобални приступ вакцини за covid-19 (covaX) неће уродити жељеном и 
потребном динамиком и количином набавке вакцина, такође је потребно у што краћем року активирати пакет Европске 
уније од 70 милиона евра за рани приступ вакцинама против вируса корона (covid-19), који је одобрен за земље Западног 
Балкана у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА ii).
Истовремено, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да, у координацији с 
Агенцијом за лијекове и медицинска средства БиХ, примјеном члана 38. Закона о лијековима и медицинским средствима 
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број 58/08), отклони формалне законске препреке за хитну набавку, увоз и примјену вакцине 
против вируса covid-19, број: 01-50-1-2520/20 од 29. 12. 2020. - Денис Звиздић, број: 01-50-1-2520/20 од 11. 01. 2021. - Клуб 
посланика ХДЗБиХ, ХСС, ХКДУ БиХ, ХСП-ХНС, ХСП др А. Старчевић БиХ, ХДУБиХ од 11. 01. 2021.

15.
11. 01. 2021.

Ад. 41.

Посланик
Денис Звиздић

(модификована уз сагласност 
предлагача, на приједлог
Клуба посланика ХДЗБиХ,
ХСС, ХКДУ БиХ, ХСП-ХНС,
ХСП др А. Старчевић БиХ, 

ХДУБиХ)

8. Иницијатива гласи: “Налаже се Министарству правде БиХ и Министарству иностраних послова БиХ да у року од десет 
дана од дана усвајања ове иницијативе започну процедуру тражења, дипломатским и другим прикладним каналима, 
информација и документације од надлежних органа Сједињених Америчких Држава да је Никола Шпирић био укључен у 
јавну корупцију и остварио корист од ње, укључујући остваривање непрописне користи током обављања јавних функција 
и ометање јавних процеса током свог мандата као члана Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ”, 
број: 01-50-1-1908/20 од 28. 09. 2020. године

16.
03. 02. 2021.

Ад. 28.

Посланици:
Предраг Којовић,

Мирјана Маринковић Лепић,
Аида Баручија и Дамир Арнаут

9. Иницијатива према Министарству безбједности БиХ за регулисање статуса радника везе и криптозаштите у Државној 
агенцији за истраге и заштиту, број: 01-50-1-312/21, веза: 01-50-1-15-16/21 од 03. 02. 2021. године

16.
03. 02. 2021.

Ад. 33.

Посланик
Нермин Никшић

10. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Министарство иностраних послова БиХ 
да на одговарајући начин, у складу са добром дипломатском праксом, упути апелацију према Меморијалном центру “Јад 
Вашем” у Јерусалиму како би се на службеној страници овог центра, гдје се међу осталим државама из којих долазе 
особе са статусом ‘праведника међу народима’ (righteous  among the nations) налази и наша држава, користио службени 
и потпуни назив државе – Босна и Херцеговина – умјесто наведеног скраћеног и нетачног назива Босна (bosnia),
број: 01-50-1-219/21 од 26. 01. 2021. године

17.
25. 02. 2021.

Ад. 14.

Посланик
Предраг Кожул
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11. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ, те Министарство 
безбједности БиХ и Министарство иностраних послова БиХ да хитно покрену процедуре и предузму све потребне 
активности како би дошло до потписивања споразума о реадмисији с Авганистаном, Ираком, Бангладешом, Ираном, 
Египтом, Тунисом, Алжиром и Мароком. Задужује се Савјет министара БиХ да о предузетим активностима и њиховим 
учинцима извијести Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ најкасније 90 дана од дана усвајања ове 
иницијативе, број: 01-50-1-245/21 од 26. 01. 2021. године

17.
25. 02. 2021.

Ад. 15.

Посланик
Предраг Кожул

12. Иницијатива гласи: “Поводом великог успјеха кошаркашица Босне и Херцеговине и пласмана на Евробаскет након 
22 године, предлажем надлежном министарству и Савјету министара БиХ да овај успјех адекватно валоризујe. Наше 
дјевојке, амбасадорке у правом смислу, као и њихови тренери заслужују у најмању руку адекватну новчану награду. Биће 
то скроман знак признања за њихов успјех и промовисање имена наше земље у спортском свијету”, број: 01-50-1-330/21 
од 05. 02. 2021. године 

18.
30. 03. 2021.

Ад. 10.

Посланик
Влатко Главаш

13. Модификована иницијатива којом се тражи од Савјета министара БиХ да успостави награду “Денис Мрњавац” у спомен на 
њега и на све остале дјевојке и младиће жртве насиља. Награду би сваке године додјељивало Министарство за људска 
права и избјеглице БиХ или Савјет министара БиХ, зависно од одлуке Савјета министара БиХ, те у складу са процедуром 
коју он пропише, једном ученику/ученици основне и једном ученику/ученици средње школе, а све основне и средње 
школе у Босни и Херцеговини би могле номиновати ученике и ученице који промовишу толеранцију, хумано и ненасилно 
понашање. Награда би се требала састојати од скулптуре или другог прикладног предмета, посебног признања у облику 
повеље, као и прикладног признања за школу награђеног ученика/ученице, а све детаље поближе прописује Савјет 
министара БиХ, број: 01-50-1-331/21 од 05. 02. 2021.

18.
30. 03. 2021.

Ад. 11.

Посланик
Дамир Арнаут

14. Модификована иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да до јуна 2021. године у парламентарну процедуру 
упути приоритетне законе којима би Босна и Херцеговина постигла вјеродостојност за добијање кандидатског статуса, број: 
01-50-1-415/21 од 16. 02. 2021.

18.
30. 03. 2021.

Ад. 19.

Посланик 
Зукан Хелез

15. Иницијатива гласи: “Предлажемо да Министарство одбране БиХ за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ 
сачини извјештај о условима рада припадника Оружаних снага БиХ, обухватајући њихов службени, лични, породични и 
укупни друштвени стандард, те да евентуално предложи мјере за побољшање стандарда припадника Оружаних снага 
БиХ”, број: 01-50-1-418/21 од 16. 02. 2021.

20.
25. 05. 2021.

Ад. 17.

Посланик 
Адил Османовић – предсједник 

Клуба посланика Странке 
демократске акције (СДА)

16. Иницијатива којом се тражи да Ударна група за борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције, 
путем Министарства безбједности БиХ и Савјета министара БиХ, достави Парламентарној скупштини БиХ извјештај о раду 
за период 2018 – 2020, број: 01-50-1-496/21 од 24. 02. 2021.

20.
25. 05. 2021.

Ад. 19.

Посланици:
Аида Баручија,

Бранислав Бореновић,
Џенан Ђонлагић,

Едита Ђапо,
Јасмин Емрић,

Мирјана Маринковић Лепић,
Саша Магазиновић,

Шемсудин Мехмедовић
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17. Иницијатива гласи: “Поводом историјског успјеха петнаестогодишње пливачице Лане Пудар из Мостара која је, испливавши 
А олимпијску норму у дисциплини 100 метара делфин, поставила најбољи резултат у историји босанскохерцеговачког 
пливања и други најбољи резултат на свијету у овој години, предлажем надлежном министарству и Савјету министара 
БиХ да овај успјех адекватно награди. Такође, предлажем да се Лани Пудар обезбиједе новчана средства за припреме и 
наступ на предстојећим олимпијским играма које ће бити одржане у Токију”, број: 01-50-1-628/21 од 15. 03. 2021.

20.
25. 05. 2021.

Ад. 20.

Посланик
Влатко Главаш

18. Модификована посланичка иницијатива гласи: “Предлаже се Савјету министара БиХ да, с циљем оптимизације процеса 
јавних набавки, постизања уштеда, а тиме и повећања степена одговорности у трошењу буџетског новца у институцијама 
Босне и Херцеговине, у року од 180 дана формира централни набавни орган, у складу са чланом 4. став (2) Закона о јавним 
набавкама и чланом 2. Правилника о спровођењу поступка заједничке јавне набавке и оснивању централног набавног 
органа”, број: 01-50-1-684/21 од 23. 03. 2021.

20.
25. 05. 2021.

Ад. 21.

Посланици:
Предраг Којовић,

Мирјана Маринковић Лепић, 
Аида Баручија и Дамир Арнаут

19. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, у складу са чланом 35. Закона о Савјету министара 
БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), обавезује Савјет министара БиХ да 
најкасније у року од 90 дана од дана усвајања ове иницијативе ријеши питање оцјењивања државних службеника који 
су оправдано одсутни са посла, на начин да осигура примјену већ постојећег законског рјешења из члана 53.а став 
(3) Закона о раду у институцијама БиХ или, у случају да то није могуће, изради и у парламентарну процедуру достави 
Приједлог измјена и допуна Закона о државној служби у институцијама БиХ у дијелу који се односи на оцјену рада 
државних службеника оправдано одсутних са посла“, број: 01-50-1-699/21 од 24. 03. 2021.

20.
25. 05. 2021.

Ад. 22.

Посланица
Мира Пекић

20. Модификована посланичка иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да у року од 60 дана од дана усвајања 
ове иницијативе припреми и у парламентарну процедуру достави Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на 
додату вриједност којим ће се регулисати порез на дигиталне услуге, број: 01-50-1-851/21 од 20. 04. 2021.

21. 
15. 06. 2021. 

Ad. 13.

Посланик
Саша Магазиновић

21. Модификована иницијатива гласи: “Обавезује се Савјет министара БиХ да, у складу са надлежностима, размотри питање  
увођења зеленог сертификата за грађане БиХ, односно документа који ће бити доказ да је особа вакцинисана, да је 
преболовала болест или да има негативан тест на covid-19, а који ће служити грађанима за кретање ван граница БиХ. У 
вези с тим, потребно је утврдити надлежност и одредити институцију која ће бити задужена за успостављање система за 
издавање наведеног документа”, број: 01-50-1-1083/21 од 25. 05. 2021.

21.
15. 6. 2021.

Ad. 21.

Посланик
Шемсудин Дедић

22. Модификована иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скпштине БиХ, у складу са чланом 35. Закона о 
Савјету министара БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), обавезује Савјет 
министара БиХ да најкасније у року од седам дана од дана усвајања ове иницијативе донесе одлуку којом налаже Управи 
за индиректно опорезивање да поништи поступак јавне набавке коју је објавила Управа за индиректно опорезивање 
за куповину постојећег пословног објекта у Бањој Луци за смјештај запослених у Главној канцеларији и Регионалном 
центру у Бањој Луци и да достави Представничком дому ПСБиХ детаљну информацију о овој јавној набавци, број: 01-56-
1-1146/21 од 03. 06. 2021.

21.
15. 6. 2021.

Ад. 22.

Посланици:
Бранислав Бореновић

и Мира Пекић
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23. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Министарство спољне трговине и 
економских односа БиХ и Министарство иностраних послова БиХ да предузму све потребне активности како би осигурали 
до краја 2021. приступање Босне и Херцеговине у Међународни савјет за маслиново уље – ioc. Задужују се наведена 
министарства да, свако из своје надлежности, поднесу извјештај Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ у 
року од 60 дана од усвајања иницијативе, број: 01-50-1-1183/21 од 09. 06. 2021.

22.
07. 07. 2021.

Ад. 20.

Посланици: 
Даријана Филиповић

и Предраг Кожул

24. Иницијатива гласи: “Поводом историјског успјеха кошаркашица Босне и Херцеговине и пласмана у четвртфинале 
Евробаскета, предлажем надлежном министарству и Савјету министара БиХ да овај успјех адекватно награди”,
број: 01-50-1-1251/21 oд 22. 06. 2021.

22.
07. 07. 2021.

Ад. 21.

Посланик
Влатко Главаш

25. Модификована иницијатива гласи: “Тражи се од Регулаторне агенције за комуникације, Савјета министара БиХ, 
Министарства комуникација и транспорта БиХ и јавних РТВ сервиса да, у року од 30 дана од усвајања ове иницијативе, 
спроведу сљедеће и о томе обавијесте Представнички дом:
1. Задужују се Савјет министара БиХ, Министарство комуникација и транспорта БиХ, Регулаторна агенција за 

комуникације БиХ и јавни РТВ сервиси БХТ и РТРС да, најкасније до 20. јула 2021, одобре улазак у MUX A свим 
комерцијалним ТВ-станицама у дигиталним областима Бања Лука, Сарајево, Мостар. Ово се односи искључиво на 
ТВ-станице којима је РАК издао налог за гашење аналогних предајника у БиХ.

2. Задужује се Регулаторна агенција за комуникације БиХ да обустави тендере за MUX C и MUX D, јер је он у супротности 
са усвојеном Стратегијом преласка с аналогног на дигитално емитовање којом је децидирано одређено да се они 
могу расписати шест мјесеци након гашења аналогног сигнала.

3. Задужује се Министарство комуникација и транспорта БиХ да у најкраћем року распише тендер за другу и трећу фазу 
дигитализације“, број: 01-50-1-1285/21 oд 23. 06. 2021.

22.
07. 07. 2021.

Ад. 22.

Посланик
Адил Османовић

предсједник Клуба посланика 
Странке демократске акције 

(СДА)

26. Иницијатива којом се налаже Савјету министара БиХ да у року од 30 дана састави и Представничком дому Парламентарне 
скупштине БиХ достави комплетан извјештај о учешћу Босне и Херцеговине на Свјетској изложби eXpo 2020, која ће 
садржавати утврђивање одговорности и даље активности по овом питању те приједлог за санацију штете настале 
досадашњим током догађаја у вези с учешћем на изложби (непредузимање било каквих активности на припреми, 
нарушавање угледа Босне и Херцеговине те могуће плаћање казне), број: 01-50-1-1365/21 од 06. 07. 2021.

22.
07. 07. 2021.

Ад. 24.

Посланици:
Предраг Којовић,

Мирјана Маринковић Лепић, 
Аида Баручија и Дамир Арнаут

27. Иницијатива којом се обавезује Савјет министара БиХ да, у складу са својим надлежностима, хитно предузме активности 
према Министарству мора, промета и инфраструктуре Републике Хрватске с циљем измјене и допуне Правилника о 
одређивању јавних цеста по којима се мора одвијати транзитни промет теретних возила кроз Републику Хрватску (НН 
51/2021 од 12. 05. 2021), број: 01-50-1-1062/21 од 20. 05. 2021. године

23.
20. 09. 2021.

Ад. 12.

Посланик
Шемсудин Дедић

28. Иницијатива којом  се налаже Савјету министара БиХ да у року од три мјесеца од усвајања ове иницијативе у законодавну 
процедуру достави Приједлог измјена и допуна Закона о странцима Босне и Херцеговине, којим ће бити омогућен и 
регулисан боравак дигиталних номада у Босни и Херцеговини, број: 01-50-1-1364/21 од 06. 07. 2021. године

23.
20. 09. 2021.

Ад. 13.

Посланици:
Предраг Којовић,

Мирјана Маринковић Лепић, 
Аида Баручија и Дамир Арнаут
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Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ УСВОЈЕНА 

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

1. Иницијатива којом се налаже Савјету министара БиХ да у року од десет дана од дана усвајања ове иницијативе почне 
координацију са надлежним органима ентитета и кантона с циљем омогућавања изучавања националне групе предмета 
свим ученицима који то желе, уписивања назива званичних језика у Босни и Херцеговини у сву школску документацију 
у складу са називима наведеним у Општем оквирном споразуму за мир у Босни и Херцеговини (Дејтонски споразум), те 
укидања свих других облика  дискриминације у основним и средњим школама у Босни и Херцеговини, а узимајући у обзир 
међународне обавезе Босне и Херцеговине, број: 01-50-1-1797/20 од 09. 09. 2020. године

15.
11. 01. 2021.

Ад. 16.

Посланици:
Предраг Којовић,

Мирјана Маринковић Лепић, 
Дамир Арнаут и Аида Баручија

2. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да измијени члан 12а) Закона о држављанству на начин да се не 
захтијева одрицање од држављанства земаља које су промијениле своје законодавство и дозвољавају вишеструко 
држављанство (Данска, Норвешка, Луксембург, Чешка и друге) или да се хитно с овим земљама закључи билатерални 
споразум, број: 01-50-1-1934/20 од 02. 10. 2020.

15.
11. 01. 2021.

Ад. 17.

Посланица
Едита Ђапо

3. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 60 дана 
од дана усвајања ове иницијативе, у складу са надлежношћу утврђеном у члану 9. став (2) Закона о министарствима и другим 
органима управе Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 
87/12, 6/13, 19/16 и 83/17), припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог оквирног закона о заштити животне 
средине, развоја и коришћења природних ресурса Босне и Херцеговине, број: 01-50-1-2170/20 од 05. 11. 2020.

15.
11. 01. 2021.

Ад. 20.

Посланик
Денис Звиздић

4. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од шест 
мјесеци од дана усвајања ове иницијативе припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог оквирног закона о 
Просторном плану Босне и Херцеговине за период од 2020. до 2040. године, како би се на нивоу Босне и Херцеговине 
оквирно утврдиле дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Босне и Херцеговине у складу 
са њеним природним, еколошким и културним потенцијалима, број: 01-50-1-2171/20 од 05. 11. 2020.

15.
11. 01. 2021.

Ад. 21.

Посланик
Денис Звиздић

5. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 30 дана 
од дана усвајања ове иницијативе припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог закона о метрологији Босне 
и Херцеговине и Приједлог закона о званичном времену у Босни и Херцеговини, како би се благовремено реализовале 
обавезе из Програма рада Савјета министара Босне и Херцеговине за 2020. годину, број: 01-50-1-2174/20 од 05. 11. 2020.

15.
11. 01. 2021.

Ад. 23.

Посланик
Денис Звиздић

6. Иницијатива да Министарство цивилних послова БиХ усклади Закон о јединственом матичном броју с Одлуком Уставног 
суда БиХ, број У 3/11, Уставом Федерације БиХ и уставима кантона, број: 01-50-1-2261/20 од 23. 11. 2020. године

15.
11. 01. 2021.

Ад. 24.

Посланица
Едита Ђапо

7. Модификована посланичка иницијатива гласи: “Предлажем да се задужи Савјет министара БиХ да у року од шест мјесеци 
од усвајања ове иницијативе сачини и у законодавну процедуру достави Приједлог закона о државној имовини Босне и 
Херцеговине”, број: 01-50-1-2516/20 од 30. 12. 2020.

15.
11. 01. 2021.

Ад. 39.

Посланица
Алма Чоло

ПРЕГЛЕД ПОСЛАНИЧКИХ ИНИЦИЈАТИВА КОЈЕ НИСУ УСВОЈЕНЕ
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СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ УСВОЈЕНА 

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

8. Иницијатива која гласи: “Предлажем да Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, у складу са чланом 29. 
Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ (‘Службени гласник БиХ’, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 и 
26/20), именује Привремену комисију за израду Приједлога амандмана на Устав Босне и Херцеговине и Приједлога закона 
о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине, ради усклађивања са пресудама Европског суда за људска 
права у предметима Сејдић и Финци, Пилав, Зорнић, Шлаку и Пударић против Босне и Херцеговине и пресудама Уставног 
суда Босне и Херцеговине које се односе на Изборни закон Босне и Херцеговине”, број: 01-50-1-2517/20 од 28. 12. 2020. 
године и измјена од 30. 12. 2020.

15.
11. 01. 2021.

Ад. 40.

Посланица
Алма Чоло

9. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 30 
дана од усвајања ове иницијативе, као носилац и координатор активности, усагласи са ентитетским владама ревидирани 
документ Социоекономске реформе у Босни и Херцеговини за период 2020-2022. година и пратећи Акциони план, имајући у 
виду економску кризу узроковану пандемијом вируса корона (covid-19) и неопходне мјере штедње у јавном сектору и мјере 
помоћи привреди које је потребно предузети у наредном периоду с циљем опоравка економије Босне и Херцеговине, број: 
01-50-1-2161/20 од 05. 11. 2020. године

16.
03. 02. 2021.

Ад. 9.

Посланик
Денис Звиздић

10. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у што краћем 
року, а не касније од десет дана од дана усвајања ове иницијативе, усвоји Стратегију за борбу против корупције Босне и 
Херцеговине за период 2020-2024. године и пратећи Акциони план, а што је обавеза из Мишљења Европске комисије о 
захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији и пратећег Аналитичког извјештаја, број: 01-50-1-2165/20 од 
05. 11. 2020. године

16.
03. 02. 2021.

Ад. 10.

Посланик
Денис Звиздић

11. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 60 дана 
од дана усвајања ове иницијативе припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог закона о надзору над тржиштем 
Босне и Херцеговине, ради његовог усклађивања са правном тековином Европске уније, односно Уредбом бр. 765/2008 
Европског парламента и Савјета од 09. 07. 2008, којом се утврђују захтјеви за акредитовање и надзор над тржиштем који се 
односе на стављање на тржиште различитих производа, број: 01-50-1-2168/20 од 05. 11. 2020. године 

16.
03. 02. 2021.

Ад. 11.

Посланик
Денис Звиздић

12. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у што краћем 
року, а не касније од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе, припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог 
закона о регулатору електричне енергије и природног гаса, преносу и тржишту електричне енергије у Босни и Херцеговини, 
како би реализовали обавезе из Трећег енергетског пакета из Уговора о успостављању Енергетске заједнице и обавезе 
преузете Аналитичким извјештајем Европске комисије из Мишљења Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за 
чланство у Европској унији, број: 01-50-1-2169/20 од 05. 11. 2020. године

16.
03. 02. 2021.

Ад. 12.

Посланик
Денис Звиздић

13. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Министарство спољне трговине и 
економских односа БиХ да у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе изради и достави Савјету министара БиХ 
на усвајање први Нацрт интегрисаног енергетског и климатског плана Босне и Херцеговине (НЕЦП), а што је обавеза овог 
министарства из Акционог плана Савјета министара Босне и Херцеговине за реализацију приоритета из Аналитичког 
извјештаја Европске комисије, број: 01-50-1-2172/20 од 05. 11. 2020. године

16.
03. 02. 2021.

Ад. 13.

Посланик
Денис Звиздић



31

Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021.

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ УСВОЈЕНА 

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

14. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 60 дана 
од дана усвајања ове иницијативе донесе одлуку о усвајању Стратешког документа за област младих на нивоу Босне и 
Херцеговине, како би се омогућило повлачење средстава из ИПА фондова у области младих, те се у вези с тим задужује 
Министарство цивилних послова БиХ да предузме све потребне активности како би се у што краћем року, а не касније 
од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе, ставила у функцију Комисија за координацију питања младих у Босни и 
Херцеговини, број: 01-50-1-2175/20 од 05. 11. 2020. године

16.
03. 02. 2021.

Ад. 14.

Посланик
Денис Звиздић

15. “Покрећем иницијативу да у Парламентарној скупштини БиХ почне поново процедура јавног оглашавања, понуде, одабира 
и усвајања текста химне Босне и Херцеговине, те да коначно то једноставно а веома важно питање ријешимо на задовољство 
свих грађана Босне и Херцеговине”, број: 01-50-1-2306/20 од 30. 11. 2020. године

16.
03. 02. 2021.

Ад. 15.

Посланик
Шемсудин Мехмедовић

16. Модификована иницијатива којом се задужују Савјет министара и надлежно Министарство комуникација и транспорта БиХ 
да у року од 30 дана упути Приједлог закона о допунама Закона о комуникацијама којим ће се увести јединствени европски 
број за хитне ситуације 112, који представља један од важних елемената ефикасног система заштите и спасавања,
број: 01-50-1-1-2530/20 од 30. 12. 2020. године – измјене – модификована - број: 01-50-1-1-2530/20 од 02. 02. 2021.

16.
03. 02. 2021.

Ад. 29.

Посланици:
Предраг Којовић, Аида Баручија, 

Мирјана Маринковић Лепић и 
Дамир Арнаут

17. Иницијатива којом се тражи од Савјета министара БиХ да издвоји средства за помоћ жртвама земљотреса у Републици 
Хрватској у минималном износу од 300.000 КМ, број: 01-50-1-51/21 од 04. 01. 2021. године

16.
03. 02. 2021.

Ад. 30.

Посланици:
Предраг Којовић, Аида Баручија, 

Мирјана Маринковић Лепић и 
Дамир Арнаут

18. Иницијатива којом се тражи од Савјета министара БиХ да издвоји средства за изградњу нове зграде Дома здравља Бихаћ 
у минималном износу од 2.000.000,00 КМ, број: 01-50-1-95/21 од 07. 01. 2021. године

16.
03. 02. 2021.

Ад. 31.

Посланици:
Предраг Којовић, Аида Баручија, 

Мирјана Маринковић Лепић и 
Дамир Арнаут

19. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ обавезује Министарство цивилних послова БиХ да у 
току 2021. године, а за потребе у 2021. години, из планираних средстава за спорт обезбиједи 100.000 КМ Рукометном савезу 
БиХ, а за намјене припремања и међународног представљања, и то 70.000 КМ будућим женским рукометним селекцијама 
БиХ и 30.000 КМ женским рукометним клубовима на име трошкова утакмица на међународном нивоу, у оквиру такмичења 
ЕХФ-а, број: 01-50-1-115/21 од 11. 01. 2021.

16.
03. 02. 2021.

Ад. 32.

Посланици:
Предраг Којовић, Аида Баручија, 

Мирјана Маринковић Лепић и 
Дамир Арнаут

20. Иницијатива којом се задужују Савјет министара БиХ и надлежно Министарство комуникација и транспорта БиХ да најкасније 
у року од три мјесеца упуте Приједлог закона о измјенама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, у 
сврху допуне предметног закона прекршајним одредбама у вези са насилничким понашањем у саобраћају, број: 01-50-1-
938/21 од 29. 04. 2021.

22.
07. 07. 2021.

Ад. 18.

Посланица
Едита Ђапо
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Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: ПОВУЧЕНА 

Датум повлачења Подносилац ПДПСБиХ

1. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ тражи од Савјета министара БиХ да у року од 15 дана 
достави Дому детаљну информацију о Одлуци Федералне службе за ветерину и фитосанитарну контролу Руске Федерације 
да привремено забрани увоз крушака из БиХ, односно Републике Српске, мјерама које су предузете након 21. децембра 
2020, када су руски партнери упозорили институције БиХ на могућност увођења рестриктивних мјера, као и подацима о 
извезеним количинама крушака и јабука у 2019. и 2020. години, број: 01-50-1-249/21 од 27. 01. 2021.

04. 02. 2021. Посланици:
Бранислав Бореновић,

Ненад Нешић,
Драган Мектић

2. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ тражи од Савјета министара БиХ да у року од 15 дана 
достави Дому детаљну информацију о испуњавању обавеза БиХ из споразума са ЕУ о извозу пилећег меса, прерађевина од 
пилећег меса и јаја за индустријску прераду, као и предузетим мјерама да БиХ не остане без извозних дозвола у ЕУ, број: 
01-50-1-250/21 од 27. 01. 2021.

04. 02. 2021. Посланици:
Драган Мектић, 

Бранислав Бореновић и
Ненад Нешић

3. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ тражи од Савјета министара БиХ да у року од 15 
дана достави Дому детаљну информацију о Одлуци Енергетске заједнице да уведе санкције БиХ, активностима које је 
Савјет министара БиХ предузео да до санкција не дође и плану активности за испуњавање обавеза БиХ којима би разлози 
за увођење санкција били отклоњени, број: 01-50-1-251/21 од 27. 01. 2021.

04. 02. 2021. Посланици:
Бранислав Бореновић и

Ненад Нешић

4. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да у року од 90 дана од Управног одбора Управе за индиректно 
опорезивање БиХ достави Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ свеобухватну анализу управљања 
царинским терминалима, број: 01-50-1-446/21 од 19. 02. 2021.

08. 03. 2021. Посланица
Мирјана Маринковић Лепић

5. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ тражи да се на листу граничних прелаза за 
транспорт робе врати Гранични прелаз Маљевац, те се задужују Савјет министара БиХ и Предсједништво БиХ да о томе 
хитно информишу институције Хрватске и Европске уније с циљем изузећа овог граничног прелаза из Правилника о 
одређивању јавних цеста по којима се мора одвијати транзитни промет теретних возила кроз Републику Хрватску, број: 
01-50-1-1064/21 од 20. 05. 2021.

02. 06. 2021. Посланица
Аида Баручија

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ РАЗМАТРАНА НА СЈЕДНИЦИ ПДПСБиХ

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

1. Иницијатива да се документ који је достављен Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ под називом 
Стратегија и Акциони план за побољшање интегритета, транспарентности и ефикасности у изборном процесу БиХ уврсти 
као редовна тачка на првој наредној сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01-50-1-1182/21 
од 09. 06. 2021.

Није разматрана Посланик
Џенан Ђонлагић

ПРЕГЛЕД ПОВУЧЕНИХ ПОСЛАНИЧКИХ ИНИЦИЈАТИВА

ПРЕГЛЕД ПОСЛАНИЧКИХ ИНИЦИЈАТИВА КОЈЕ НИСУ РАЗМАТРАНЕ НА СЈЕДНИЦИ ПДПСБиХ
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ПРЕГЛЕД ДЕЛЕГАТСКИХ ИНИЦИЈАТИВА КОЈЕ СУ УСВОЈЕНЕ

ПРЕГЛЕД ДЕЛЕГАТСКИХ ИНИЦИЈАТИВА КОЈЕ НИСУ УСВОЈЕНЕ

ДЕЛЕГАТСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
У периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021. године Дом народа ПСБиХ разматрао је и усвојио једну делегатску иницијативу, 12 делегатских иницијатива није усвојено и повучена је једна 
делегатска иницијатива. На дан 31. 12. 2021. у парламентарној процедури је једна делегатска иницијатива, а три чекају на покретање парламентарне процедуре.

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: УСВОЈЕНА

Сједница ДНПСБиХ Подносилац ДНПСБиХ

1. Иницијатива гласи “Анализа стања у Министарству иностраних послова БиХ и дипломатско-конзуларној мрежи, са 
приједлогом мјерa”, број: 02-50-6-363/21 oд 10. 02. 2021.

15.
10. 02. 2021.

Ад. 16.

Делегаткиња
Душанкa Мајкић

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ УСВОЈЕНА

Сједница ДНПСБиХ Подносилац ДНПСБиХ

1. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да у року од шест мјесеци од дана усвајања ове иницијативе у 
Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, у сарадњи са надлежним органима власти, припреми и у парламентарну 
процедуру упути Закон о заштити воде за људску потрошњу у Босни и Херцеговини, број: 02-50-6-1918/20 од 30. 09. 2020. 

14.
12. 01. 2021.

Ад. 13.

Делегат
Денис Бећировић

2. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да најкасније у року од 45 дана од дана усвајања ове иницијативе 
у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ припреми и у парламентарну процедуру достави цјеловиту анализу о 
успостављеним  паралелним везама Републике Србије и босанскохерцеговачког ентитета Република Српска, са посебним 
освртом на поштовање независности, суверенитета и територијалног интегритета државе Босне и Херцеговине,
број: 02-50-6-2040/20 од 15. 10. 2020.

14.
12. 01. 2021.

Ад. 14.

Делегат
Денис Бећировић

3. Иницијатива којом Дом народа Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од шест мјесеци 
од дана усвајања ове иницијативе припреми и у парламентарну процедуру упути Стратегију превенције геноцида у Босни 
и Херцеговини, број: 02-50-6-2227/20 од 18. 11. 2020. године 

14.
12. 01. 2021.

Ад. 15.

Делегат
Денис Бећировић

4. Иницијатива којом се иницира да Савјет министара БиХ из текуће резерве буџета институција Босне и Херцеговине, у 
складу са тренутним могућностима институција БиХ, издвоји дио финансијских средстава за промптну помоћ грађанима 
Републике Хрватске за санацију посљедица разорног земљотреса, број: 02-50-6-2526/20 од 30. 12. 2020. године

15.
10. 02. 2021.

Ад. 17.

Делегат
Златко Милетић
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Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ УСВОЈЕНА

Сједница ДНПСБиХ Подносилац ДНПСБиХ

5. Иницијатива којом Дом народа Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од три мјесеца од 
дана усвајања ове иницијативе припреми и у парламентарну процедуру упути анализу о вођењу хибридног рата против 
државе Босне и Херцеговине, са приједлогом мјера за ефикасније сигурно дјеловање и јачање државних капацитета 
одбране, број: 02-50-6-78/21 од 06. 01. 2021. године

15.
10. 02. 2021.

aд. 18.

Делегат
Денис Бећировић

6. Иницијатива која гласи: “Сагледавајући укупно стање у БиХ и залагање свих здравствених радника у спречавању 
посљедица изазваних пандемијом covid-19, посебно са аспекта услова под којим раде особе запослене у здравству, а 
имајући у виду могуће посљедице генералног штрајка (законит штрајк од 22. 12. 2020) здравствених радника на подручју 
Херцеговачко-неретванског кантона по његово становништво, узрокованих немаром и небригом Владе ХНК и ресорног 
Министарства здравства, рада и социјалне заштите, непотписивањем већ годину и по дана Колективног уговора са 
Синдикатом здравствених радника ХНК, захтијевам да се под хитно изједначи статус здравствених радника у ХНК са 
статусом истих радника у другим кантонима у Федерацији, превасходно Кантону Сарајево, те на тај начин створе нормални 
услови за рад здравствених радника, али и квалитетна здравствена заштита становништва. Такође, захтијевам од Владе 
ХНК да ме, уколико неће, не жели или не може да потпише наведени колективни уговор из било којих разлога, обавијести 
о разлозима с обзиром да се ради о очигледној дискриминацији здравствених радника у ХНК, како бих могао, у складу 
са својим овлашћењима, предузети друге мјере ради њихове заштите путем надлежних институција. Ову прилику желим 
да искористим да јавно честитам свим здравственим радницима у читавој БиХ на несебичном залагању и надљудским 
напорима које улажу да помогну босанскохерцеговачком становништву у борби против пандемије covid-19”, број: 02-50-
6-345/21 од 08. 02. 2021.

16
08. 04. 2021.

aд. 18.

Делегат
Златко Милетић

7. Иницијатива којом се задужује Савјет министара да најкасније у року од шест мјесеци од дана усвајања ове иницијативе 
припреми и у парламентарну процедуру достави приједлог закона о врховном суду Босне и Херцеговине, број: 02-50-6-
467/21 од 22. 02. 2021.

16.
08. 04. 2021.

aд. 19.

Делегат
Денис Бећировић

8. Иницијатива која гласи: “Налаже се Савјету министара БиХ да, на основу члана 7. Закона о платама и накнадама у 
институцијама Босне и Херцеговине (‘Службени гласник БиХ’, бр. 50/08, 35/09, 75/19, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 
88/15, 16/16, 94/16, 72/17 и 25/18) и члана 17. Закона о Савјету министара БиХ (‘Службени гласник БиХ’, бр. 30/03, 42/03, 
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), донесе одлуку о висини основице за обрачун плате запосленима у институцијама Босне 
и Херцеговине за 2021. годину (минималан износ од 535,50 КМ, колико је износила прије првог смањења 2008. године), 
успостави економски и социјални дијалог са синдикатима у институцијама Босне и Херцеговине и потпише колективни 
уговор са синдикатима, у складу са чланом 9. Закона о штрајку у институцијама Босне и Херцеговине, у непосредним 
преговорима са Синдикатом предузме хитне мјере како би постављене захтјеве ријешили споразумно на обострано 
задовољство и корист, како би се поправио егзистенцијални статус запослених у институцијама Босне и Херцеговине”, 
број: 02-50-6-2098/20 од 23. 10. 2020. године

17.
27. 04. 2021.

Ад. 7.

Делегат
Златко Милетић

9. Иницијатива којом Дом народа Парламентарне скупштине БиХ тражи од Заједничког колегијума оба дома Парламентарне 
скупштине БиХ да најкасније у року од 20 дана од дана усвајања ове иницијативе покрене све потребне радње с циљем 
оснивања Интерресорне радне групе за припрему приједлога измјена и допуна Изборног закона Босне и Херцеговине, у 
складу са Уставом БиХ и пресудама Европског суда за људска права и Уставног суда БиХ, број: 02-50-6-547/21 од 03. 03. 2021.

17.
27. 04. 2021.

Ад. 8.

Делегат
Денис Бећировић
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Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ УСВОЈЕНА

Сједница ДНПСБиХ Подносилац ДНПСБиХ

10. Иницијатива којом Дом народа Парламентарне скупштине БиХ позива све општине и градове у држави Босни 
и Херцеговини да, у интересу изградње мира, толеранције, повјерења, међусобног поштовања и афирмације 
антифашистичких вриједности на којима почива савремена Европа, забране било који директни или индиректни израз 
глорификовања или афирмисања двојице најзлогласнијих ратних злочинаца и квислинга на подручју бивше Југославије 
- вође усташког покрета Анте Павелића и вође четничког покрета Драгољуба Драже Михаиловића, као и свих других 
припадника нацифашистичких покрета, организација, војних формација и удружења, без обзира на то које су нације или 
вјере били, а који су у Другом свјетском рату, за вријеме одсудне борбе против нацифашизма као највећег зла у људској 
хисторији, ратовали или ширили негативну пропаганду против Антифашистичке коалиције, број: 02-50-6-557/21 од 04. 
03. 2021.

17.
27. 04. 2021.

Ад. 9.

Делегат
Денис Бећировић

11. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да најкасније у року од шест мјесеци од дана усвајања ове 
иницијативе у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ изради и у парламентарну процедуру достави Закон о 
кинематографији Босне и Херцеговине, број: 02-50-6-894/21 од 26. 04. 2021.

18.
27. 05. 2021.

Ад. 6.

Делегат
Денис Бећировић

12. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да, у сарадњи с ентитетским владама, најкасније у року од три 
мјесеца од дана усвајања ове иницијативе у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ изради и у парламентарну 
процедуру достави цјеловит приједлог мјера ефективне заштите домаће производње, број: 02-50-6-1085/21 од 26. 05. 2021.

19.
01. 07. 2021.

Ад. 11.

Делегат
Денис Бећировић

ПРЕГЛЕД ПОВУЧЕНИХ ДЕЛЕГАТСКИХ ИНИЦИЈАТИВА

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: ПОВУЧЕНА 

Датум повлачења Подносилац ДНПСБиХ

1. Иницијатива која гласи: “Имајући у виду надлежности Интерресорне радне групе за измјену изборног законодавства у 
Босни и Херцеговини, у складу са Пословником Дома народа ПСБиХ, иницирам да Интерресорна радна група размотри 
допуну и измјену Изборног закона Босне и Херцеговине, и то на начин да се допуни и измијени: 
- члан 1.4. (1) Сваки држављанин Босне и Херцеговине са навршених 18 година живота има право и обавезу да гласа и 

да буде биран, у складу са одредбама овог закона.
- члан 1.4. (3) Ако бирач не гласа на изборима, биће санкционисан на начин да му је ускраћено право на издавање 

докумената на најмање три мјесеца која се односе на грађанска стања (путна исправа, лични документи, саобраћајна 
дозвола, регистрација возила).

- члан 1.4. (4) Изузетно, бирач неће бити санкционисан ако може оправдати свој неизлазак на изборе (инвалидност, 
болест, случајно путовање и сл.) у поступку пред надлежним органом који издаје тражени документ.

- члан 1.4. (5) Процедуре којима се дефинише поступање из ове области, укључујући надлежност појединих органа, 
донијеће Централна изборна комисија Босне и Херцеговине посебним правилником”, број: 02-50-6-1114/21 од 31. 05. 
2021.

19. 07. 2021. Делегат
Златко Милетић
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СЈЕДНИЦЕ ДОМОВa И КОЛЕГИЈУМa ДОМОВa ПaРЛaМЕНТaРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ одржао је 11 сједница и разматрао 297 тачака 
дневног реда, у трајању од 71 сат и 21 минуту. Највише тачака дневног реда разматрано је на 15. 
сједници (44 тачке), а најмање на 25. сједници (2 тачке). Најдуже је трајала 15. сједница – 9 сати и 36 
минута, а најкраће 25. сједница – 1 сат и 42 минуте.
Одржана је и једна сједница на којој се посланицима обратио Кристијан Шмит, високи представник 
за Босну и Херцеговину. Сједница је одржана 28. 10. 2021. године и трајала је 1 сат и 3 минуте.

ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ

КОЛЕГИЈУМ ПРЕДСТAВНИЧКОГ ДОМA
ПAРЛAМЕНТAРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ одржао је 21* сједницу и разматрао 
191 тачку дневног реда, у трајању од 6 сати и 40 минута. Највише тачака разматрано је на 37. сједници 
(19 тачака), а најмање на 45. сједници (2 тачке). Најдуже је трајала 39. сједница – 35 минута, а најкраће 
45. сједница – 10 минута.
У оквиру тачке дневног реда Текућа питања, Колегијум Представничког дома Парламентарне 
скупштине БиХ разматрао је 29 подтачака.

КОЛЕГИЈУМ ПРЕДСТAВНИЧКОГ ДОМA
ПAРЛAМЕНТAРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ У ПРОШИРЕНОМ СAСТAВУ
Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ у проширеном саставу одржао је 13** 
сједница и разматрао 28 тачака дневног реда, у трајању од 4 сата и 14 минута. Највише тачака дневног 
реда разматрано је на 17. сједници (4 тачке), а најмање на 16, 18, 21, 22, 25. и 28. сједници (по двије 
тачке). Најдуже је трајала 18. сједница – 45 минута, а најкраће 21. и 22. сједница – по 5 минута. 
У оквиру тачке дневног реда Текућа питања, Колегијум Представничког дома Парламентарне 
скупштине БиХ у проширеном саставу није разматрао ниједну подтачку.

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ одржао је 6 сједница и разматрао 124 тачке дневног 
реда, у трајању од 18 сати и 55 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 16. сједници 
(34 тачке), а најмање на 17. сједници (14 тачака). Најдуже је трајала 15. сједница – 4 сата и 30 минута, 
а најкраће 18. сједница – 2 сата.
У наведеном периоду одржане су 2 хитне сједнице и разматрано је 5 тачака дневног реда, у трајању 
од 5 сати и 27 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 7. хитној сједници (3 тачке), а 
најмање на 8. хитној сједници (2 тачке). Најдуже је трајала 8. хитна сједница – 3 сата и 15 минута, а 
најкраће 7. хитна сједница – 2 сата и 15 минута. 

ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ

КОЛЕГИЈУМ ДОМA НAРОДA ПAРЛAМЕНТAРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
Колегијум Дома народа Парламентарне скупштине БиХ одржао је 9 сједница и разматрао 77 тачака 
дневног реда, у трајању од 4 сата и 15 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 31. 
сједници (14 тачака), а најмање на 28. и 29. сједници (по двије тачке). Најдуже је трајала 23. сједница – 
35 минута, а најкраће 25, 29, 30. и 31. сједница – по 25 минута. 
У оквиру тачке дневног реда Текућа питања, Колегијум Дома народа Парламентарне скупштине БиХ 
разматрао је 14 подтачака.

Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ одржао је 5 сједница и разматрао 21 
тачку дневног реда, у трајању од 4 сата и 45 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 
15. сједници (7 тачака), а најмање на 11. сједници (4 тачке). Најдуже је трајала 15. сједница – 1 сат и 
40 минута, а најкраће 13. сједница – 25 минута.   
У оквиру тачке дневног реда Текућа питања, Заједнички колегијум оба дома Парламентарне 
скупштине БиХ разматрао је 5 подтачака.

ЗAЈЕДНИЧКИ КОЛЕГИЈУМ ОБA ДОМA
ПAРЛAМЕНТAРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ

ЗAЈЕДНИЧКA СЈЕДНИЦA ОБA ДОМA – ПИТAЊA И ОДГОВОРИ
У наведеном периоду одржана је једна посебна заједничка сједница оба дома о теми: “Посланици и 
делегати питају – Савјет министара БиХ одговара“ и разматрана једна тачка дневног реда у укупном 
трајању од 3 сата и 57 минута.

*убројана 49. сједница Колегијума ПДПСБиХ – 28. 10. 2021.
С обзиром на то да сједници нису присуствовали први замјеник предсједавајућег Представничког дома Небојша Радмановић и друга замјеница предсједавајућег Борјана Кришто, није било услова да се спроведе поступак усаглашавања 
о материјалима, у складу са чланом 86. став (1) Пословника Представничког дома. О 49. сједници Колегијума Представничког дома ПСБиХ сачињена је Забиљешка, број: 01-50-2-13-49/21 од 16. 12. 2021.
Сљедећа сједница је нумерисана под бројем 50. 

**убројана 27. сједница Колегијума ПДПСБиХ у проширеном саставу – 26. 10. 2021.
С обзиром на то да сједници нису присуствовали: Небојша Радмановић, први замјеник предсједавајућег Представничког дома, Борјана Кришто, друга замјеница предсједавајућег Представничког дома, Никола Ловриновић, предсједавајући 
Клуба посланика ХДЗБиХ, ХСС, ХКДУБиХ, ХСП-ХНС, ХСП др. a, Старчевић БиХ, ХДУ, Сњежана Новаковић Бурсаћ, предсједавајућа Клуба посланика СНСД-а, Мирко Шаровић, предсједавајући Клуба посланика СДС-а и ПДП-а, и Ненад 
Стевандић, предсједавајући Клуба посланика Српски клуб, није било кворума за одржавање сједнице. О 27. сједници Колегијума ПДПСБиХ у проширеном саставу сачињена је Забиљешка, број: 01-50-2-14-49/21 од 16. 12. 2021.
Сљедећа сједница је нумерисана под бројем 28.
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СЈЕДНИЦЕ СТaЛНИХ КОМИСИЈa ПaРЛaМЕНТaРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ

УСТAВНОПРAВНA КОМИСИЈA

Одржала је 8 сједница + један наставак 23. сједнице и разматрала 53 тачке дневног 
реда, у трајању од 6 сати и 35 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је 
на 23. сједници (10 тачака), а најмање на 18. сједници (3 тачке). Најдуже је трајала 22. 
сједница - 1 сат и 30 минута, а најкраће 17. сједница – 30 минута.

КОМИСИЈA ЗA СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ

Одржала је 10 сједница и разматрала 65 тачака дневног реда, у трајању од 5 сати и 
15 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 16. сједници (12 тачака), а 
најмање на 23. сједници (3 тачке). Најдуже је трајала 18. сједница – 1 сат, а најкраће 
15. сједница – 15 минута. 

КОМИСИЈA ЗA СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦAРИНЕ

Одржала је 7 сједница и разматрала 21 тачку дневног реда, у трајању од 5 сати и 
30 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 14. сједници (5 тачака), а 
најмање на 9. и 12. сједници (по 2 тачке). Најдуже су трајале 9, 10. и 11. сједница – по 
1 сат, а најкраће 12. сједница – 20 минута. 

КОМИСИЈA ЗA ФИНAНСИЈЕ И БУЏЕТ

Одржала је 9 сједница и разматрала 58 тачака дневног реда, у трајању од 11 сати и 
40 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 21. и 26. сједници (по 10 
тачака), а најмање на 20. сједници (3 тачке). Најдуже су трајале 24, 26. и 27. сједница 
–  по 2 сата, а најкраће 25. сједница – 35 минута.
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(9 засједања)

10

7

9

6

3
Уставноправна комисија

Комисија за спољне послове

Комисија за спољну трговину 
и царине

Комисија за финансије и буџет

Комисија за саобраћај и 
комуникације

Комисија за остваривање 
равноправности полова

КОМИСИЈA ЗA СAОБРAЋAЈ И КОМУНИКAЦИЈE

Одржала је 6 сједница и разматрала 24 тачке дневног реда, у трајању од 2 сата и 
45 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 8. сједници (6 тачака), а 
најмање на 10, 11. и 13. сједници (по 3 тачке). Најдуже је трајала 12. сједница – 45 
минута, а најкраће 13. сједница – 15 минута.

КОМИСИЈA ЗA ОСТВAРИВAЊЕ РAВНОПРAВНОСТИ ПОЛОВA

Одржала је 3 сједнице и разматрала 16 тачака дневног реда, у трајању од 2 сата и 
25 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 7. сједници (7 тачака), а 
најмање на 9. сједници (4 тачке). Најдуже је трајала 7. сједница – 1 сат, а најкраће 9. 
сједница – 40 минута.

КОМИСИЈЕ ПРЕДСТaВНИЧКОГ ДОМa ПСБиХ
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ЗAЈЕДНИЧКA КОМИСИЈA ЗA ОДБРAНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ

Одржала је 6 сједница + један наставак 12. сједнице и разматрала 31 тачку дневног 
реда, у трајању од 11 сати. Највише тачака дневног реда разматрано је на 11. и 14.  
сједници (по 7 тачака), а најмање на 16. сједници (једна тачка). Најдуже је трајала 12. 
сједница – 3 сата, а најкраће 13. сједница – 30 минута.

ЗAЈЕДНИЧКA КОМИСИЈA ЗA НAДЗОР НAД РAДОМ ОБAВЈЕШТAЈНО-
БЕЗБЈЕДНОСНЕ AГЕНЦИЈЕ БиХ

Одржала је 3 наставка четврте сједнице, која није окончана, у трајању од 4 сата.

ЗAЈЕДНИЧКA КОМИСИЈA ЗA ЕКОНОМСКЕ РЕФОРМЕ И РAЗВОЈ

Одржала је 5 сједница и разматрала 19 тачака дневног реда, у трајању од 6 сати и 
20 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 5. сједници (7 тачака), а 
најмање на 6. сједници (2 тачке). Најдуже су трајале 7. и 8. сједница – по 1 сат и 50 
минута, а најкраће 4. сједница – 15 минута.

ЗAЈЕДНИЧКA КОМИСИЈA ЗA ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРAЦИЈЕ

Одржала је 3 сједнице и разматрала 17 тачака дневног реда, у трајању од 3 сата и 
40 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 4. сједници (8 тачака), а 
најмање на 6. сједници (3 тачке). Најдуже је трајала 4. сједница - 1 сат и 20 минута, а 
најкраће 5. и 6. сједница – по 1 сат и 10 минута.   

ЗaЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ОБa ДОМa ПСБиХ

 

6
(7 засједања)
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(3 засједања)
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8
(9 засједања) 

Заједничка комисија за одбрану и 
безбједност БиХ

Заједничка комисија за надзор над радом 
Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

Заједничка комисија за економске 
реформе и развој

Заједничка комисија за европске 
интеграције

Заједничка комисија за административне 
послове

Заједничка комисија за људска права

ЗAЈЕДНИЧКA КОМИСИЈA ЗA AДМИНИСТРAТИВНЕ ПОСЛОВЕ

Одржала је 2 сједнице и разматрала 31 тачку дневног реда, у трајању од 13 минута. 
Највише тачака дневног реда разматрано је на 8. сједници (19 тачака), а најмање на 9. 
сједници (12 тачака). Најдуже је трајала 8. сједница – 10 минута, а најкраће 9. сједница – 3 
минуте.

ЗAЈЕДНИЧКA КОМИСИЈA ЗA ЉУДСКA ПРAВA

Одржала је 8 сједница + први дио 8. сједнице и разматрала 50 тачака дневног реда, 
у трајању од 17 сати и 20 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 10. 
сједници (9 тачака), а најмање на 14. и 15. сједници (по 2 тачке). Најдуже је трајала 14. 
сједница 6 сати, а најкраће наставак 8. сједнице – 50 минута. 

СЈЕДНИЦЕ СТaЛНИХ КОМИСИЈa ПaРЛaМЕНТaРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
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УСТAВНОПРAВНA КОМИСИЈA 

Одржала је 10 сједница и разматрала 45 тачака дневног реда, у трајању од 9 сати и 
25 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 19. сједници (10 тачака), а 
најмање на 22. сједници (2 тачке). Најдуже је трајала 19. сједница – 1 сат и 40 минута, 
а најкраће 22. сједница – 10 минута.

КОМИСИЈA ЗA СПОЉНУ И ТРГОВИНСКУ ПОЛИТИКУ, ЦAРИНЕ, 
СAОБРAЋAЈ И КОМУНИКAЦИЈЕ

Одржала је 7 сједница и разматрала 60 тачака дневног реда, у трајању од 7 сати и 
45 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 14. и 18. сједници (по 11 
тачака), а најмање на 6. сједници (6 тачака). Најдуже је трајала 13. сједница – 2 сата, 
а најкраће 16. – 30 минута.   

КОМИСИЈA ЗA ФИНAНСИЈЕ И БУЏЕТ

Одржала је 6 сједница и разматрала 30 тачака дневног реда, у трајању од 7 сати и 
45 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 17. сједници (9 тачака), а 
најмање на 20. и 21. сједници (по 3 тачке). Најдуже је трајала 16. сједница – 2 сата, а 
најкраће 21. сједница – 30 минута. 

КОМИСИЈЕ ДОМa НaРОДa ПСБиХ

 

10

7

6 Уставноправна комисија

Комисија за спољну и трговинску политику, 
царине, саобраћај и комуникације

Комисија за финансије и буџет

СЈЕДНИЦЕ СТaЛНИХ КОМИСИЈa ПaРЛaМЕНТaРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ




