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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

PREGLED ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
U PERIODU OD 6. 12. 2018. DO 31. 12. 2020.

 

Doneseno je deset zakona

Odbijeno je 26 prijedloga zakona

Povučena su dva prijedloga zakona

Zakonodavni postupak obustavljen
je za devet prijedloga zakona

Na dan 31. 12. 2020. procedura nije
okončana za 12 prijedloga zakona

U periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020. na sjednica-
ma kolegija, komisija i na plenarnim sjednicama oba 
doma razmatrano je 59 prijedloga zakona, četiri pri-
jedloga amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine i 
dva prijedloga službenih prečišćenih tekstova zakona. 
od 59 prijedloga zakona koji su bili u parlamentarnoj 
proceduri doneseno je deset, odbijeno 26 prijedloga 
zakona, dva su povučena, a zakonodavni postupak 
obustavljen je za devet prijedloga zakona kao i za dva 
prijedloga amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine. 
na dan 31. 12. 2020. procedura nije okončana za 12 
prijedloga zakona i za dva prijedloga amandmana na 
Ustav Bosne i Hercegovine.
od 59 prijedloga zakona koji su bili u parlamentar-
noj proceduri, poslanici i delegati predložili su 35, 
predsjedništvo biH dva i vijeće ministara biH 22 pri-
jedloga zakona. poslanici su, također, predložili tri, a 
vijeće ministara biH jedan prijedlog amandmana na 
Ustav Bosne i Hercegovine. 
od 35 prijedloga zakona koje su predložili poslanici 
i delegati, dva su donesena, 17 je odbijeno, povučena 
su dva prijedloga zakona, zakonodavni postupak obu- 
stavljen je za sedam prijedloga zakona, a na dan 
31. 12. 2020. u proceduri je bilo sedam prijedloga zako-
na. u proceduri je i prijedlog amandmana ii, iii, iv. i v. na 
ustav bosne i Hercegovine, koji su predložili poslanici.
od 22 prijedloga zakona koje je predložilo vijeće mini-
stara biH, doneseno je šest, odbijeno devet, zakono-

davni postupak obustavljen je za dva prijedloga zako-
na, a na dan 31. 12. 2020. u parlamentarnoj proceduri 
bilo je pet prijedloga zakona, kao i amandman ii. na 
ustav bosne i Hercegovine, koji je predložilo vijeće 
ministara BiH. 
predsjedništvo biH je predlagač zakona o budžetu in-
stitucija bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza 
bosne i Hercegovine za 2019. godinu i zakona o budžetu 
institucija bosne i Hercegovine i međunarodnih obave-
za Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. 
na pokretanje parlamentarne procedure čeka sedam 

prijedloga zakona, od kojih su poslanici predložili šest, 
a vijeće ministara biH jedan prijedlog zakona.
na pokretanje procedure čeka i prijedlog amandmana 
ii. i iii. na ustav bosne i Hercegovine koji su predložili 
poslanici.
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 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

ZAKONI/PRIjEDLOZI ZAKONA PREMA STATUSU U PARLAMENTARNOj SKUPŠTINI BOSNE I HERCEGOVINE 
U PERIODU OD 6. 12. 2018. DO 31. 12. 2020.

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 budžetu institucija bosne i Hercegovine i 
međunarodnih obaveza bosne i Hercegovine za 2019. godinu  

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 5.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 12.

predsjedništvo biH predsjedništvo biH osnovni osnovni 84/19

2. zakon o osiguranju depozita u bankama u bosni i Hercegovini na 6. sjednici, održanoj 
28. 5. 2020, predsjeda-
vajući doma konstatirao 
je da je kolegij doma, 
radeći kao komisija, 
postigao saglasnost o 
Prijedlogu zakona koji 
na 5. sjednici doma, 
održanoj 14. 2. 2020, pri-
likom glasanja nije dobio 
entitetsku većinu

2.
18. 12. 2019.

Ad. 7.

vijeće 
ministara BiH

vijeće 
ministara BiH

skraćeni skraćeni 32/20

3. zakon o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama 
Bosne i Hercegovine

na 6. sjednici, održanoj 
28. 5. 2020, predsjeda-
vajući doma konstatirao 
je da je kolegij doma, 
radeći kao komisija, 
postigao saglasnost o 
Prijedlogu zakona koji 
na 5. sjednici doma, 
održanoj 14. 2. 2020, pri-
likom glasanja nije dobio 
entitetsku većinu

59.
21. 3. 2018.

Ad. 5.

predstavnički
dom PSBiH

Poslanica 
borjana krišto

osnovni osnovni 32/20
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

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.

4. zakon o izmjenama i dopunama zakona o sistemu državne 
pomoći u bosni i Hercegovini

8.
25. 6. 2020.

Ad. 2.

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

Ad. 38.

vijeće 
ministara BiH

vijeće 
ministara BiH

skraćeni skraćeni 39/20

5. zakon o izmjenama izbornog zakona bosne i Hercegovine 9.
8. 7. 2020.

Ad. 2.

10.
7. 7. 2020.

Ad. 4.

predstavnički
dom PSBiH

poslanici: 
nikola lovrinović, 

predrag kožul, 
borjana krišto, 

darijana filipović, 
mijo matanović,
adil osmanović, 

safet softić, 
alma čolo, 

šemsudin dedić, 
Halid genjac, 

nermin mandra, 
Šemsudin 

mehmedović, 
edin mušić i 
denis zvizdić

hitni hitni 41/20

6. zakon o budžetu institucija bosne i Hercegovine i 
međunarodnih obaveza bosne i Hercegovine za 2020. godinu

6. hitna
29. 7. 2020.

Ad. 3.

10. hitna
27. 7. 2020.

Ad. 1.

predsjedništvo biH predsjedništvo biH skraćeni skraćeni 46/20

7. zakon o dopunama zakona o prekršajima 12.
8. 10. 2020.

Ad. 2.

12.
15. 9. 2020.

Ad. 4.

vijeće 
ministara BiH

vijeće 
ministara BiH

osnovni osnovni 65/20

8. zakon o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u
institucijama Bosne i Hercegovine

12.
8. 10. 2020.

Ad. 7.

12.
15. 9. 2020.

Ad. 8.

vijeće 
ministara BiH

vijeće 
ministara BiH

skraćeni skraćeni 65/20

9. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama
u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine

13.
24. 11. 2020.

Ad. 4.

13.
14. 10. 2020.

Ad. 4.

vijeće 
ministara BiH

vijeće 
ministara BiH

osnovni osnovni 77/20

10. zakon o izmjeni i dopunama zakona o plaćama i drugim
naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou 
Bosne i Hercegovine

13.
24. 11. 2020.

Ad. 5.

12.
15. 9. 2020.

Ad. 9.

vijeće 
ministara BiH

vijeće 
ministara BiH

osnovni osnovni 77/20
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

PREGLED ODBIjENIH PRIjEDLOGA ZAKONA 

Naziv prijedloga zakona
STATUS: ODBIJEN U PSBiH

Predlagač Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

1. prijedlog zakona o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama 
Bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-87/19 od 7. 1. 2019.

/ Poslanik
Damir Arnaut

/ odbijen po hitnom postupku - 
drugi krug glasanja

3.
16. 1. 2020.

Ad. 21.

2. prijedlog zakona o izmjeni i dopunama krivičnog zakona bosne i Hercegovine
broj dnpsbiH: 02-02-1-1155/19 od 8. 7. 2019.

Delegat
zlatko miletić

/ odbijen po hitnom postupku

4.
23. 1. 2020.

Ad. 2.

/

3. prijedlog zakona o dopuni izbornog zakona bosne i Hercegovine
broj dnpsbiH: 02-02-1-1810/19 od 15. 10. 2019.

Delegat
denis bećirović

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

4.
23. 1. 2020.

Ad. 4.

/

4. prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prebivalištu i boravištu 
državljana bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-1882/19 od 5. 11. 2019.

/ Poslanik
zlatan begić

/ odbijen u prvom čitanju - 
drugi krug glasanja

4.
4. 2. 2020.

Ad. 7.

5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama
Bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-1200/19 od 1. 7. 2019.

/ Poslanik
Damir Arnaut

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

4.
4. 2. 2020.

Ad. 9.

6. prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o ombudsmenu
za ljudska prava Bosne i Hercegovine
broj: 01,02-02-1-2568/17 od 30. 10. 2017.

vijeće ministara biH vijeće ministara biH obustavljen zakonodavni 
postupak nakon što je

prijedlog zakona odbijen
na 5. sjednici pdpsbiH, 

održanoj 26. 2. 2020.

odbijen u drugom čitanju -  
drugi krug glasanja

5.
26. 2. 2020.

Ad. 4.
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Naziv prijedloga zakona
STATUS: ODBIJEN U PSBiH

Predlagač Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (EI)
broj: 01,02-02-1-2852/18 od 20. 12. 2018, 15. 2. i 27. 2. 2019.

vijeće ministara biH vijeće ministara biH obustavljen zakonodavni 
postupak nakon što je 

prijedlog zakona odbijen
na 8. sjednici pdpsbiH, 

održanoj 15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

odbijen u drugom čitanju - 
drugi krug glasanja

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

Ad. 36.

8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost
broj pdpsbiH: 01-02-1-728/20 od 30. 3. 2020.
broj dnpsbiH: 02-02-1-728/20 od 21. 5. 2020. 

predstavnički dom psbiH Poslanik
denis zvizdić

odbijen po hitnom postupku

6.
28. 5. 2020.

Ad. 2.

usvojen po hitnom postupku

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

Ad. 5.

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim
sporovima Bosne i Hercegovine
broj: 01,02-02-1-697/18 od 7. 3. 2018.

vijeće ministara biH vijeće ministara biH odbijen u drugom čitanju -  
drugi krug glasanja

6.
28. 5. 2020.

Ad. 19.

usvojen u drugom čitanju

3.
16. 1. 2020.

Ad. 3.

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji
Bosne i Hercegovine
broj: 01,02-02-1-489/19 od 5. 3, 4. 4. i 27. 5. 2019.

vijeće ministara biH vijeće ministara biH odbijen u prvom čitanju - 
drugi krug glasanja

6.
28. 5. 2020.

Ad. 20.

usvojen u drugom čitanju -  
drugi krug glasanja

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

Ad. 37.

11. prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju institucija
Bosne i Hercegovine
broj: 01,02-02-1-1885/18 od 9. 8. i 17. 9. 2018.

vijeće ministara biH vijeće ministara biH obustavljen zakonodavni 
postupak nakon što je 

prijedlog zakona odbijen
na 8. sjednici pdpsbiH, 

održanoj 15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

odbijen u drugom čitanju - 
drugi krug glasanja

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

Ad. 35.

12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine
o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
broj: 01,02-02-1-1613/18 od 12. 7. i 13. 9. 2018.

vijeće ministara biH vijeće ministara biH obustavljen zakonodavni 
postupak nakon što je 

prijedlog zakona odbijen
na 8. sjednici pdpsbiH, 

održanoj 15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

odbijen u prvom čitanju - 
drugi krug glasanja

8. 
 15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

Ad. 39.

13. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima
broj pdpsbiH: 01-02-1-1626/18 od 26. 2. 2019.

/ Poslanici 
mirjana marinković-lepić i 

predrag kojović

/ odbijen u prvom čitanju - 
drugi krug glasanja

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

Ad. 40.



9

Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Naziv prijedloga zakona
STATUS: ODBIJEN U PSBiH

Predlagač Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama
Bosne i Hercegovine
broj: 01,02-02-1-377/18 od 5. 2, 27. 2. i 23. 3. 2018.

vijeće ministara biH vijeće ministara biH obustavljen zakonodavni 
postupak nakon što je 

prijedlog zakona odbijen
na 8. sjednici pdpsbiH, 

održanoj 15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

U drugom krugu glasanja 
odbijen je izvještaj zajedničke 

komisije oba doma psbiH 
o postizanju identičnog 

teksta Zakona

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

Ad. 42.

15. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I)
broj: 01,02-02-1-84/19 od 7. 1. 2019.

vijeće ministara biH vijeće ministara biH obustavljen zakonodavni 
postupak nakon što je 

prijedlog zakona odbijen
na 9. sjednici pdpsbiH, 

održanoj 10. 6. 2020.

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

9.
10. 6. 2020.

Ad. 7.

16. prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za
elektronske transakcije (P.Z.E.I)
broj: 01,02-02-1-667/19 od 26. 3, 22. 5, 6. 8. i 24. 12. 2019.

vijeće ministara biH vijeće ministara biH obustavljen zakonodavni 
postupak nakon što je 

prijedlog zakona odbijen
na 9. sjednici pdpsbiH, 

održanoj 10. 6. 2020.

odbijen u prvom čitanju -  
drugi krug glasanja

9.
10. 6. 2020.

Ad. 17.

17. prijedlog zakona o prestanku mandata visokog sudskog i tužilačkog vijeća
u biH u sadašnjem sastavu
broj pdpsbiH: 01-02-1-472/20 od 18. 2. 2020.
broj dnpsbiH: 02-02-1-472/20 od 2. 3. 2020.

predstavnički dom psbiH Poslanik
dragan mektić

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

8.
25. 6. 2020.

Ad. 3.

usvojen po hitnom postupku

5.
26. 2. 2020.

Ad. 3.

18. prijedlog zakona o izboru sudija ustavnog suda bosne i Hercegovine
koje je prethodno birao predsjednik evropskog suda za ljudska prava
broj pdpsbiH: 01-02-1-550/20 od 25. 2. 2020.

/ poslanici: 
nebojša radmanović, 
snježana novaković-

bursać, nenad stevandić, 
nenad nešić, jakov galić, 

obren petrović, 
dragan bogdanić, sanja 
vulić, ljubica miljanović, 

borjana krišto, 
nikola lovrinović, 
mijo matanović, 
predrag kožul i 

darijana filipović

/ odbijen u drugom krugu  
glasanja, u skladu s članom 

113. stav (2) Poslovnika PDPSBiH

10.
7. 7. 2020.

Ad. 8.
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Naziv prijedloga zakona
STATUS: ODBIJEN U PSBiH

Predlagač Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

19. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini
broj pdpsbiH: 01-02-1-752/20 od 2. 4. i 11. 5. 2020.
broj dnpsbiH: 02-02-1-752/20 od 21. 5. 2020.

predstavnički dom psbiH poslanici: 
predrag  kojović,

aida baručija,
mirjana marinković-lepić i 

Damir Arnaut

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

11.
1. 9. 2020.

Ad. 4.

usvojen po hitnom postupku

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

Ad. 7.

20. prijedlog zakona o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama
Bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-196/20 od 22. 1. 2020.
broj dnpsbiH: 02-02-1-196/20 od 22. 5. 2020.

predstavnički dom psbiH Poslanik
Damir Arnaut

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

11.
1. 9. 2020.

Ad. 5.

usvojen po hitnom postupku - 
drugi krug glasanja

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 2020.

Ad. 41.

21. prijedlog zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama
bosne i Hercegovine za borbu protiv pandemije covid-19 
broj pdpsbiH: 01-02-1-761/20 od  6. 4. i 28. 4. 2020.
broj dnpsbiH: 02-02-1-761/20 od 15. 6. 2020.

predstavnički dom psbiH poslanici: 
predrag  kojović, 

aida baručija,
mirjana marinković-lepić i 

Damir Arnaut

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

11.
1. 9. 2020.

Ad. 6.

usvojen po hitnom postupku - 
drugi krug glasanja

9.
10. 6. 2020.

Ad. 14.

22. prijedlog zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama
Bosne i Hercegovine usljed pandemije COVID-19  
broj pdpsbiH: 01-02-1-734/20 od 30. 3. i 28. 4. 2020.
broj dnpsbiH: 02-02-1-734/20 od 10. 7. 2020.

predstavnički dom psbiH Poslanik
Damir Arnaut

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

11.
1. 9. 2020.

Ad. 7.

usvojen po hitnom postupku - 
drugi krug glasanja

10.
7. 7. 2020.

Ad. 17.

23. prijedlog zakona o dopuni zakona o vijeću ministara bosne i Hercegovine
broj dnpsbiH: 02-02-1-1490/20 od 22. 7. 2020.

Delegat
denis bećirović

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

12.
8. 10. 2020.

Ad. 5.

/

24. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima
i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine
broj dnpsbiH: 02-02-1-1489/20 od 22. 7. 2020.

Delegat
denis bećirović

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

12.
8. 10. 2020.

Ad. 6.

/
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Naziv prijedloga zakona
STATUS: ODBIJEN U PSBiH

Predlagač Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

25. prijedlog zakona o dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama 
Bosne i Hercegovine
broj dnpsbiH: 02-02-1-2146/20 od 3. 11. 2020.

Delegat
denis bećirović

/ odbijen po hitnom postupku

13.
24. 11. 2020.

Ad. 2.

/

26. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine
broj dnpsbiH: 02-02-1-2147/20 od 3. 11. 2020.

Delegat
denis bećirović

/ odbijen po hitnom postupku

13.
24. 11. 2020.

Ad. 3.

/

Naziv zakona 
STATUS: POVUČEN U PSBiH

Predlagač DNPSBiH PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

1. prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-951/19 od 8. 5. 2019.

/ Poslanik
saša magazinović

/ obavještenje predlagača zakona 
o povlačenju prijedloga zakona 
iz parlamentarne procedure 
dostavljeno je 16. 12. 2019.

2. prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-1383/20 od 6. 7. 2020. 

/ Poslanik
nermin nikšić

/ obavještenje predlagača zakona 
o povlačenju prijedloga zakona 
iz parlamentarne procedure 
dostavljeno je 15. 9. 2020.

PREGLED POVUČENIH PRIJEDLOGA ZAKONA 
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Naziv zakona
STATUS: OBUSTAVLJEN ZAKONODAVNI POSTUPAK

Predlagač DNPSBiH PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

1. prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o državnoj službi
u institucijama Bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-1517/19 od 30. 8. 2019.

/ Poslanik
Damir Arnaut

/ na 5. sjednici, održanoj 26. 2. 
2020, nije prihvaćeno mišljenje 
ustavnopravne komisije te je, 
u skladu s članom 113. stav 
(4) poslovnika pdpsbiH, zako-
nodavni postupak obustavljen 
(Ad. 12).

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju
u Bosni i Hercegovini
broj: 01,02-02-1-753/18 od 15. 3. i 15. 6. 2018.

vijeće ministara biH vijeće ministara biH kolegij dnpsbiH na 17. sjednici, 
održanoj 21. 7. 2020, primio je k 
znanju obavještenje ustavno-
pravne komisije DNPSBiH od 
7. 7. 2020. o odustajanju vijeća 
ministara BiH od Prijedloga za-
kona o izmjenama i dopunama 
Zakona o deminiranju u Bosni i 
Hercegovini.

Kolegij PDPSBiH na 25.  
sjednici, održanoj 1. 9. 2020, 
primio je k znanju obavještenje 
Kolegija DNPSBiH od 22. 7. 
2020. o Prijedlogu zakona o 
izmjenama i dopunama Za-
kona o deminiranju u Bosni i 
Hercegovini.

3. prijedlog zakona o izmjeni zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji
Bosne i Hercegovine
broj: 01,02-02-1-1104/18 od 4. 5. 2018. i 6. 7. 2020.

vijeće ministara biH vijeće ministara biH kolegij dnpsbiH na 17. sjednici, 
održanoj 21. 7. 2020, primio je k 
znanju obavještenje ustavno-
pravne komisije DNPSBiH 
od 7. 7. 2020. o odustajanju 
vijeća ministara biH od  
Prijedloga zakona o izmjeni 
zakona o obavještajno-
sigurnosnoj agenciji Bosne i 
Hercegovine.

Kolegij PDPSBiH na 25. 
sjednici, održanoj 1. 9. 2020, 
primio je k znanju oba-
vještenje kolegija dnpsbiH 
od 22. 7. 2020. o Prijedlogu 
zakona o izmjeni Zakona o 
obavještajno-sigurnosnoj 
agenciji Bosne i Hercegovine.

4. prijedlog zakona o izmjeni i dopunama krivičnog zakona bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-1955/18 od 29. 3. 2019.

/ poslanici: 
saša magazinović, 

jasmin emrić i 
šemsudin mehmedović

/ na 10. sjednici, održanoj 7. 7. 
2020, nije prihvaćen izvještaj 
ustavnopravne komisije te je, 
u skladu s članom 121. stav 
(4) poslovnika pdpsbiH, zako-
nodavni postupak obustavljen 
(Ad. 5).

PREGLED PRIjEDLOGA ZAKONA ZA KOjE jE OBUSTAVLjEN ZAKONODAVNI POSTUPAK  
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Naziv zakona
STATUS: OBUSTAVLJEN ZAKONODAVNI POSTUPAK

Predlagač DNPSBiH PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini
broj pdpsbiH: 01-02-1-222/19 od 25. 1, 7. 2. i 26. 2. 2019.

/ poslanica aida baručija / na 10. sjednici, održanoj 7. 7. 
2020, nije prihvaćeno mišljenje 
ustavnopravne komisije te je, 
u skladu s članom 113. stav (4) 
poslovnika pdpsbiH, zakono-
davni postupak obustavljen 
(Ad. 9).

6. Prijedlog zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine (EI)
broj pdpsbiH: 01-02-1-589/20 od 4. 3, 18. 5. i 28. 5. 2020.

/ poslanici: 
denis zvizdić, 

adil osmanović,
šemsudin mehmedović,
safet softić, Halid genjac, 
alma čolo, edin mušić, 

Nermin Mandra i 
šemsudin dedić

/ na 10. sjednici, održanoj 7. 7. 
2020, nije prihvaćeno mišljenje 
ustavnopravne komisije te je, 
u skladu s članom 113. stav (4) 
poslovnika pdpsbiH, zakono-
davni postupak obustavljen 
(Ad. 11).

7. prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-316/20 od 5. 2. 2020.

/ poslanici: 
dženan đonlagić, 

zlatan begić, 
vlatko glavaš i 
enver bijedić

/ na 11. sjednici, održanoj 23. 7. 
2020, nije prihvaćeno mišljenje 
ustavnopravne komisije te je, 
u skladu s članom 113. stav (4) 
poslovnika pdpsbiH, zakono-
davni postupak obustavljen 
(Ad. 6).

8. prijedlog zakona o javnim nabavkama bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-02-1-1381/20 od 6. 7. i 22. 7. 2020.

/ poslanici:
dženan đonlagić, 

zlatan begić, 
vlatko glavaš i 
enver bijedić

/ na 13. sjednici, održanoj 14. 10. 
2020, nije prihvaćeno mišljenje 
ustavnopravne komisije te je, 
u skladu s članom 113. stav (4) 
poslovnika pdpsbiH, zakono-
davni postupak obustavljen 
(Ad. 5).

9. prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača
u Bosni i Hercegovini
broj pdpsbiH: 01-02-1-1408/20 od 9. 7. 2020.

/ poslanice: 
borjana krišto,

darijana filipović, 
alma čolo, 

Nada Mladina i 
edita đapo

/ na 14. sjednici, održanoj 9. 
12. 2020, nije prihvaćeno 
mišljenje zajedničke komisi-
je za ljudska prava te je, u 
skladu s članom 113. stav (4)  
poslovnika pdpsbiH, zakono-
davni postupak obustavljen 
(Ad. 7).
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

PRIjEDLOZI ZAKONA U PARLAMENTARNOj PROCEDURI NA DAN 31. 12. 2020.

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 sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine 
predlagači u pdpsbiH: poslanici saša magazinović, damir arnaut i jasmin emrić,  
broj: 01-02-1-2573/17 od 19. 6. 2019.

5.  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.

6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama 
Bosne i Hercegovine 
predlagači u pdpsbiH: poslanici mirjana marinković-lepić i predrag kojović,  
broj: 01-02-1-840/19 od 18. 4. 2019. 
predlagač u dnpsbiH: predstavnički dom psbiH, broj: 02-02-1-840/19 od 27. 7. 2020.

7. Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa 
Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji  
Bosne i Hercegovine 
predlagač: vijeće ministara biH, broj pdpsbiH: 01,02-02-1-865/20 od 29. 4. 2020, 
broj dnpsbiH: 01,02-02-1-865/20 od 29. 4. i 5. 10. 2020.

8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima  
u Bosni i Hercegovini  
predlagač u pdpsbiH: poslanik damir arnaut, broj: 01-02-1-1805/20 od 10. 9. i 14. 9. 2020.

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 
predlagač u pdpsbiH: poslanik saša magazinović, broj: 01-02-1-1769/20 od 4. 9. 2020. 

10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama 
Bosne i Hercegovine 
predlagač u pdpsbiH: poslanik saša magazinović, broj: 01-02-1-2144/20 od 3. 11. 2020.

11. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine 
predlagač u pdpsbiH: poslanik saša magazinović, broj: 01-02-1-2145/20 od 3. 11. 2020.

12. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima 
predlagač u pdpsbiH: poslanik denis zvizdić, broj: 01-02-1-2310/20 od 1. 12. i 8. 12. 2020. 

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 
predlagači u pdpsbiH: poslanici dženan đonlagić, zlatan begić, vlatko glavaš i  
enver bijedić, broj pdpsbiH: 01-02-1-1553/20 od  27. 7. 2020.

3.  Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 
predlagači u pdpsbiH: poslanici predrag kojović, mirjana marinković-lepić, aida baručija i 
damir arnaut, broj: 01-02-1-1945/20 od 5. 10. 2020.

4.  Prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 
predlagači u pdpsbiH: poslanici dženan đonlagić, zlatan begić, vlatko glavaš i 
enver bijedić, broj: 01-02-1-2123/20 od 29. 10. 2020.

5. Prijedlog zakona o Visokom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine 
predlagači u pdpsbiH: poslanici dženan đonlagić, zlatan begić, vlatko glavaš i 
enver bijedić, broj: 01-02-1-2375/20 od 9. 12. 2020.

6. Prijedlog zakona o Uredu disciplinskog tužioca Bosne i Hercegovine 
predlagači u pdpsbiH: poslanici dženan đonlagić, zlatan begić, vlatko glavaš i 
enver bijedić, broj: 01-02-1-2376/20 od 9. 12. 2020.

7. Prijedlog zakona o Visokom sudskom vijeću Bosne i Hercegovine 
predlagači u pdpsbiH: poslanici dženan đonlagić, zlatan begić, vlatko glavaš i 
enver bijedić, broj: 01-02-1-2377/20 od 9. 12. 2020.

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 KOJI ČEKAJU NA POKRETANJE PARLAmENTARNE 
PROCEDURE 
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine
STATUS: OBUSTAVLJEN ZAKONODAVNI POSTUPAK

Predlagač DNPSBiH PDPSBiH

DNPSBiH PDPSBiH

1. Prijedlog amandmana II. i III. na Ustav Bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-01-1-317/20 od 5. 2. i 24. 2. 2020.

/ Poslanik
dženan đonlagić

/ na 9. sjednici, održanoj 
10. 6. 2020, nije prihvaćeno 
mišljenje ustavnopravne 
komisije te je, u skladu  
s članom 113. stav (4) 
poslovnika pdpsbiH, zako- 
nodavni postupak obustav-
ljen (Ad. 9).

2. Prijedlog amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine
broj pdpsbiH: 01-01-1-762/20 od 6. 4. 2020.

/ poslanici: 
predrag  kojović,

aida baručija,
mirjana marinković-lepić i 

Damir Arnaut

/ na 10. sjednici, održanoj 
7. 7. 2020, nije prihvaćeno 
mišljenje ustavnopravne 
komisije te je, u skladu 
s članom 113. stav (4) 
poslovnika pdpsbiH, zako- 
nodavni postupak obustav-
ljen (Ad. 10).

PRIjEDLOZI AMANDMANA NA USTAV BOSNE I HERCEGOVINE PREMA STATUSU
U PERIODU OD 6. 12. 2018. DO 31. 12. 2020.

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. 2020.
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 amandmana II, III, IV. i V. na Ustav Bosne i Hercegovine 
predlagači u pdpsbiH: poslanici saša magazinović, nermin nikšić, nada mladina i zukan Helez, broj: 01-01-1-2070/20 od 20. 10. 2020.

PRIJEDLOZI AmANDmANA NA USTAV BOSNE I HERcEGOVINE KOJI ČEKAJU NA POKRETANJE PARLAmENTARNE PROcEDURE

1. Prijedlog amandmana II. i III. na Ustav Bosne i Hercegovine  
predlagači u pdpsbiH: poslanici dženan đonlagić, zlatan begić, vlatko glavaš i enver bijedić, broj: 01-01-1-1554/20 od 27. 7. 2020.
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

ANALITIČKO-INFORmATIVNE AKTIVNOSTI

Naziv međunarodnog dokumenta
STATUS U PSBiH: DATA SAgLASNOST ZA rATIfIKAcIJU 

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

PSBiH Predsjedništvo BiH

1. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o amandmanu i pristupanju ugovoru o grantu od 15. 2. 2011. 
između bosne i Hercegovine, vodovoda i kanalizacije bijeljina a. d, općine bijeljina, republike srpske i evropske banke 
za obnovu i razvoj za podršku projektu bijeljina faza 2 - postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže

2. hitna
 20. 12. 2019.

Ad. 6.

2.
 18. 12. 2019.

Ad. 22.

3/19 2/20

2. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana broj 6 na sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006, zaključen 
između bosne i Hercegovine, koju predstavlja ministarstvo finansija i trezora biH, i kfW-a, frankfurt na majni (kfW), 
kao ugovornih strana za evropski fond za bosnu i Hercegovinu

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 7.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 23.

3/19 6/20

3. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o zajmu između bosne i Hercegovine i opec-ovog fonda za 
međunarodni razvoj (ofid) za projekat autoputa na koridoru 5c, poddionica nemila - donja gračanica (zenica sjever) 
(Komponenta A)

2. hitna 
20. 12. 2019.

Ad. 8.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 24.

3/19 4/20

4. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o zajmu (projekat koridor 5c - dio 3) između bosne i Hercegovine 
i evropske banke za obnovu i razvoj

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 9.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 25.

3/19 2/20

5. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana broj 1 na sporazum o finansiranju od 27. 8. 2007, zaključen 
između bosne i Hercegovine, koju predstavlja ministarstvo finansija i trezora biH, i kfW-a, frankfurt na majni (kfW), 
kao ugovornih strana za kreditni garantni fond iii. za promoviranje mikro, malih i srednjih preduzeća

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 10.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 26.

3/19 5/20

6. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o izmjenama i dopunama sporazuma o zajmu i projektu, 
zaključenog 16. 12. 2013. između kfW-a, frankfurt na majni (kfW), i bosne i Hercegovine, koju predstavlja ministarstvo 
finansija i trezora biH (zajmoprimac), federacije bosne i Hercegovine, koju predstavlja federalno ministarstvo finansija, 
i elektroprivrede biH d.d. sarajevo (epbiH) (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 65.000.000,00 eura - vjetroelek-
trana podveležje

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 11.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 27.

3/19 5/20

7. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o zajmu između bosne i Hercegovine i opec-ovog fonda za 
međunarodni razvoj (ofid) za projekat autoputa na koridoru 5c, poddionica nemila - donja gračanica (zenica sjever) 
(Komponenta B)

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 12.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 28.

3/19 4/20

8. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o zajmu (projekat poboljšanja energetske efikasnosti u bolnici 
zenica) između bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 13.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 29.

3/19 2/20

mEĐUNARODNI DOKUmENTI

ODLUČIVANJE O SAGLASNOSTI ZA RATIFIKAcIJU
u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020. parlamentarna skupština bosne i Hercegovine dala je saglasnost za ratifikaciju 84 međunarodna dokumenta, a za tri nije dala saglasnost za ratifikaciju. 
na dan 31. 12. 2020. u parlamentarnoj proceduri bilo je osam međunarodnih dokumenata.
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9. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o grantu (projekat poboljšanja energetske efikasnosti u bolnici 
zenica) između bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz 
regionalnog programa za energetsku efikasnost za zapadni balkan (reep)

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 14.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 30.

3/19 5/20

10. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana broj 2 na ugovor o finansiranju između bosne i Hercegovine, 
republike srpske i evropske investicione banke, zaključen 5. oktobra 2011. u luksemburgu i 25. oktobra 2011. u 
sarajevu - projekat bolnice u rs/a (fi 31.243)

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 15.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 31.

3/19 5/20

11. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana broj 2 na ugovor o finansiranju između bosne i Hercegovine, 
republike srpske i evropske investicione banke, zaključen 22. septembra 2010. u luksemburgu/sarajevu - vodovod 
i kanalizacija rs (fi 25.741)

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 16.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 32.

3/19 5/20

12. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana broj 1 na ugovor o finansiranju (koridor 5c, počitelj - bijača) 
između bosne i Hercegovine i evropske investicione banke, zaključen 29. oktobra 2014. u sarajevu i 11. novembra 
2014. u luksemburgu (fi 83975-serapis 2013-0476)

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 17.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 33.

3/19 2/20

13. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana na ugovor o kreditu br. bH-p2, zaključen 20. oktobra 2009. 
za projekat izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova za termoelektranu ugljevik u vezi s produženjem 
roka isplate između bosne i Hercegovine i japanske agencije za međunarodnu saradnju (jica)

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 18.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 34.

3/19 2/20

14. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o grantu između razvojne banke vijeća evrope i bosne i 
Hercegovine u vezi s regionalnim stambenim programom - biH 5 (2017)

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 19.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 35.

3/19 3/20

15. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za bosnu i 
Hercegovinu za 2017. godinu između evropske unije, koju predstavlja evropska komisija, i bosne i Hercegovine, koju 
predstavlja direkcija za evropske integracije vijeća ministara biH

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 20.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 36.

3/19 4/20

16. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za projekat energetske 
efikasnosti) između bosne i Hercegovine i međunarodne banke za obnovu i razvoj

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 21.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 37.

3/19 2/20

17. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana br. 1 na sporazum o grantu u okviru sida biH munic 
Watsan-invest grant, zaključen od i između bosne i Hercegovine i evropske investicione banke (eib) 30. aprila 2013. 
godine u luksemburgu i 14. maja 2013. godine u sarajevu (sporazum o grantu)

2. hitna 
20. 12. 2019.

Ad. 22.

2. 
18. 12. 2019.

Ad. 38.

3/19 5/20

18. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine, koje 
predstavlja ministarstvo finansija i trezora biH, i vlade švicarske konfederacije, koju predstavlja državni sekretarijat 
za ekonomske poslove, koji se odnosi na odobravanje finansijskog doprinosa u formi donacije za projekat prikupljanja 
otpadnih voda u zenici

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 23.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 39.

3/19 4/20
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19. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju i projektu između bosne i Hercegovine, koju 
predstavlja ministarstvo finansija i trezora biH, federacije bosne i Hercegovine, koju predstavlja federalno mini-
starstvo finansija, grada zenice (agencija za izvršenje projekta), koju predstavlja gradonačelnik, i kfW-a, frankfurt na 
majni, u iznosu od 4.750.000,00 eura - prikupljanje i tretman otpadnih voda zenica

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 24.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 40.

3/19 2/20

20. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje 
srbija - bosna i Hercegovina za 2017. godinu između evropske komisije, vlade republike srbije i bosne i Hercegovine

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 25.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 41.

3/19 6/20

21. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju između bosne i Hercegovine i evropske 
komisije o izmjeni sporazuma o finansiranju između bosne i Hercegovine i evropske komisije koji se odnosi na “ipa 
jadranski program prekogranične saradnje” u okviru instrumenta pretpristupne pomoći

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 26.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 42.

3/19 2/20

22. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana br. 1 na sporazum o grantu za podršku državnom pro-
jektu stambenog zbrinjavanja između razvojne banke vijeća evrope i bosne i Hercegovine u vezi s regionalnim 
stambenim programom cHp biH-1 (2016)

2. hitna
 20. 12. 2019.

Ad. 27.

2. 
18. 12. 2019.

Ad. 43.

3/19 3/20

23. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o zajmu (projekat koridor 5c - obilaznica doboj) između bosne i 
Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj

2. hitna
 20. 12. 2019.

Ad. 28.

2. 
18. 12. 2019.

Ad. 44.

3/19 2/20

24. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju kreditnog sporazuma - projekat autoputa nemila - donja gračanica 
između bosne i Hercegovine i kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 29.

2. 
18. 12. 2019.

Ad. 45.

3/19 4/20

25. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju drugog amandmana na sporazum o grantu između razvojne banke 
vijeća evrope i bosne i Hercegovine u vezi s regionalnim stambenim programom i u vezi s drugim potprojektom u 
okviru državnog projekta stambenog zbrinjavanja u bosni i Hercegovini

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 31.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 47.

3/19 2/20

26. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana broj 2 na ugovor o finansiranju između bosne i Hercego-
vine, republike srpske i evropske investicione banke, zaključen 13. oktobra 2011. u luksemburgu i 27. oktobra 2011. 
u sarajevu i naknadno izmijenjen amandmanom broj 1 na ugovor o finansiranju/Hitna pomoć u slučaju poplava i 
prevencija a-fi 31.529/(ugovor o finansiranju)

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 30.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 46.

3/19 5/20

27. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju memoranduma o razumijevanju između republike Hrvatske, bosne i 
Hercegovine i crne gore o provođenju interreg ipa programa prekogranične saradnje između republike Hrvatske, 
Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014 – 2020.

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 32.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 48.

3/19 4/20

28. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje 
bosna i Hercegovina - crna gora 2015 - 2017, za 2017. godinu, između evropske unije, bosne i Hercegovine i vlade 
Crne Gore

2. hitna
20. 12. 2019.

Ad. 33.

2.
18. 12. 2019.

Ad. 49.

3/19 5/20

29. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju konvencije o međunarodnim pravilima za sprečavanje sudara na moru 
1972 (COLREGs)

4.
23. 1. 2020.

Ad. 22.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 29.

1/20 12/20
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30. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju akata svjetske poštanske unije, koji su usvojeni na 26. kongresu održanom 
2016. godine u istanbulu

4.
23. 1. 2020.

Ad. 23.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 30.

1/20 9/20

31. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju protokola broj 15 uz evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i 
osnovnih sloboda

4.
23. 1. 2020.

Ad. 27.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 31.

1/20 8/20

32. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju protokola broj 16 uz evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i 
osnovnih sloboda

4.
23. 1. 2020.

Ad. 28.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 32.

1/20 9/20

33. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade 
republike francuske u oblasti kinematografske koprodukcije

4.
23. 1. 2020.

Ad. 31.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 33.

1/20 9/20

34. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju produženja važenja protokola između vijeća ministara bosne i Hercegovine 
i vlade republike slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja

4.
23. 1. 2020.

Ad. 32.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 34.

1/20 8/20

35. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između bosne i Hercegovine i švicarske konfederacije o 
socijalnoj sigurnosti i administrativnog sporazuma o provođenju sporazuma između bosne i Hercegovine i švicarske 
Konfederacije o socijalnoj sigurnosti

4.
23. 1. 2020.

Ad. 33.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 35.

1/20 12/20

36. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju protokola uz konvenciju o ugovoru o međunarodnom drumskom 
prijevozu robe (cmr), Ženeva, 19. maja 1956. godine

4.
23. 1. 2020.

Ad. 24.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 36.

1/20 9/20

37. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju izmjene i dopune konvencije o zaštiti sredozemnog mora od zagađenja 
- Konvencija iz Barselone

4.
23. 1. 2020.

Ad. 29.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 37.

1/20 12/20

38. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju izmjene i dopune aneksa konvencije međunarodne organizacije rada o 
identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine

4.
23. 1. 2020.

Ad. 34.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 39.

1/20 9/20

39. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine i savezne vlade 
austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti klasificiranih podataka

4.
23. 1. 2020.

Ad. 38.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 40.

1/20 8/20

40. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o principima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju 
i korištenju svemira, uključujući i mjesec i druga nebeska tijela

4.
23. 1. 2020.

Ad. 25.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 41.

1/20 12/20

41. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između vijeća ministara bosne 
i Hercegovine i vlade republike turske i implementacionog protokola u vezi s finansijskom pomoći između vijeća 
ministara bosne i Hercegovine i vlade republike turske

4. 
23. 1. 2020.

Ad. 39.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 42.

1/20 11/20
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42. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o slobodnoj trgovini između bosne i Hercegovine i republike 
Turske

4.
23. 1. 2020.

Ad. 30.

3. 
16. 1. 2020.

Ad. 43.

1/20 8/20

43. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju konvencije vijeća evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim 
krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje

4.
23. 1. 2020.

Ad. 35.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 44.

1/20 12/20

44. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju izmjena i dopune iz 2018. godine kodeksa konvencije međunarodne 
organizacije rada o radu na moru (MLC) iz 2006. godine

4.
23. 1. 2020.

Ad. 36.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 45.

1/20 8/20

45. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade 
ujedinjenih arapskih emirata o zračnom saobraćaju između i izvan njihovih teritorija

4.
23. 1. 2020.

Ad. 26.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 46.

1/20 8/20

46. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju protokola o određivanju tromeđne granične tačke između bosne i 
Hercegovine, crne gore i republike srbije

4.
23. 1. 2020.

Ad. 37.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 47.

1/20 9/20

47. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o grantu (koridor 5c u rs-u - dio 1) između bosne i Hercegovine 
i evropske banke za obnovu i razvoj

4.
23. 1. 2020.

Ad. 21.

3. 
16. 1. 2020.

Ad. 48.

1/20 12/20

48. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju protokola o izmjenama i dopunama protokola između vijeća ministara 
bosne i Hercegovine i vlade kraljevine saudijske arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju 
diplomatskih predstavništava u sarajevu i rijadu

6.
28. 5. 2020.

Ad. 31.

3.
16. 1. 2020.

Ad. 38.

7/20 13/20

49. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade narodne 
republike kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu

6.
28. 5. 2020.

Ad. 32.

4.
4. 2. 2020.

Ad. 38.

7/20 12/20

50. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana broj 3 na ugovor o finansiranju, zaključen između bosne 
i Hercegovine (zajmoprimac), republike srpske i evropske investicione banke (banka) 5. oktobra 2011. godine u 
luksemburgu i 25. oktobra 2011. godine u sarajevu, s naknadnim izmjenama i dopunama s vremena na vrijeme/
bolnice rs-a (fi 31.243-serapis 20100049) (ugovor o finansiranju)

6.
28. 5. 2020.

Ad. 40.

5.
26. 2. 2020.

Ad. 40.

7/20 12/20

51. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju i projektu između bosne i Hercegovine (primalac), 
koju zastupa ministarstvo finansija i trezora, republike srpske (republika srpska), koju zastupa ministarstvo finansija, i 
grada gradiške (agencija za realizaciju projekta), koji zastupa gradonačelnik, i kfW-a, frankfurt na majni (kfW), u iznosu 
od 10.266.845,46 eura - prikupljanje i tretman otpadnih voda gradiška - faza 1

6.
28. 5. 2020.

Ad. 41.

5.
26. 2. 2020.

Ad. 41.

7/20 13/20

52. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju nota sporazuma o finansijskoj saradnji između vijeća ministara bosne 
i Hercegovine i vlade savezne republike njemačke za 2018. godinu, zaključen u sarajevu 9. decembra 2019. godine 
razmjenom diplomatskih nota

6.
28. 5. 2020.

Ad. 42.

5.
26. 2. 2020.

Ad. 42.

7/20 13/20
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Naziv međunarodnog dokumenta
STATUS U PSBiH: DATA SAgLASNOST ZA rATIfIKAcIJU 

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

PSBiH Predsjedništvo BiH

53. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o grantu između razvojne banke vijeća evrope i bosne i 
Hercegovine u vezi s regionalnim stambenim programom - biH 6 (2018), potpisanog 30. 9. 2019. u parizu

6.
28. 5. 2020.

Ad. 43.

5.
26. 2. 2020.

Ad. 43.

7/20 12/20

54. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana broj 1 na ugovor o finansiranju, zaključen između bosne i Herce-
govine (zajmoprimac), republike srpske i evropske investicione banke (banka) 27. decembra 2016. godine u sarajevu i 29. 
decembra 2016. godine u luksemburgu i banjoj luci/bolnice rs-b (fi 31.526 - serapis 2010-0049) (ugovor o finansiranju)

6.
28. 5. 2020.

Ad. 44.

5.
26. 2. 2020.

Ad. 44.

7/20 12/20

55. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju i projektu između bosne i Hercegovine (primalac), 
koju zastupa ministarstvo finansija i trezora, republike srpske (republika srpska), koju zastupa ministarstvo finansija, i 
grada gradiške (agencija za realizaciju projekta), koji zastupa gradonačelnik, i kfW-a, frankfurt na majni (kfW), u iznosu 
od 3.800.000,00 eura – prikupljanje i tretman otpadnih voda gradiška

6.
28. 5 2020.

Ad. 45.

5.
26. 2. 2020.

Ad. 45.

7/20 13/20

56. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju multilateralne konvencije o provođenju mjera za sprečavanje erozije 
poreske osnovice i premještanja dobiti koje se odnose na poreske ugovore (mli)

6.
28. 5. 2020.

Ad. 46.

7.
11. 3. 2020.

Ad. 28.

7/20 13/20

57. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade republike 
srbije o saradnji na realizaciji projekta autoputa/brze ceste sarajevo – beograd – sarajevo

6.
28. 5. 2020.

Ad. 47.

7.
11. 3. 2020.

Ad. 29.

7/20 13/20

58. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o zajmu i projektu između kfW-a, frankfurt na majni (kfW), i 
bosne i Hercegovine, koju predstavlja ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i federacije bosne i Hercegovine koju 
predstavlja federalno ministarstvo finansija, i elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-bosne d.d. mostar (agencija za 
izvršenje projekta) u iznosu od 15.000.000,00 eura - rehabilitacija i modernizacija pumpno-akumulacione hidroelektrane 
čapljina

6.
28. 5. 2020.

Ad. 48.

7.
11. 3. 2020.

Ad. 30.

7/20 13/20

59. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju protokola o saradnji u traženju nestalih lica između vijeća ministara bosne 
i Hercegovine i Vlade Crne Gore

6.
28. 5. 2020.

Ad. 49.

7.
11. 3. 2020.

Ad. 27.

7/20 13/20

60. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o finansiranju između bosne i Hercegovine, republike srpske i 
evropske investicione banke - mjere zaštite od poplava rs

7.
11. 6 .2020.

Ad. 48.

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 

2020.
Ad. 65.

8/20 15/20

61. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o finansiranju (vodovod i kanalizacija u republici srpskoj ii) 
između bosne i Hercegovine, republike srpske i evropske investicione banke

7.
11. 6. 2020.

Ad. 49.

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 

2020.
Ad. 66.

8/20 15/20

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

7.
11. 6. 2020.

Ad. 50.

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 

2020.
Ad. 67.

8/20 16/20
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Naziv međunarodnog dokumenta
STATUS U PSBiH: DATA SAgLASNOST ZA rATIfIKAcIJU 

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

PSBiH Predsjedništvo BiH

63. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o finansiranju (koridor 5c - srednji dio) između bosne i Hercegovine 
i evropske investicione banke

7.
11. 6. 2020.

Ad. 51.

8.
15. 5, 19. 5. i 20. 5. 

2020.
Ad. 68.

8/20 16/20

64. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima (mac) 7.
11. 6. 2020.

Ad. 40.

5.
26. 2. 2020.

Ad. 39.

8/20 14/20

65. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za 
Bosnu i Hercegovinu

8.
25. 6. 2020.

Ad. 10.

9.
10. 6. 2020.

Ad. 39.

10/20 11/20

66. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju i projektu između kfW-a, frankfurt na majni 
(kfW), i bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa ministarstvo finansija i trezora, i federacije bosne i Hercegovine, 
koju zastupa federalno ministarstvo finansija i federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za izvođenje 
projekata), u iznosu od 9.500.000,00 eura - energetska efikasnost u javnim zgradama

8.
25. 6. 2020.

Ad. 11.

9.
10. 6. 2020.

Ad. 40.

10/20 13/20

67. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o zajmu (Hitni projekat za covid-19 za bosnu i Hercegovinu) 
između bosne i Hercegovine i međunarodne banke za obnovu i razvoj

8.
25. 6. 2020.

Ad. 12.

9.
10. 6. 2020.

Ad. 41.

10/20 11/20

68. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o investicionom grantu između bosne i Hercegovine 
i evropske investicione banke, koridor 5c - izgradnja dionice autoputa zenica sjever - Žepče jug, poddionica 4: 
ponirak - donja gračanica, dio 1: ponirak - vraca (izlaz iz tunela zenica)

9.
8. 7. 2020.

Ad. 11.

10.
7. 7. 2020.

Ad. 50.

9/20 16/20

69. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje 
srbija - bosna i Hercegovina za 2018. godinu, između evropske komisije, republike srbije i bosne i Hercegovine

9.
8. 7. 2020.

Ad. 12.

10.
7. 7. 2020.

Ad. 51.

10/20 14/20

70. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o zajmu (grcf2 W2 – projekat javnog prijevoza sarajevo - dio 2) 
između bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj

9.
8. 7. 2020.

Ad. 13.

10.
7. 7. 2020.

Ad. 52.

10/20 16/20

71. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje 
bosna i Hercegovina - crna gora 2018 - 2020, za 2018. godinu, između evropske komisije, bosne i Hercegovine i crne 
Gore

9.
8. 7. 2020.

Ad. 14.

10.
7. 7. 2020.

Ad. 53.

9/20 15/20

72. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o zajmu (projekat Živinice - regionalna deponija za čvrsti otpad) 
između bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj

9.
8. 7. 2020.

Ad. 15.

10.
7. 7. 2020.

Ad. 54.

9/20 14/20

73. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju između bosne i Hercegovine i evropske komisije 
kojim se mijenja sporazum o finansiranju između bosne i Hercegovine i evropske komisije u vezi s interreg ipa 
programom prekogranične saradnje Hrvatska, bosna i Hercegovina i crna gora za period 2014 - 2020. (cci 2014tc-
1615cb004) u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (ipa ii)

9.
8. 7. 2020.

Ad. 16.

10.
7. 7. 2020.

Ad. 55.

10/20 15/20
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Naziv međunarodnog dokumenta
STATUS U PSBiH: DATA SAgLASNOST ZA rATIfIKAcIJU 

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

PSBiH Predsjedništvo BiH

74. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o grantu (projekat regionalni vodovod plava voda) između 
bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz sida-ebrd ii pro-
grama za komunalno okruženje i klimu

9.
8. 7. 2020.

Ad. 17.

10.
7. 7. 2020.

Ad. 56.

9/20 14/20

75. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju i projektu između bosne i Hercegovine, koju 
predstavlja ministarstvo finansija i trezora biH, republike srpske, koju predstavljaju ministarstvo finansija i ministarstvo 
za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (agencija za izvršenje projekta), i kfW-a, frankfurt na majni, u iznosu 
od 10.000.000,00 eura - energetska efikasnost u javnim zgradama

9.
8. 7. 2020.

Ad. 18.

10.
7. 7. 2020.

Ad. 57.

10/20 17/20

76. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za bosnu i 
Hercegovinu za 2018. godinu između bosne i Hercegovine, koju zastupa direkcija za evropske integracije vijeća 
ministara biH, i evropske unije, koju zastupa evropska komisija

10.
21. 7. 2020.

Ad. 24.

10.
7. 7. 2020.

Ad. 58.

10/20 17/20

77. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade 
rumunije o međusobnoj zaštiti tajnih podataka

6. hitna
29. 7. 2020.

Ad. 4.

11.
23. 7. 2020.

Ad. 23.

12/20 17/20

78. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Wipo) iz 
marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i licima koja se iz drugog razloga ne mogu 
koristiti štampom

6. hitna
29. 7. 2020.

Ad. 6.

11.
23. 7. 2020.

Ad. 24.

11/20 17/20

79. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju izmijenjene konvencije evropske organizacije za satelitske komunikacije 
(EUTELSAT)

6. hitna
29. 7. 2020.

Ad. 7.

11.
23. 7. 2020.

Ad. 25.

11/20 17/20

80. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama uz sporazum o izmjeni i 
pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (cefta 2006)

6. hitna
29. 7. 2020.

Ad. 5.

11.
23. 7. 2020.

Ad. 26.

12/20 17/20
1/21

81. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između vijeća ministara biH, koje predstavlja ministarstvo 
finansija i trezora biH, i vlade švicarske konfederacije, koju predstavlja državni sekretarijat za ekonomske odnose, 
u vezi s odobrenjem finansijskog doprinosa u formi donacije za projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda 
u gradišci

12.
8. 10. 2020.

Ad. 24.

12.
15. 9. 2020.

Ad. 30.

17/20 2/21

82. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o zajmu (projekat gradskih saobraćajnica sarajevo) između 
bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj

12.
8. 10. 2020.

Ad. 25.

12.
15. 9. 2020.

Ad. 31.

17/20 1/21

83. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za projekat registracije 
nekretnina) između bosne i Hercegovine i međunarodne banke za obnovu i razvoj

12.
8. 10. 2020.

Ad. 26.

12.
15. 9. 2020.

Ad. 32.

17/20 19/20

84. odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju amandmana broj 2 na ugovor o finansiranju između bosne i Hercegovine i 
evropske investicione banke, naknadno izmijenjen amandmanom broj 1 (ugovor o finansiranju) - distribucija električne 
energije u biH - c (fi 82.304 - serapis 2010 - 0562)

13.
24. 11. 2020.

Ad. 18.

13.
14. 10. 2020.

Ad. 27.

19/20 2/21
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Naziv međunarodnog dokumenta
STATUS U PSBiH: NIJE DATA SAgLASNOST ZA rATIfIKAcIJU 

Sjednica DNPSBiH Sjednica PDPSBiH

1. sporazum između vijeća ministara bosne i Hercegovine i kabineta ministara ukrajine o saradnji u oblasti turizma
broj: 01,02-21-1-1496/19 od 20. 8. 2019. 

6.
28. 5. 2020.

Ad. 33. – u drugom krugu glasanja
nije data saglasnost za ratifikaciju

4.
4. 2. 2020.

ad. 39.- data saglasnost za ratifikaciju

2. amandmani na rimski statut međunarodnog krivičnog suda (amandmani iz kampale)
broj: 01,02-21-1-2224/19 od 5. 2. 2020.

6.
28. 5. 2020.

Ad. 37. – nije data saglasnost
za ratifikaciju

5.
26. 2. 2020.

ad. 37. - data saglasnost za ratifikaciju

3. sporazum između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica inicijative za spremnost i prevenciju 
katastrofa u jugoistočnoj evropi o aranžmanima zemlje domaćina za sekretarijat inicijative za spremnost i prevenciju 
katastrofa u jugoistočnoj evropi
broj: 01,02-21-1-897/19 od 26. 4. 2019.

7.
11. 6. 2020.

Ad. 39. – u drugom krugu glasanja
nije data saglasnost za ratifikaciju

5.
26. 2. 2020.

ad. 38. - data saglasnost za ratifikaciju

1. amandman na montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač 
(amandman iz kigalija), broj: 01,02-21-1-2269/20 od 24. 11. 2020.

2. sporazum 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 Hercegovina – putna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica i. tarčin – ivan”,  
broj: 01,02-21-1-2280/20 od 26. 11. 2020.

3. ugovor o zajmu (grcf2 W2 – projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama sarajevo) 
između bosne i Hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-2288/20 
od 27. 11. 2020.

4. ugovor 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 inves-
ticioni grant iz regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni balkan (reep),  
broj: 01,02-21-1-2308/20 od 1. 12. 2020.

mEĐUNARODNI DOKUmENTI U PARLAmENTARNOJ PROcEDURI NA DAN 31. 12. 2020. 

5. sporazum 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 (primalac), 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 Her-
cegovinu (efbH)”, potpisan 27. 10. 2020. i 29. 10. 2020. u sarajevu i frankfurtu na majni, 
broj: 01,02-21-1-2332/20 od 3. 12. 2020.

6. sporazum o primjeni Xi. dijela konvencije ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. decembra 
1982, broj: 01,02-21-1-2410/20 od 16. 12. 2020.

7. nota sporazum o finansijskoj saradnji između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade 
savezne republike njemačke za 2014. i 2015. godinu, potpisan u sarajevu 3. septembra 2020. 
razmjenom diplomatskih nota, broj: 01,02-21-1-2428/20 od 18. 12. 2020.

8. sporazum između vijeća ministara bosne i Hercegovine i vlade republike srbije o izgradnji 
i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji bratunac – ljubovija, 
broj: 01,02-21-1-2486/20 od 24. 12. 2020.
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

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 izboru predsjedatelja, prvog zamjenika i drugog zamje-
nika predsjedatelja zastupničkog doma parlamentarne skupštine 
Bosne i Hercegovine

/ konstituirajuća 
6. 12. 2018.

Ad.2.

/ Zastupnici u 
zastupničkom domu psbiH

89/18

2. odluka o izboru članova povjerenstva za pripremu izbora vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine

/ konstituirajuća 
6. 12. 2018.

Ad.3.

/ Zastupnici u 
zastupničkom domu psbiH

89/18

3. odluka o izboru predsjedatelja, prvog zamjenika i drugog zamje-
nika predsjedatelja doma naroda parlamentarne skupštine bosne 
i Hercegovine

konstituirajuća
28. 2. 2019.

Ad.2.

/ klub izaslanika bošnjačkoga naroda 
klub izaslanika hrvatskoga naroda 
klub izaslanika srpskoga naroda

/ 19/19

4. Odluka o imenovanju tajnika Doma naroda Parlamentarne 
skupštine bosne i Hercegovine

2.
 13. 3. 2019.

Ad.3.

/ Kolegij Doma naroda PSBiH / 19/19

5. odluka o potvrdi imenovanja predsjedatelja vijeća ministara 
Bosne i Hercegovine

/ 4. hitna 
5. 12. 2019.

Ad.1.

/ predsjedništvo biH 81/19

6. odluka o imenovanju članova stalnih povjerenstava zastupničkog 
doma parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

/ 4. hitna
5. 12. 2019.

Ad.2.

/ kolegij zastupničkog doma psbiH 81/19

7. odluka o imenovanju tajnika zastupničkog doma parlamentarne 
skupštine bosne i Hercegovine

/ 2.
18. 12. 2019.

Ad.21.

/ kolegij zastupničkog doma psbiH 84/19

8. odluka o potvrdi imenovanja ministara, zamjenika ministara i 
zamjenika predsjedatelja vijeća ministara bosne i Hercegovine

/ 5. hitna
23. 12. 2019.

Ad.1.

/ Predsjedatelj 
vijeća ministara biH

84/19

9. odluka o imenovanju članova stalnih povjerenstava doma naroda 
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

3.
20. 12. 2019.

Ad.2.

/ Kolegij Doma naroda PSBiH / 84/19

ODLUKE - izbori, imenovanja - potvrda imenovanja
u razdoblju od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020. parlamentarna skupština bosne i Hercegovine donijela je 33 odluke.

PREGLED DONESENIH ODLUKA
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Naziv odluke 
STATUS U PSBiH: DONESENA 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Predlagatelj Objava
“Službeni 

glasnik BiH“, br.
DN PSBiH ZD PSBiH

10. odluka o imenovanju članova izaslanstava parlamentarne 
skupštine biH

3. hitna
15. 1. 2020.

Ad.3.

3.
16. 1. 2020.

Ad.27.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine biH

4/20

11. odluka o izboru članova zajedničkih povjerenstava obaju domova 
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

3. hitna
15. 1. 2020.

Ad.2.

3.
16. 1. 2020.

Ad.26.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine biH

4/20

12. odluka o izmjenama odluke o imenovanju članova stalnih
povjerenstava zastupničkog doma parlamentarne
skupštine bosne i Hercegovine

/ 3.
16. 1. 2020.

Ad.25.

/ zastupnici iz kluba
zastupnika SNSD-a

4/20

13. odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova stalnih
povjerenstava doma naroda parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine

4.
23. 1. 2020.

Ad.20.

/ izaslanici iz kluba
izaslanika bošnjačkoga naroda

/ 8/20

14. odluka o imenovanju povjerenstva za izbor i praćenje rada 
agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv 
korupcije

6.
28. 5. 2020.

Ad.36.

12.
15. 9. 2020

Ad.21.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine biH

58/20

15. odluka o potvrđivanju odluke predsjedništva bosne i Hercegovine o 
učešću pripadnika policijskih službi iz bosne i Hercegovine u stabili-
zacijskoj misiji ujedinjenih naroda u demokratskoj republici kongo

7.
11. 6. 2020.

Ad.38.

7.
11. 3. 2020.

Ad.16.

predsjedništvo bosne i Hercegovine 35/20

16. odluka o izboru i stupanju na dužnost i prestanku dužnosti 
članovima središnjeg izbornog povjerenstva bosne i Hercegovine

/ 7.
11. 3. 2020.

Ad.22.

/ Zastupnik
dragan mektić

18/20

17. odluka o izboru i stupanju na dužnost i prestanku dužnosti člana 
središnjeg izbornog povjerenstva bosne i Hercegovine

/ 8.
15., 19. i 20. 5. 2020.

Ad.54.

/ Zastupnik
zlatan begić

29/20

18. odluka o potvrdi imenovanja ministra za ljudska prava i izbjeglice 
u vijeću ministara bosne i Hercegovine

/ 8.
15., 19. i 20. 5. 2020.

Ad.3.

/ Predsjedatelj
vijeća ministara biH

28/20

19. Odluka o potvrdi imenovanja zamjenika ministra sigurnosti u 
vijeću ministara bosne i Hercegovine

/ 8.
15., 19. i 20. 5. 2020.

Ad.4.

/ Predsjedatelj
vijeća ministara biH

28/20

20. odluka o imenovanju članova međuparlamentarnih skupina 
prijateljstva parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine za 
bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja

8.
25. 6. 2020.

Ad.6.

9.
10. 6. 2020.

Ad.34.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine biH

39/20

21. odluka o imenovanju članova parlamentarne skupštine bosne i 
Hercegovine u parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje 
između parlamentarne skupštine biH i europskog parlamenta

8.
25. 6. 2020.

Ad.9.

10.
7. 7. 2020.

Ad.47.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine biH

41/20
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Naziv odluke 
STATUS U PSBiH: DONESENA 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Predlagatelj Objava
“Službeni 

glasnik BiH“, br.
DN PSBiH ZD PSBiH

22. odluka o dopuni odluke o imenovanju članova izaslanstava 
parlamentarne skupštine biH

9.
8. 7. 2020.

Ad.7.

/ Kolegij Doma naroda PSBiH / 45/20

23. odluka o imenovanju članova povjerenstva za odlučivanje o 
sukobu interesa

9.
8. 7. 2020.

Ad.8.

10.
7. 7. 2020.

Ad.46.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine biH

41/20

24. odluka o razrješenju tajnika zajedničke službe tajništva 
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

9.
8. 7. 2020.

Ad.9.

10.
7. 7. 2020.

Ad.48.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine biH

41/20

25. odluka o imenovanju tajnika zajedničke službe tajništva 
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

9.
8. 7. 2020.

Ad.10.

10.
7. 7. 2020.

Ad.49.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine biH

41/20

26. odluka o imenovanju člana državne regulatorne komisije za 
električnu energiju iz republike srpske

10.
21. 7. 2020.

Ad.23.

11.
23. 7. 2020.

Ad.19.

vijeće ministara biH 45/20

27. odluka o izboru člana visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća 
Bosne i Hercegovine

/ 11.
23. 7. 2020.

Ad.18.

/ visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće
Bosne i Hercegovine

45/20

28. odluka o potvrdi imenovanja ministra sigurnosti u vijeću ministara 
Bosne i Hercegovine

/ 11.
23. 7. 2020.

Ad.3.

/ predsjedatelj vijeća ministara biH 45/20

29. odluka o osnivanju ad hoc povjerenstva parlamentarne skupštine 
bosne i Hercegovine za provođenje postupka imenovanja članova 
vijeća regulatorne agencije za komunikacije bosne i Hercegovine

12. 
8. 10. 2020.

Ad.17.

12.
15. 9. 2020.

Ad.21.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 65/20

30. odluka o izboru tri člana upravnog odbora agencije za razvoj 
visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete

12.
8. 10. 2020.

Ad.22.

12.
15. 9. 2020.

Ad.22.

privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova psbiH
za provođenje procedure izbora tri člana upravnog odbora

agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete,
po jednog iz bošnjačkoga, hrvatskoga i srpskoga naroda

65/20

31. Odluka o imenovanju glavnog revizora Ureda za reviziju institucija 
Bosne i Hercegovine

12.
8. 10. 2020.

Ad.23.

13.
14. 10. 2020.

Ad.15.

privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova psbiH
za provođenje procedure imenovanja glavnog revizora

Ureda za reviziju institucija BiH

66/20

32. odluka o imenovanju ravnatelja agencije za zaštitu osobnih 
podataka u Bosni i Hercegovini

13.
24. 11. 2020.

Ad.16.

13.
14. 10. 2020.

Ad.16.

privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova psbiH
za provođenje procedure imenovanja ravnatelja

agencije za zaštitu osobnih podataka u biH

77/20

33. odluka o imenovanju šest članova ureda za razmatranje žalbi u 
Sarajevu

13.
24. 11. 2020.

Ad.17.

13.
14. 10. 2020. 

Ad.17.

privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova psbiH
za provođenje procedure imenovanja sedam članova

ureda za razmatranje žalbi u sarajevu

77/20
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

u parlamentarnoj proceduri bilo je 126 izvješća - usvojeno je 54 izvješća, nije usvojeno 54, a pet izvješća nije primljeno k znanju. na dan 31. 12. 2020. u parlamentarnoj proceduri bilo je 13 izvješća. 
u parlamentarnoj proceduri bilo je i 220 izvješća o financijskoj reviziji institucija biH za 2017., 2018. i 2019. godinu. nije usvojeno 146 izvješća o financijskoj reviziji institucija biH za 2017. i 2018. godinu. 
na dan 31. 12. 2020. u parlamentarnoj proceduri bila su 74 izvješća o financijskoj reviziji institucija biH za 2019. godinu.

Naziv informacije  
STATUS U PSBiH: USVOJENA 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Podnositelj

DN PSBiH ZD PSBiH

1. dopuna informacije o realizaciji zaklјučaka s 45. sjednice zastupničkog doma
parlamentarne skupštine biH 
broj: 01/3-50-3-3-21/17, veza: 01-50-1-15-45/17 od 19. 3. 2018.

/ 2.
18. 12. 2019.

Ad.15.

/ Uprava za neizravno 
oporezivanje BiH

2. informacija o stanju javne zaduženosti bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2019.
broj: 01-16-1-1231/20 od 23. 6. 2020. i broj: 02-16-1-1231/20 od 14. 7. 2020.

12.
8. 10. 2020.

Ad.14.

10.
7. 7. 2020.

Ad.43.

vijeće ministara biH - ministarstvo financija i trezora biH

3. informacija o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministrice vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine 
broj: 02-50-6-16-12/20 od 8. 10. 2020.

13.
24. 11. 2020.

Ad.13. 

/ Izaslanica
dušanka majkić

/

INFORmAcIJE

IZVJEŠĆA

u parlamentarnoj proceduri bilo je 13 informacija. tri informacije su usvojene, tri su primljene k znanju a pet informacija nije primljeno k znanju. na dan 31. 12. 2020. u parlamentarnoj proceduri bile su 
dvije informacije.

USVOJENE INFORmAcIJE

Naziv informacije  
STATUS U PSBiH: PrIMLJENA K ZNANJU 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Podnositelj

DN PSBiH ZD PSBiH

1. informacija o stanju javne zaduženosti bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2017. 
broj: 01,02-16-1-2627/17 od 29. 5. 2018.

4.
23. 1. 2020.

Ad.14.

3.
16. 1. 2020.

Ad.24.

vijeće ministara biH - ministarstvo financija i trezora biH

2. informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica oružanih snaga
Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2019. godinu 
broj: 03/1-03-2146/18 od 25. 9. 2018.

7.
11. 6. 2020.

Ad.37.

7.
11. 3. 2020.

Ad.15.

ministarstvo obrane biH

3. informacija vijeća ministara bosne i Hercegovine o stanju u području migracija u
bosni i Hercegovini u vezi s povećanim priljevom migranata u bosnu i Hercegovinu
broj: 01-50-1-1123/19 od 11. 6. 2019.

/ 2. hitna
14. i 26. 6. 2019.

Ad.2.

/ vijeće ministara biH

INFORmAcIJE PRImLJENE K ZNANJU
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

INFORmAcIJE U PARLAmENTARNOJ PROcEDURI NA DAN 31. 12. 2020.

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 Izvozno-kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine - IGA 
broj: 01,02,03-50-18-1649/19 od 17. 9. 2019.

5.
14. 2. 2020.

Ad.14.

4.
4. 2. 2020.

Ad.24.

Izvozno-kreditna agencija BiH

2. informacija o stanju javne zaduženosti bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2018. 
broj: 01,02-16-1-865/19 od 23. 4. 2019.

6.
28. 5. 2020.

Ad.30.
Nije primljena 

k znanju

4.
4. 2. 2020.

Ad.23.
Primljena
k znanju

vijeće ministara biH - ministarstvo financija i trezora biH

3. informacija o radu tužiteljstva biH za 2017. godinu 
broj: 01,02-09-1029/18 od 23. 4. 2018.

6.
28. 5. 2020.

Ad.34.
Primljena
 k znanju

6.
11. 3. 2020.

Ad.2.
Nije primljena 

k znanju

tužiteljstvo biH

4. informacija o radu tužiteljstva biH za 2018. godinu 
broj: 01-50-18-148/20 i 02-50-18-148/20 od 17. 1. 2020.

6.
28. 5. 2020.

Ad.35.
Primljena
 k znanju

6.
11. 3. 2020.

Ad.3.
Nije primljena 

k znanju

tužiteljstvo biH

5. informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve
za razdoblje siječanj - prosinac 2019. 
broj: 01,02-16-1-1678/20 od 24. 8. 2020.

13.
24. 11. 2020.

Ad.10.

12.
15. 9. 2020.

Ad.19.

vijeće ministara biH - ministarstvo financija i trezora biH

INFORmAcIJE KOJE NISU PRImLJENE K ZNANJU

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. 
(podnositelj: vijeće ministara biH - ministarstvo sigurnosti biH)

2. informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve za razdoblje siječanj – lipanj 2020., broj: 01,02-16-1-2392/20 od 11. 12. 2020. 
(podnositelj: vijeće ministara biH - ministarstvo financija i trezora biH).
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Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

ZAKLJUČcI  
na sjednicama zastupničkog doma parlamentarne skupštine biH povodom razmatranih točaka dnevnog reda zastupnici su predložili 111 prijedloga zaključaka, od toga je 87 usvojeno, nije usvojen 21 
prijedlog zaključka, o dva prijedloga zaključka dom se nije izjašnjavao, a od jednog prijedloga zaključka zastupnik je odustao.  
na sjednicama doma naroda parlamentarne skupštine biH povodom razmatranih točaka dnevnog reda izaslanici su predložili 31 prijedlog zaključaka, od toga je 17 usvojeno, a 14 prijedloga zaključaka 
nije usvojeno.
parlamentarna skupština biH donijela je i deset zaključaka o osnivanju privremenih zajedničkih povjerenstava obaju domova parlamentarne skupštine biH za provođenje procedure imenovanja i iz-
bora, a zastupnički dom usvojio je zaključak o osnivanju privremenog istražnog povjerenstva zastupničkog doma parlamentarne skupštine biH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama biH.
osim toga, parlamentarna skupština bosne i Hercegovine, na 4. sjednici zastupničkog doma, održanoj 4. veljače 2020. godine, i na 5. sjednici doma naroda, održanoj 14. veljače 2020. godine, donijela je 
zaključak o imenovanju predstavnika parlamentarne skupštine biH u radnu skupinu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji trgovska 
gora, općina dvor. zaključak je objavljen u “službenom glasniku biH”, broj 32/20. 

ZAKLJUČcI O OSNIVANJU PRIVREmENIH ZAJEDNIČKIH POVJERENSTAVA

PREGLED DONESENIH/USVOJENIH ZAKLJUČAKA

Naziv zaključka  
STATUS U PSBiH: DONESEN/USVOJEN 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Podnositelj Objava
“Službeni 

glasnik BiH“, br.DN PSBiH ZD PSBiH

1. zaključak o osnivanju privremenog istražnog povjerenstva 
zastupničkog doma parlamentarne skupštine biH  za utvrđivanje 
stanja u pravosudnim institucijama BiH

/ 2. hitna
14. i 26. 6. 2019.

Ad.1.

/ Zastupnik
Damir Arnaut

zastupnički dom psbiH na 
8. sjednici, održanoj 15., 19. 
i 20. 5. 2020., potvrdio je 
imenovanje članova privre-
menog istražnog povjeren-
stva za utvrđivanje stanja u 
pravosudnim institucijama 
Bosne i Hercegovine.

2. zaključak o osnivanju privremenog zajedničkog povjerenstva 
obaju domova parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine za 
provođenje procedure imenovanja članova neovisnog odbora i od-
bora za žalbe građana kao neovisnih tijela policijske strukture bosne 
i Hercegovine

na 6. sjednici, održanoj 28. 
5. 2020., predsjedatelj doma 
konstatirao je da je Kolegij 
doma, radeći kao povjeren-
stvo, postigao suglasnost o 
zaključku koji na 5. sjednici 
doma, održanoj 14. 2. 2020., 
prilikom glasovanja nije dobio 
entitetsku većinu

4.
4. 2. 2020.

Ad.26.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

32/20
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Naziv zaključka  
STATUS U PSBiH: DONESEN/USVOJEN 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Podnositelj Objava
“Službeni 

glasnik BiH“, br.DN PSBiH ZD PSBiH

3. zaključak o osnivanju privremenog zajedničkog povjerenstva 
obaju domova parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine za 
provođenje procedure imenovanja ravnatelja agencije za zaštitu 
osobnih podataka u bosni i Hercegovini

na 6. sjednici, održanoj 28. 
5. 2020., predsjedatelj doma 
konstatirao je da je Kolegij 
doma, radeći kao povjeren-
stvo, postigao suglasnost o 
zaključku koji na 5. sjednici 
doma, održanoj 14. 2. 2020.,                        
prilikom glasovanja nije dobio 
entitetsku većinu

4.
4. 2. 2020.

Ad.27.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

32/20

4. zaključak o osnivanju privremenog zajedničkog povjerenstva 
obaju domova parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine 
za provođenje procedure imenovanja sedam članova ureda za 
razmatranje žalbi u sarajevu

na 6. sjednici, održanoj 28. 
5. 2020., predsjedatelj doma 
konstatirao je da je Kolegij 
doma, radeći kao povjeren-
stvo postigao suglasnost o 
zaključku koji na 5. sjednici 
doma, održanoj 14. 2. 2020., 
prilikom glasovanja nije dobio 
entitetsku većinu

4.
4. 2. 2020.

Ad.28.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

32/20

5. zaključak o osnivanju privremenog zajedničkog povjerenstva obaju 
domova parlamentarne skupštine biH za provođenje procedure 
imenovanja glavnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i 
Hercegovine

na 6. sjednici, održanoj 28. 
5. 2020., predsjedatelj doma 
konstatirao je da je Kolegij 
doma, radeći kao povjeren-
stvo, postigao suglasnost o 
zaključku koji na 5. sjednici 
doma, održanoj 14. 2. 2020., 
prilikom glasovanja nije dobio 
entitetsku većinu

4.
4. 2. 2020.

Ad.29.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

32/20

6. zaključak o osnivanju privremenog zajedničkog povjerenstva 
obaju domova parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine za 
provođenje procedure izbora tri člana upravnog odbora agencije 
za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, po jednog iz 
bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda

na 6. sjednici, održanoj 28. 
5. 2020., predsjedatelj doma 
konstatirao je da je Kolegij 
doma, radeći kao povjeren-
stvo, postigao suglasnost o 
zaključku koji na 5. sjednici 
doma, održanoj 14. 2. 2020., 
prilikom glasovanja nije dobio 
entitetsku većinu

4.
4. 2. 2020.

Ad.30.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

32/20
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Naziv zaključka  
STATUS U PSBiH: DONESEN/USVOJEN 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Podnositelj Objava
“Službeni 

glasnik BiH“, br.DN PSBiH ZD PSBiH

7. zaključak o osnivanju privremenog zajedničkog povjerenstva 
obaju domova parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine za 
provođenje procedure imenovanja članova podružnica ureda za 
razmatranje žalbi u banjoj luci i mostaru

12. 
8. 10. 2020.

Ad.17.

12.
15. 9. 2020.

Ad.23.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

65/20

8. zaključak o osnivanju privremenog zajedničkog povjerenstva 
obaju domova parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine za 
provođenje procedure izbora sedam članova upravnog odbora 
agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete

12.
 8. 10. 2020.

Ad.18.

12.
15. 9. 2020.

Ad.24.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

65/20

9. zaključak o osnivanju privremenog zajedničkog povjerenstva obaju 
domova parlamentarne skupštine biH za provođenje procedure 
imenovanja dva predstavnika akademske zajednice i jednog pred-
stavnika nevladinog sektora u povjerenstvo za izbor i praćenje rada 
agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

12.
 8. 10. 2020.

Ad.19.

13. 
14. 10. 2020.

Ad.18.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

66/20

10. zaključak o osnivanju privremenog zajedničkog povjerenstva 
obaju domova parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine za 
provođenje procedure imenovanja zamjenika ravnatelja agencije za 
zaštitu osobnih podataka u bosni i Hercegovini

12. 
8. 10. 2020.

Ad.20.

13.
14. 10. 2020.

Ad.19.

zajednički kolegij obaju domova
parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine

66/20

11. zaključak o izmjenama i dopunama zaključka o osnivanju privre-
menog zajedničkog povjerenstva obaju domova parlamentarne 
skupštine bosne i Hercegovine za provođenje procedure imenova-
nja članova podružnica ureda za razmatranje žalbi u banjoj luci i 
Mostaru

članak 1. zaključka  glasi: naslov zaključka o osnivanju privre-
menog zajedničkog povjerenstva obaju domova parlamen-
tarne skupštine bosne i Hercegovine za provođenje procedure 
imenovanja članova podružnica ureda za razmatranje žalbi u ba- 
njoj luci i mostaru, broj: 01,02-50-16-1730-2/20 od 8. listopada 2020. 
godine, objavljen u “službenom glasniku biH” broj: 65/20, mijenja se 
i glasi: “Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o osnivanju 
Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamen-
tarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure 
imenovanja po pet članova podružnica Ureda za razmatranje 
žalbi u Banjoj Luci i Mostaru i jednog člana Ureda za razmatranje 
žalbi u Sarajevu”.

13.
 24. 11. 2020.

Ad.17.

13. 
14. 10. 2020.

Ad.17.

Zastupnica
snježana novaković-bursać

77/20
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POSLOVNICI 
• na 3. hitnoj sjednici, održanoj 20. 11. 2019., zastupnički dom je po hitnom postupku, u skladu s člankom 133. poslovnika zastupničkog doma psbiH, usvojio izmjenu i do-

punu poslovnika zastupničkog doma parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine, predlagatelji: zastupnici mirko šarović, dragan mektić, branislav borenović i mira pekić.  
izmjena i dopuna poslovnika zastupničkog doma parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine objavljena je u “službenom glasniku biH”, broj 78/19. 

• na 6. hitnoj sjednici, održanoj 28. 4. 2020., zastupnički dom je po hitnom postupku, u skladu s člankom 133. poslovnika zastupničkog doma psbiH, usvojio dopunu poslovnika zastupničkog  
doma parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine, predlagatelji: predsjedatelj zastupničkog doma nebojša radmanović, prva zamjenica predsjedatelja borjana krišto i drugi zamjenik 
predsjedatelja denis zvizdić. dopuna poslovnika zastupničkog doma parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine objavljena je u “službenom glasniku biH“, broj 26/20. 

• na 3. sjednici, održanoj 16. 1. 2020., zastupnički dom nije usvojio u prvom čitanju prijedlog izmjene poslovnika zastupničkog doma parlamentarne skupštine bosne i Hercegovine, predlagatelji: 
zastupnici mirjana marinković-lepić i predrag kojović, broj: 01-02-1-1290/18 od 26. 2. 2019.

PREGLED OSTALIH DOKUMENATA PO STATUSU U PARLAMENTARNOj SKUPŠTINI BOSNE I HERCEGOVINE 
DOKUMENTI KOjI NISU USVOjENI

Naziv dokumenta   
STATUS U PSBiH: NIJE USVOJEN 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Predlagatelj

DN PSBiH ZD PSBiH

1. materijal s oznakom “povjerljivo”
Broj: p-pov-07-03-10-5-38/18 od 3. 5. 2018.

7.
 11. 6. 2020. 

Ad.42.
Nije usvojen

7.
 11. 3. 2020.

Ad.19.
Usvojen

/ /

2. materijal s oznakom “povjerljivo”
Broj: p-pov-07-03-10-12-97/18 od 5. 11. 2018.

7.
 11. 6. 2020. 

Ad.43.
Nije usvojen

7.
 11. 3. 2020.

Ad.20.
Usvojen 

/ /

3. materijal s oznakom “povjerljivo”
broj: p-pov-07-03-10-12-71/19 od 26. 11. 2019.

7.
 11. 6. 2020. 

Ad.44.
Nije usvojen

7.
 11. 3. 2020.

Ad.21.
Usvojen

/ /

4. izvješće o utvrđivanju rang-liste kandidata za imenovanje zamjenika ravnatelja 
agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
broj: 05/8-34-1-1841/18 od  1. 8. 2018.

8.
25. 6. 2020.

Ad.7.
Nije usvojen

64.
4. 9. 2018.

Ad.21. 
sjednica nije završena 

/ /
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DOKUMENT KOjI NIjE PRIMLjEN K ZNANjU

Naziv dokumenta   
STATUS U PSBiH: NIJE USVOJEN 

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Predlagatelj

DN PSBiH ZD PSBiH

5. zahtjev za rekonstrukciju vijeća ministara biH (smjena ministra vanjske 
trgovine i ekonomskih odnosa biH staše košarca)
Broj: 01-50-1-892/20 od 6. 5. 2020.

/ 9.
10. 6. 2020.

Ad.3.

/ zastupnici: predrag kojović, aida 
baručija, mirjana marinković-
lepić, damir arnaut, mirko 
šarović, dragan mektić, mira 
pekić, branislav borenović, ner-
min nikšić, saša magazinović, 
Zukan Helez i Nada Mladina

6. zahtjev za rekonstrukciju vijeća ministara biH (smjena zamjenika ministra 
civilnih poslova biH siniše ilića)
Broj: 01-50-1-924/20 od 11. 5. 2020.

/ 10.
7. 7. 2020.

Ad.14.

/ zastupnici: mirko šarović, dra-
gan mektić, mira pekić, branislav 
borenović, predrag kojović, aida 
baručija, mirjana marinković-
lepić, damir arnaut, nermin 
nikšić, saša magazinović, nada 
Mladina i Zukan Helez

7. univerzalni periodični pregled (upr) – iii. ciklus
broj: 01,02-37-1156/19 (u elektroničkom djelovodniku upisan pod brojem 1159) 
od 20. 6. 2020.

11.
  1. 9. 2020. 

Ad.28.
Nije usvojen

10.
 7. 7. 2020.

Ad.30.
Usvojen

ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice biH

8. plan rada neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture biH
za 2020. godinu
broj: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 12. 2. 2020.

11.
1. 9. 2020.

Ad.22.
Nije usvojen

10.
7. 7. 2020.

Ad.22.
Usvojen

neovisni odbor kao neovisno tijelo policijske strukture
Bosne i Hercegovine

Naziv dokumenta   
STATUS U PSBiH: NIJE PrIMLJEN K ZNANJU

Sjednica DN PSBiH Sjednica ZD PSBiH Predlagatelj

DN PSBiH ZD PSBiH

1. programski planovi i financijski plan bHrt-a za 2020. godinu
broj: 01,02-50-18-1031/20 od 29. 5. 2020.

13.
 24. 11. 2020. 

ad.12.b)
Nije primljen k znanju

12.
15. 9. 2020.

ad.14.b)
Primljen k znanju

upravni odbor radio-televizije bosne i Hercegovine
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• na 2. hitnoj sjednici zastupničkog doma psbiH, održanoj 14. i 26. 6. 2019., razmatrana je točka dnevnoga reda - aktualna situacija u pravosudnim institucijama bosne i Hercegovine 
s naglaskom na obveze iz preporuka europske komisije - povodom koje je dom usvojio 11 zaključaka. godišnje izvješće visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća za 2018., koje je 
dostavljeno kao materijal za raspravu o navedenoj točki dnevnog reda, nije primljeno k znanju.

• na 6. sjednici zastupničkog doma psbiH, održanoj 11. 3. 2020., razmatrana je točka dnevnog reda – rasprava o stanju u pravosuđu bosne i Hercegovine i radu visokog sudbenog i 
tužiteljskog vijeća bosne i Hercegovine - povodom koje je dom usvojio osam zaključaka. 

• na 9. sjednici zastupničkog doma psbiH, održanoj 10. 6. 2020., razmatrana je točka dnevnog reda - osiguravanje sredstava za provođenje lokalnih izbora 2020. godine - povodom 
koje je dom usvojio dva zaključka. 

RAZmATRANE TOČKE DNEVNOG REDA O KOJImA SE ZASTUPNIČKI DOm PSBiH NIjE IZjAŠNjAVAO

• prijedlog izmjena i dopuna jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama bosne i Hercegovine 
predlagatelj u zd psbiH: ustavnopravno povjerenstvo zd psbiH, broj: 01/1-50-3-1-13/20, veza broj: 03/7-02-4-367/18 od 16. 9. 2020. 
predlagatelj u dn psbiH: zastupnički dom psbiH, broj: 01-50-1-15-14/20 od 14. 12. 2020.

• zahtjev za iniciranje glasovanja o nepovjerenju vijeću ministara bosne i Hercegovine 
predlagatelji: zastupnici predrag kojović, aida baručija, mirjana marinković-lepić, damir arnaut, nermin nikšić, saša magazinović, zukan Helez i nada mladina, broj: 01-50-1-15-14/20 od 9. 12. 2020. 

• zahtjev za iniciranje glasovanja o rekonstrukciji vijeća ministara biH 
predlagatelji: zastupnici mirko šarović, dragan mektić, mira pekić, branislav borenović, nermin nikšić, zukan Helez, saša magazinović, nada mladina, dženan đonlagić, zlatan begić,  
enver bjedić, vlatko glavaš, jasmin emrić, predrag kojović, aida baručija, mirjana marinković-lepić, damir arnaut, broj: 01-50-1-2481/20 od 23. 12. 2020.

DOKUMENTI U PARLAMENTARNOj PROCEDURI NA DAN 31. 12. 2020.

• strategija i akcijski plan za poboljšanje integriteta, transparentnosti i učinkovitosti izbornog procesa u bosni i Hercegovini 
predlagatelj: središnje izborno povjerenstvo biH, broj: 01,02-50-18-2209/20 od 16. 11. 2020.

DOKUmENTI KOJI ČEKAJU NA POKRETANJE PARLAmENTARNE PROcEDURE
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ПОСЛАНИЧКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
У периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020. посланици су поднијели 77 посланичких  иницијатива. Усвојене су 32, девет посланичких иницијатива није усвојено, повучено је шест, три нису 
разматране на сједници Представничког дома ПСБиХ, а за једну посланичку иницијативу обустављена је процедура. На дан 31. 12. 2020. у парламентарној процедури су 22 посланичке 
иницијативе, а на покретање процедуре чекају четири. У складу са чланом 170. Пословника ПДПСБиХ, поднесено је 13 иницијатива, на пет је одговорено, а на осам није одговорено.

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: УСВОЈЕНА 

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

1. Иницијатива којом се Савјет министара БиХ обавезује да у року од 30 дана донесе допуну Правилника о условима набавке 
и начину коришћења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине, на начин да се пропише јасно означавање 
службених возила наљепницом или на други одговарајући начин, како би учесницима у саобраћају, као и грађанима, 
било јасно видљиво да се ради о службеном возилу и којој институцији припада, а све у сврху спречавања злоупотреба 
коришћења, број: 01-50-1-2011/19 од 19. 11. 2019.

3.
16. 01. 2020.

Ад. 28.

Посланик
Саша Магазиновић

2. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да најкасније у року од три мјесеца од дана усвајања ове 
иницијативе изради и у парламентарну процедуру достави Приједлог измјена и допуна Закона о Високом судском и 
тужилачком савјету БиХ којим се неспојивост дужности (сукоб интереса) носилаца правосудних функција проширује и 
на њихове блиске сроднике, моделирано на правилима, дефиницијама и укупним рјешењима садржаним у Закону о 
сукобу интереса у институцијама власти БиХ, смјерницама ВСТС-а, ОЕЦД-а, Европске уније, Савјета Европе и сличних 
међународних тијела, број: 01-50-1-288/19 од 05. 02. 2019.

4.
04. 02. 2020.

Ад. 32.

Посланик
Дамир Арнаут

3. Иницијатива за измјену члана 43. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/04, 
7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), број: 01-50-1-846/19 од 18. 04. 2019.

4.
04. 02. 2020.

Ад. 33.

Посланица
Мирјана Маринковић Лепић

4. Иницијатива којом се обавезује Савјет министара Босне и Херцеговине да формира радну групу за израду новог Закона 
о раду у институцијама Босне и Херцеговине у којој ће бити представници Министарства правде Босне и Херцеговине, 
Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине – Агенције за равноправност полова Босне и 
Херцеговине, уз учешће представника невладиног сектора. У Закон је потребно уградити нова рјешења којим ће се на 
прихватљив начин омогућити потпуна равноправност полова, забрана сваког облика дискриминације, насиља и мобинга, 
посебна заштита жена у случају порођаја, те право оба родитеља на родитељско одсуство. С обзиром на то да је важећи 
текст Закона донесен у основном тексту (2004. године), тј. прије ступања на снагу Јединствених правила за израду 
правних прописа у институцијама  БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр.  11/05,  58/14,  60/14,  50/17 и 70/17), потребно је да 
предложени текст закона, који ће Савјет министара Босне и Херцеговине доставити у парламентарну процедуру, буде у 
потпуности усклађен са поменутим јединственим правилима, број: 01-50-1-1184/19 од 26. 06. 2019.

4.
04. 02. 2020.

Ад. 34.

Посланици:
Аида Баручија, 

Мирјана Маринковић Лепић, 
Предраг Којовић

5. Иницијатива којом се задужује Министарство правде БиХ да најкасније у року од 30 дана од дана усвајања ове 
иницијативе изради и у парламентарну процедуру достави Приједлог измјена и допуна Закона о Високом судском и 
тужилачком савјету БиХ, на начин да се у њега уврсти одредба која би прописивала рок у којем је потребно окончати 
истрагу у дисциплинском поступку, с тим да тај рок не буде дужи од шест мјесеци, број: 01-50-1-1464/19 од 09. 08. 2019.

4.
04. 02. 2020.

Ад. 35.

Посланик
Дамир Арнаут

ПрЕгЛЕд уСВОЈЕНИх ПОСЛАНИЧКИх ИНИЦИЈАТИВА
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Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: УСВОЈЕНА 

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

6. Иницијатива  да се у оквиру Закона о јавним набавкама уврсти критеријум ‘зелене јавне набавке’ као инструмент заштите 
животне средине, којим се подстиче заштита околине и одрживи развој. Такође је потребно да све јавне институције, 
на свим нивоима власти, донесу зелене акционе планове у којима се наводе различите активности и мјере подршке за 
зелену или одрживу јавну набавку, број: 01-50-1-1609/19 од 09. 09. 2019.

4.
04. 02. 2020.

Ад. 36.

Посланици:
Саша Магазиновић, 

Мирјана Маринковић Лепић, 
Едита Ђапо

7. Иницијатива којом се од Министарства комуникација и транспорта БиХ тражи да припреми и у процедуру достави измјене 
и допуне Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, којим би се значајно пооштриле санкције за 
возаче моторних возила у практичном управљању возилом код којих се утврди количина алкохола у крви преко 1,5 г/кг 
(члан 174. (2) Закона), број: 01-50-1-2130/19 од 11. 12. 2019.

4.
04. 02. 2020.

Ад. 37.

Посланик
Дамир Арнаут

8. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да најкасније у року од 90 дана од дана усвајања ове иницијативе 
у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ донесе одлуку о провјери диплома свих запослених у државним 
институцијама у смислу контроле валидности диплома у складу са законским прописима из области образовања, број: 
01-50-1-225/20 од 24. 01. 2020.

5.
26. 02. 2020.

Ад. 36.

Посланица
Мирјана Маринковић Лепић

9. Иницијатива којом се сугерише надлежним ентитетским институцијама, односно институцијама Брчко Дистрикта (владе 
и законодавни органи) да припреме и усвоје измјене и допуне закона о заштити од клевете, на начин да се у њих 
инкорпорирају различити стандарди прихватљивости, толеранције те доказивања када је у питању наводна клевета 
против јавних личности у односу на приватне особе, а у складу са судском праксом Европског суда за људска права, број: 
01-50-1-1490/19 од 19. 08. 2019.

7.
11. 03. 2020.

Ад. 17.

Посланик
Дамир Арнаут

10. Иницијатива којом се Савјет министара БиХ обавезује да уради анализу пропусности државне границе Босне и 
Херцеговине и опремљености Граничне полиције за бољу контролу граница, број: 01-50-1-1519/19 од 23. 08. 2019.

7.
11. 03. 2020.

Ад. 18.

Посланик
Предраг Којовић

11. Иницијатива којом се Колегијуму Представничког дома налаже да, у сарадњи са Колегијумом Дома народа, у року 
од 90 дана од дана усвајања ове иницијативе спроведе неопходну процедуру с циљем уређивања питања примјене 
прекршајних одредаба прописаних чланом 66. Закона о парламентарном надзору (“Службени гласник БиХ”, број 25/18), 
број: 01-50-1-428/20 од 12. 02. 2020.

8.
15., 19. и 20. 05. 2020.

Ад. 57.

Посланик
Дамир Арнаут

12. Иницијатива за измјене и допуне Правилника о међународним активностима Парламентарне скупштине Босне и 
Херцеговине, број: 01-50-1-186/19 од 22. 01. 2019, 23. 01. 2019 - исправка техничке грешке и 31. 01. 2019.

9.
10. 06. 2020.

Ад. 19.

Посланик
Дамир Арнаут

13. Иницијатива за измјену члана 5. Правилника о коришћењу телефона у Парламентарној скупштини БиХ на основу члана 49. 
став (2) Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 
50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 и 16/16), члана 63. став (1) тачка г) Пословника Представничког дома (“Службени гласник 
БиХ”, бр. 79/14, 81/15 и 97/15) и члана 53. став (1) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ (“Службени 
гласник БиХ”, бр. 58/14, 88/15, 96/15 и 53/16), број: 01-50-1-1872/19 од 25. 10. 2019.

9.
10. 06. 2020.

Ад. 20.

Посланици:
Аида Баручија,

Мирјана Маринковић Лепић, 
Предраг Којовић

14. Иницијатива којом се тражи измјена одлуке Заједничке комисије за административне послове у смислу да се посланицима 
док траје блокада рада Представничког дома обуставе исплате плате за сваки мјесец у којем се не одржи бар једна 
сједница Дома, као и свим посланицима који у текућем мјесецу не присуствују бар једном засједању. Такође, овом 
иницијативом подстичем Савјет министара БиХ да у парламентарну процедуру упути измјене и допуне Закона о платама и 
накнадама у институцијама БиХ којима би се ова област у оваквим случајевима прецизно дефинисала, број: 01-50-1-1145/19 
од 17. 06. 2019,  поново упућена - број: 01-50-1-313/20 од 04. 02. 2020.

9.
10. 06. 2020.

Ад. 21.

Посланик 
Шемсудин Мехмедовић
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15. Иницијатива којом се Савјет министара БиХ обавезује да, с циљем повратка грађана Босне и Херцеговине из иностранства, 
предузме сљедеће:

• спроведе све неопходне радње с циљем организације повратка држављана Босне и Херцеговине из иностранства, користећи 
све расположиве ресурсе (авиони који у Босну и Херцеговину слијећу ради превоза страних држављана у своје матичне 
земље, организовани аутобуски превоз и др.), уз истовремено поштовање здравствених процедура које су прописали 
надлежни органи, којима се спречава ширење заразе вирусом корона;

• отклони све евентуалне недостатке и дилеме који се јављају у примјени постојећих процедура како би се избјегле гужве, 
ризик од заразе и непотебно малтретирање наших грађана приликом повратка у земљу, број: 01-50-1-816/20 од 17. 04. 2020.

9.
10. 06. 2020.

Ад. 36.

Посланици:
Дамир Арнаут,
Аида Баручија, 

Мирјана Маринковић Лепић, 
Предраг Којовић

16. Иницијатива којом се Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ обавезује да, у складу са чланом 39. Закона о 
комуникацијама БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 31/03, 75/06, 32/10 и 98/12), најкасније у року од 30 дана покрене поступак 
избора чланова Савјета Регулаторне агенције за комуникације БиХ, број: 01-50-1-897/20 од 07. 05. 2020.

9.
10. 06. 2020.

Ад. 37.

Посланици:
Дамир Арнаут, 
Аида Баручија, 

Мирјана Маринковић Лепић, 
Предраг Којовић

17. Иницијатива којом се  задужује Савјет министара Босне и Херцеговине да у року од 60 дана од дана усвајања ове 
иницијативе усвоји измјене и допуне Правилника о платама, додацима и накнадама особља ДКП-а БиХ на начин да у 
њему прецизира да у земљи пријема у којој Босна и Херцеговина посједује зграду резиденције, било у свом власништву 
или на други начин (временски ограничено или трајно коришћење и слично), шеф датог ДКП-а БиХ нема право на најам 
стамбеног и гаражног простора, број: 01-50-1-1341/20 од 02. 07. 2020.

10.
07. 07. 2020.

Ад. 45.

Посланик
Дамир Арнаут

18. Иницијатива којом се Савјету министара БиХ налаже да хитно, а најкасније у року од 15 дана, у парламентарну процедуру 
достави измјене и допуне Закона о јавним набавкама, број: 01-50-1-896/20 од 07. 05. 2020.

11.
23. 07. 2020.

Ад. 12.

Посланици:
Дамир Арнаут, 
Аида Баручија, 

Мирјана Маринковић Лепић, 
Предраг Којовић

19. Иницијатива којом се сугерише надлежним државним и ентитетским институцијама, односно институцијама Брчко 
Дистрикта БиХ (владама и законодавним органима) да припреме и усвоје измјене и допуне закона о парничном поступку, 
на начин да се у њих инкорпорирају одредбе о ослобађању од плаћања трошкова поступка који обухвата и износ који 
би се странци признао на име награде адвокату у случају када странке заступа јавно правобранилаштво, а у складу са 
судском праксом Европског суда за људска права, број: 01-50-1-1222/20 од 19. 06. 2020.

12.
15. 09. 2020.

Ад. 11.

Посланици:
Дамир Арнаут, 
Аида Баручија, 

Мирјана Маринковић Лепић, 
Предраг Којовић

20. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, у складу са чланом 35. Закона о Савјету министара 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), обавезује Савјет 
министара БиХ да у року од 90 дана припреми Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Судској полицији Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 3/03, 21/03 и 8/13), и то на начин да се Судска полиција Босне и Херцеговине 
оснива као основна организациона јединица у саставу Суда Босне и Херцеговине, број: 01-50-1-1229/20 од 22. 06. 2020.

12.
15. 09. 2020.

Ад. 12.

Посланик
Адил Османовић

21. Иницијатива да Савјет министара БиХ, односно Министарство правде БиХ припреми нови текст Закона о рјешавању 
сукоба закона са прописима других земаља у одређеним односима, број: 01-50-1-1380/20 од 06. 07. 2020.

12.
15. 09. 2020.

Ад. 25.

Посланица
Едита Ђапо

22. Иницијатива којом се предлаже Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ да формира Парламентарну групу 
за одговор на ХИВ и АИДС, туберкулозу, хепатитис и друге коинфекције, број: 01-50-1-1462/20 од 17. 07. 2020.

12.
15. 09. 2020.

Ад. 26.

Посланица
Едита Ђапо



39

Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 6. 12. 2018. do 31. 12. 2020.

Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: УСВОЈЕНА 

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

23. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ, односно надлежно 
Министарство за људска права и избјеглице БиХ да у року од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе примијени Одлуку 
854/2017 УН-овог Комитета за борбу против тортуре (uncat) из августа 2019. године, што је један од приоритета из Мишљења 
Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији, број: 01-50-1-1567/20 од 28. 07. 2020.

12.
15. 09. 2020.

Ад. 27.

Посланица
Алма Чоло

24. Иницијатива којом се задужује Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ да, у сарадњи са Савјетом 
министара БиХ, за наредну сједницу Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ припреми материјал и 
обезбиједи присуство надлежних чланова Савјета министара, како би Представнички дом добио релевантну информацију, 
а онда и расправљао о предузетим мјерама на основу Мишљења Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за 
чланство у Европској унији, са посебним акцентом на реализацију 14 кључних приоритета из овог документа, број: 01-50-
1-1704/20 од 25. 08. 2020.

12.
15. 09. 2020.

Ад. 28.

Посланик Саша Магазиновић
(на сједници Заједничке 

комисије за европске 
интеграције модификована

на приједлог посланице
Сњежане Новаковић Бурсаћ)

25. Иницијатива којом се задужује Министарство безбједности БиХ да у року од 30 дана Представничком дому Парламентарне 
скупштине БиХ достави Извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије у области миграција и азила за 
период 2016 – 2020, број: 01-50-1-1743/20 од  02. 09. 2020.

13.
14. 10. 2020.

Ад. 20.

Посланици:
Саша Магазиновић, 

Шемсудин Мехмедовић, 
Џенан Ђонлагић, 

Јасмин Емрић, 
Аида Баручија, 

Бранислав Бореновић, 
Мирјана Маринковић Лепић, 

Едита Ђапо

26. Иницијатива којом се задужују Савјет министара БиХ, надлежна министарства у Савјету министара БиХ и друге надлежне 
институције/органи да, у сарадњи са надлежним у Граничној полицији БиХ, обезбиједе потребна финансијска средства, те 
спроведу законске процедуре неопходне за ангажман/запошљавање недостајућег, односно потребног броја припадника 
Граничне полиције БиХ, те адекватно опремање потребним материјално-техничким средствима, а с циљем адекватног 
одговора на проблеме произашле из мигрантске кризе, број: 01-50-1-1772/20 од 07. 09. 2020.

14.
09. 12. 2020.

Ад. 17.

Посланик
Златан Бегић

27. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Министарство иностраних послова БиХ 
да, у складу са својим надлежностима и прописаним процедурама, те у сарадњи са другим надлежним институцијама, од 
Европског суда за људска права у Стразбуру прибави званичне податке који се односе на тачан број одбачених и одбијених 
апелација грађана Босне и Херцеговине поднесених овом суду у поступцима покренутим поводом потраживања накнаде 
штете произашле из почињених ратних злочина, злочина против човјечности и злочина геноцида (уз попис предмета), те 
да прибави званичне податке да ли су (и који су) представници Босне и Херцеговине (генерално и у овом суду) учествовали 
у поступцима по овим предметима на било који начин и у било којој фази, те какав је био њихов став или евентуални утицај 
на садржај одлука у сваком појединачном предмету, број: 01-50-1-1773/20 од 07. 09. 2020.

14.
09. 12. 2020.

Ад. 18.

Посланик
Златан Бегић

28. Иницијатива за оснивање Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за 
питање мигрантске кризе, која ће утврдити чињенице и прикупити релевантне информације у вези са мигрантском 
кризом – спровођењем саслушања одговорних лица, изласком на терен и на друге начине и о томе поднијети извјештај 
Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ са приједлогом краткорочних и дугорочних мјера из надлежности 
овог дома, које би требало предузети ради ефикасног управљања овом кризом, у интересу грађана Босне и Херцеговине 
и поштовања њихове сигурности и права и слобода које им припадају, те у смислу поштовања највиших међународних 
стандарда заштите људског достојанства, те права и слобода миграната, број: 01-50-1-1775/20 од 07. 09. 2020.

14.
09. 12. 2020.

Ад. 20.

Посланик
Златан Бегић
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29. 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 у року 
од 30 дана припреми Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност (“Службени гласник 
БиХ”, бр. 9/05, 35/05, 100/08 и 33/17), којим би се смањила стопа пореза на додату вриједност на све пружене услуге у 
туризму, угоститељству и путничком саобраћају са 17 на 5%. Наведена стопа ПДВ-а од 5% у туризму, угоститељству и 
путничком саобраћају примјењивала би се до 31. 12. 2022. године, број: 01-50-1-1965/20 од 08. 10. 2020.

14.
09. 12. 2020.

Ад. 32.

Посланици:
Бранислав Бореновић,

Мира Пекић

30. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да најмање једном 
мјесечно доставља Парламентарној скупштини БиХ ажурирану информацију о стању у Босни и Херцеговини по питању 
пандемије вируса корона (covid-19), укључујући податке о броју тестираних, заражених, излијечених и преминулих на 
територији цијеле Босне и Херцеговине, као и предузетим мјерама кризних штабова на свим нивоима власти, те даљим 
мјерама које с циљем заштите здравља и живота грађана и санирања економских штета узрокованих пандемијом вируса 
корона (covid-19) планира да предузме Савјет министара БиХ, уз посебан акценат на начин утрошка планираних буџетских 
средстава намијењених за санирање економских штета узрокованих пандемијом вируса корона (covid-19), број: 01-50-1-
2162/20 од  05. 11. 2020.

14.
09. 12. 2020.

Ад. 34.

Посланик
Денис Звиздић

31. 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 нови 
Приједлог закона о лијековима и медицинским средствима Босне и Херцеговине, како би се извршила хармонизација овог 
прописа са новом регулативом Европске уније, те како би се ова област у смислу међународног промета и набавке лијекова 
и медицинских средстава ускладила са постојећом ситуацијом узрокованом пандемијом вируса корона (covid-19), број: 
01-50-1-2163/20 од  05. 11. 2020.

14.
09. 12. 2020.

Ад. 35.

Посланик
Денис Звиздић

32. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 60 
дана од дана усвајања ове иницијативе припреми и упути у парламентарну процедуру lex specialis Приједлог закона о 
спречавању незаконитог говора мржње на интернету, који ће бити усклађен са судском праксом Европског суда за људска 
права, препорукама и конвенцијама Савјета Европе, правном тековином Европске уније и са успјешним праксама земаља 
Европске уније које су законски регулисале ову област, број: 01-50-1-2167/20 од 05. 11. 2020.

14.
09. 12. 2020.

Ад. 37.

Посланик
Денис Звиздић

ПрЕгЛЕд ПОСЛАНИЧКИх ИНИЦИЈАТИВА КОЈЕ НИСу уСВОЈЕНЕ

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ УСВОЈЕНА  

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

1. Иницијатива којом се Савјет министара БиХ обавезује да уради анализу безбједности и техничке опремљености на 
жељезничким станицама у Босни и Херцеговини, број: 01-50-1-1655/19 од 18. 09. 2019.

8.
15, 19. и 20. 05. 2020.

Ад. 55.

Посланица
Аида Баручија

2. Иницијатива да Министарство цивилних послова БиХ одржи хитан састанак са Министарством управе и локалне самоуправе 
Републике Српске, ентитетским министарствима унутрашњих послова и ентитетским министарствима правде како би се 
статус дјеце повратника из Сирије што прије ријешио, односно како би се ова дјеца могла уписати у матичне књиге и добити 
држављанство БиХ, те на основу тога остварити своја основна људска права, број: 01-50-1-334/20 од 05. 02. 2020.

8.
15, 19. и 20. 05. 2020.

Ад. 56.

Посланица
Едита Ђапо
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Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ УСВОЈЕНА  

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

3. Иницијатива да се успостави механизам за размјену података из електронских база матичних регистара Републике 
Српске, Федерације БиХ и Брчко Дистрикта БиХ у којима се воде лични подаци грађана, с циљем бржег и ефикаснијег 
прибављања личне документације, односно да се омогући грађанима да у својим општинама могу добити изводе из 
матичних регистара, као и сва потребна увјерења, број: 01-50-1-618/20 од 09. 03. 2020.

9.
10. 06. 2020.

Ад. 22.

Посланица  
Едита Ђапо

4. Иницијатива упућена Савјету министара БиХ да у року од 120 дана Парламентарној скупштини БиХ достави Приједлог 
измјена и допуна Закона о концесијама БиХ (“Службени гласник БиХ”, број 32/02) на начин да са радом престаје Комисија за 
концесије БиХ, број: 01-50-1-15-8/20 од 11. 05. 2020.

9.
10. 06. 2020.

Ад. 38.

Посланик 
Ненад Нешић

5. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Министарство иностраних послова БиХ 
да, у складу са својим надлежностима, те у сарадњи са другим надлежним државним институцијама и у сарадњи са 
удружењима грађана – жртава злочина на Капији почињеног 25. маја 1995. у Тузли, на највишем институционалном нивоу 
успостави контакт и организује званичне посјете представника удружења жртава овог злочина и државних институција 
БиХ државама које су примиле бројне рањенике – жртве овог тешког злочина на лијечење и збрињавање, те да у сарадњи 
са удружењима жртава организује званични пријем у Босни и Херцеговини за представнике тих пријатељских држава, како 
би се на тај и друге пригодне начине изразила захвалност Босне и Херцеговине и њених грађана према тим државама и 
њиховим грађанима, с циљем развијања културе сјећања и унапређења међудржавних односа са пријатељским државама 
које су пружиле помоћ и показале сусретљивост и разумијевање за Босну и Херцеговину и њене грађане у најтежим 
моментима, те како се сличан злочин више никада не би поновио, број: 01-50-1-1774/20 од 07. 09. 2020.

14.
09. 12. 2020.

Ад. 19.

Посланик 
Златан Бегић

6. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да, у сарадњи 
са Ректорском конференцијом и Агенцијом за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета БиХ, те другим 
надлежним институцијама/органима/установама у року од три мјесеца припреми и у процедуру за усвајање упути 
измјене и допуне Оквирног закона о високом образовању у БиХ, број: 01-50-1-1815/20 од 14. 09. 2020.

14.
09. 12. 2020.

Ад. 21.

Посланик 
Златан Бегић

7. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да, у сарадњи 
са Парламентарном скупштином БиХ, покрене поступке неопходне за успостављање новог министарства у Савјету 
министара БиХ – Министарства за дијаспору, број: 01-50-1-1816/20 од 14. 09. 2020.

14.
09. 12. 2020.

Ад. 22.

Посланик
Златан Бегић

8. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ прихвата Декларацију Европског парламента од 
23. 09. 2008. и Резолуцију Европског парламента од 02. 04. 2009. и донесе Одлуку којом 23. август обиљежава као Европски 
дан сјећања на жртве тоталитарних и ауторитарних режима, број: 01-50-1-1949/20 од 05. 10. 2020.

14.
09. 12. 2020.

Ад. 31.

Посланици Клуба посланика 
ХДЗ БиХ, ХСС, ХКДУБиХ, ХСП-ХНС, 

ХСП ДР А. СТАРЧЕВИЋ БиХ, 
ХДУБиХ

9. Иницијатива којом се Савјету министара БиХ налаже да у року од 90 дана од дана усвајања ове иницијативе припреми и у 
парламентарну процедуру упути Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, којим ће се успоставити 
систем преференцијалног, инстант други круг, гласања за избор начелника/градоначелника општина и градова у БиХ, 
као и за чланове Предсједништва БиХ, те којом се од надлежних ентитетских органа тражи да у истом року припреме и 
усвоје измјене и допуне релевантних ентитетских закона у дијеловима који се тичу избора начелника/градоначелника, с 
циљем успостављања наведеног начина и система њиховог избора, број: 01-50-1-2206/20 од 13. 11. 2020.

14.
09. 12. 2020.

Ад. 43.

Посланик
Дамир Арнаут
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ПрЕгЛЕд ПОВуЧЕНИх ПОСЛАНИЧКИх ИНИЦИЈАТИВА

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: ПОВУЧЕНА 

Датум повлачења Подносилац ПДПСБиХ

1. Иницијатива којом се Савјет министара БиХ обавезује да донесе оквирни закон о примјени међународних конвенција и 
уговора, број: 01-50-1-1093/19 од 03. 06. 2019.

03. 02. 2020. Посланица 
Едита Ђапо

2. Иницијатива којом се Савјет министара БиХ обавезује да донесе оквирни закон о примјени међународних конвенција 
из области заштите културних и природних добара које је ратификовала Босна и Херцеговина, број: 01-50-1-1289/19 од 
17. 07. 2019.

03. 02. 2020. Посланица 
Едита Ђапо

3. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да, најкасније у 
року од шест мјесеци од дана усвајања ове иницијативе у Представничком дому, сачини и у парламентарну процедуру 
достави Приједлог закона о забрани негирања геноцида у Босни и Херцеговини, број: 01-50-1-268/20 од 28. 01. 2020.

17. 02. 2020. Посланица 
Нада Младина

4. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да, најкасније у 
року од шест мјесеци од дана усвајања ове иницијативе у Представничком дому, сачини и у парламентарну процедуру 
достави Приједлог закона о забрани изазивања расне, националне, вјерске и сваке друге мржње, нетрпељивости, 
раздора, дискриминације и насиља у Босни и Херцеговини, број: 01-50-1-269/20 од 28. 01. 2020.

17. 02. 2020. Посланица 
Нада Младина

5. Иницијатива којом позивамо Савјет министара БиХ, Владу Федерације БиХ, Владу Републике Српске и Владу Брчко 
Дистрикта БиХ да у складу са својим овлашћењима хитно утврде приједлоге мјера за олакшавање доласка и боравка 
грађана Босне и Херцеговине који раде и живе у иностранству – бх. дијаспоре у своју домовину, број: 01-50-1-954/20 од 
15. 05. 2020.

29. 05. 2020. Посланице:
Аида Баручија,

Мирјана Маринковић Лепић

6. Иницијатива којом Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине задужује Савјет министара Босне 
и Херцеговине да у што краћем року, а не касније од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе, усвоји Акциони план 
за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини, како би се финализовао још један од 14 приоритета и 8 потприоритета 
из Мишљења Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији, број: 01-50-1-2164/20 од 
05. 11. 2020.

17. 12. 2020. Посланик 
Денис Звиздић

ПОСЛАНИЧКА ИНИЦИЈАТИВА зА КОЈу ЈЕ ОбуСТАВљЕНА ПрОЦЕдурА

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: ОБУСТАВЉЕНА ПРОЦЕДУРА

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

1. Иницијатива којом се Савјет министара обавезује да донесе оквирни закон о примјени међународних конвенција из области 
заштите животне средине, које је ратификовала Босна и Херцеговина, број: 01-50-1-1610/19 од 09. 09. 2019.

4.
04. 02. 2020.

Посланици:
Едита Ђапо, 

Саша Магазиновић, 
Мирјана Маринковић Лепић
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ПрЕгЛЕд ПОСЛАНИЧКИх ИНИЦИЈАТИВА КОЈЕ НИСу рАзмАТрАНЕ НА СЈЕдНИЦИ ПдПСбих

ПрЕгЛЕд дЕЛЕгАТСКИх ИНИЦИЈАТИВА КОЈЕ НИСу уСВОЈЕНЕ

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ РАзмАТРАНА НА СЈЕДНИЦИ ПДПСБиХ

Сједница ПДПСБиХ Подносилац ПДПСБиХ

1. У име Клуба посланика Демократске фронте, упућујем иницијативу да Представнички дом Парламентарне скупштине 
Босне и Херцеговине изабере своје представнике у делегацију Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарном одбору за 
стабилизацију и придруживање са Европском унијом, број: 01-50-1- 215/20 од 23. 01. 2020.

Није разматрана Посланици Клуба посланика
Демократскa фронтa

2. Иницијатива којом се задужује Колегијум Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине да, у сарадњи са 
другим институцијама и службама, уколико је потребно, у року од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе обезбиједи 
несметан приступ и боравак у згради Парламентарне скупштине БиХ, радним данима у времену од 8 до 17 часова, 
свим новинарима акредитованим за праћење рада Парламентарне скупштине БиХ, Савјета министара БиХ или других 
институција смјештених у наведеној згради, број: 01-50-1-1017/20 oд 27. 05. 2020.

Није разматрана Посланик
Дамир Арнаут

3. Иницијатива којом позивам Заједнички колегијум оба дома ПСБиХ да сазове тематску сједницу посвећену одговору 
Босне и Херцеговне на акције власти Републике Хрватске у правцу изградње одлагалишта нуклеарног отпада на 
Трговској гори, на граници БиХ, број: 01-50-1-1395/20 од 07. 07. 2020.

Није разматрана Посланица
Аида Баручија

дЕЛЕгАТСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
У периоду од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020. делегати су поднијели 23 делегатске иницијативе. Није усвојено 16 делегатских иницијатива, а двије нису разматране. 
На дан 31. 12. 2020. у парламентарној процедури су четири делегатске иницијативе, а на покретање процедуре чека једна делегатска иницијатива.
У складу са чланом 154. Пословника ДНПСБиХ, поднесена је и једна иницијатива на коју није одговорено.

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ УСВОЈЕНА

Сједница ДНПСБиХ Подносилац ДНПСБиХ

1. Иницијатива  којом се задужује Савјет министара БиХ да, најкасније у року од 120 дана од дана усвајања ове иницијативе 
у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, припреми и у парламентарну процедуру достави амандмане на Устав 
Босне и Херцеговине којим се обезбјеђује потпуно и досљедно извршење четири пресуде Европског суда за људска 
права у предметима Сејдић и Финци, Азра Зорнић, Илијаз Пилав и Самир Шлаку, број: 02-50-6-1781/19 од  09. 10. 2019.

4.
23. 01. 2020.

Ад. 17.

Делегат
Денис Бећировић
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Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ УСВОЈЕНА

Сједница ДНПСБиХ Подносилац ДНПСБиХ

2. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да, најкасније у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе у 
Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, припреми и у парламентарну процедуру достави информацију о усклађивању 
наставних планова и програма бх. ентитета Република Српска и Србије, са посебним освртом на усклађеност ових планова 
и програма са Оквирним законом о основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини, број: 02-50-6-1962/19 од 
12. 11. 2019.

4.
23. 01. 2020.

Ад. 18.

Делегат 
Денис Бећировић

3. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да, најкасније у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе 
у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, припреми и у парламентарну процедуру достави измјене релевантног 
законодавства с циљем извршења пресуде Европског суда за људска права по тужби Ирме Баралија против државе 
Босне и Херцеговине због неодржавања избора у Граду Мостару, број: 02-50-6-2020/19 од 20. 11. 2019.

4.
23. 01. 2020.

Ад. 19.

Делегат 
Денис Бећировић

4. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да, најкасније у року од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе 
у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, изради и у парламентарну процедуру достави Извјештај о привлачењу 
директних страних инвестиција у БиХ од 2015. до 2019. године, са приједлогом конкретних мјера за унапређење политике 
привлачења страних инвестиција, број: 02-50-6-1174/19 од 21. 06. 2019.

5.
14. 02. 2020.

Ад. 26.

Делегат 
Денис Бећировић

5. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да, најкасније у року од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе 
у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, предузме конкретне мјере којима би се обезбиједило да укупни статус 
полицијских службеника у агенцијама на државном нивоу буде доведен у примјерено стање, као и да се њихове плате 
изједначе са платама полицијских службеника у ентитетима и кантонима, број: 02-50-6-2010/19 од 19. 11. 2019.

5.
14. 02. 2020.

Ад. 27.

Делегат 
Денис Бећировић

6. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да, најкасније у року од шест мјесеци од дана усвајања ове 
иницијативе у Дому народа, припреми и у парламентарну процедуру достави текст Закона о забрани изазивања расне, 
националне, вјерске и сваке друге мржње, нетрпељивости, раздора, дискриминације и насиља у БиХ, број: 02-50-6-77/20 
од 08. 01. 2020.

5.
14. 02. 2020.

Ад. 28.

Делегат 
Денис Бећировић

7. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да, најкасније у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе 
у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, припреми и у парламентарну процедуру достави цјеловиту информацију 
Савјета министара БиХ о досадашњој реализацији Агенде 2030, коју је усвојила држава Босна и Херцеговина као чланица 
Уједињених нација, са приједлогом конкретних мјера и активности које ће допринијети остваривању циљева одрживог 
развоја у земљи, број: 02-50-6-1971/19 од 13. 11. 2019.

5.
14. 02. 2020.

Ад. 29.

Делегат 
Денис Бећировић

8. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да, најкасније у року од десет дана од дана усвајања ове делегатске 
иницијативе, у сарадњи са другим надлежним органима и агенцијама, Дому народа Парламентарне скупштине БиХ 
достави цјеловиту информацију о размјерама мигрантске кризе у Унско-санском кантону и Босни и Херцеговини са 
приједлогом конкретних мјера за рјешавање мигрантске кризе, број: 02-50-6-1814/19 од 16. 10. 2019.

7.
11. 06. 2020.

Ад. 45.

Делегат 
Денис Бећировић
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Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ УСВОЈЕНА

Сједница ДНПСБиХ Подносилац ДНПСБиХ

9. Иницијатива да се, у року од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе, у дневни ред Дома народа Парламентарне 
скупштине БиХ уврсти тачка под називом: Информација Савјета министара БиХ о забрињавајућем исељавању становништва 
Босне и Херцеговине, са посебним освртом на одлазак радно способног становништва, број: 02-50-6-576/19 од 14. 03. 2019.

7.
11. 06. 2020.

Ад. 46.

Делегат
Денис Бећировић

10. Иницијатива у вези с актом Уставноправне комисије Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, број: 02/1-50-8-22-
3/20 од 22. 01. 2020. године, и препоруке чланова Уставноправне комисије, а након обављања расправе о делегатској 
иницијативи, веза број: 02/а-50-6-2025/19, поново подносим, у складу са чланом 9. Пословника Дома народа Парламентарне 
скупштине Босне и Херцеговине, иницијативу Савјету министара БиХ – Министарству правде БиХ (радној групи за 
измјену и допуну Закона о ВСТВ-у) да у року од 120 дана од дана усвајања ове иницијативе у Дому народа изради и у 
парламентарну процедуру достави приједлог измјена и допуна Закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ. Још 
једном напомињем да ову иницијативу подносим у име Форума грађана Тузле, Правосудне мреже Босне и Херцеговине 
и Хелсиншког одбора за људска права у Републици Српској који су израдили Приједлог препорука за измјене и допуне 
Закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ, који је у јулу 2017. достављен надлежним институцијама БиХ, а о 
којем се оне нису изјасниле. Приједлог достављам у прилогу ове иницијативе, број: 02/а-50-6-2025/19 од 20. 11. 2019, 
поново достављена 28. 01. 2020.

7.
11. 06. 2020.

Ад. 47.

Делегат
Златко Милетић

11. Иницијатива према Савјету министара БиХ - Министарству цивилних послова БиХ - да хитно издвоје финансијска средства 
за рјешавање статуса и проблема функционисања Средње медицинске школе Католичког школског центра “Иван Павао 
ii“ у Бихаћу, број: 02-50-6-2123/19 од 09. 12. 2019.

8.
25. 06. 2020.

Ад. 8.

Делегат
Златко Милетић

12. 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, покрене конкретне активности с циљем увођења ниже стопе ПДВ-а за производе 
есенцијалне потрошње грађана, као и за увођења пореза на луксузне производе, број: 02-50-6-2166/19 од 13. 12. 2019.

9.
08. 07. 2020.

Ад. 4.

Делегат
Денис Бећировић

13. 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, припреми и у парламентарну процедуру достави амандман којим се мијења 
члан vi став (1) Устава БиХ на начин да Уставни суд БиХ има 12 чланова, од којих предсједник Европског суда за људска права, 
након консултација са Предсједништвом БиХ, бира шест чланова Уставног суда БиХ, број: 02-50-6-430/20 од 14. 02. 2020.

9.
08. 07. 2020.

Ад. 5.

Делегат
Денис Бећировић

14. Иницијатива којом Дом народа Парламентарне скупштине БиХ позива ентитетске владе да, најкасније у року од 120 
дана од дана усвајања ове иницијативе, припреме и у парламентарну процедуру доставе амандмане на уставе бх. 
ентитета Републике Српске и Федерације БиХ којима би се осигурало да: 1. сви народи и грађани на цијелој државној 
територији Босне и Херцеговине буду потпуно равноправни; 2. да Вијеће народа у бх. ентитету Република Српска добије 
једнаке уставне надлежности какве има и Дом народа у Парламенту бх. ентитета Федерација БиХ; 3. да се укину и друга 
асиметрична рјешења у уставима бх. ентитета, број: 02-50-6-1131/20 од 09. 06. 2020.

9.
08. 07. 2020.

Ад. 6.

Делегат
Денис Бећировић
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Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ РАзмАТРАНА НА СЈЕДНИЦИ ДНПСБиХ

Сједница ДНПСБиХ Подносилац ДНПСБиХ

1. Иницијатива којом се задужују предсједавајући и Колегијум Дома народа Парламентарне скупштине БиХ да у најкраћем 
могућем року, у сарадњи са предсједавајућим и Колегијумом Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, сазову 
сједницу Заједничког колегијума Парламентарне скупштине БиХ на којој би донијели одлуку о сазивању и организовању 
заједничке сједнице оба дома Парламентарне скупштине БиХ на којој би био разматран Извјештај Савјета министара БиХ 
о економским посљедицама кризе изазване вирусом корона у Босни и Херцеговини, са приједлогом конкретних мјера за 
њено ублажавање, број: 02-50-6-944/20 од 14. 05. 2020.

Није разматрана Делегат
Денис Бећировић

2. Иницијатива којом се задужују предсједавајући и Колегијум Дома народа Парламентарне скупштине БиХ да у најкраћем 
могућем року, у сарадњи са предсједавајућим и Колегијумом Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, сазову 
сједницу Заједничког колегијума Парламентарне скупштине БиХ на којој би донијели одлуку о сазивању и организовању 
заједничке сједнице оба дома Парламентарне скупштине БиХ у 2020. години посвећене извршењу пресуда Европског 
суда за људска права, број: 02-50-6-1260/20 од 26. 06. 2020.

Није разматрана Делегат
Денис Бећировић

ПрЕгЛЕд дЕЛЕгАТСКИх ИНИЦИЈАТИВА КОЈЕ НИСу рАзмАТрАНЕ НА СЈЕдНИЦИ дНПСбих

Назив иницијативе
СТАТУС У ПСБиХ: НИЈЕ УСВОЈЕНА

Сједница ДНПСБиХ Подносилац ДНПСБиХ

15. Иницијатива којом се задужује Савјет министара БиХ да, у законски најкраћем могућем року од годину дана од усвајања ове 
иницијативе у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, у сарадњи са надлежним органима власти, предузме потребне 
радње с циљем попуњавања Граничне полиције БиХ са 309 нових граничних службеника, у складу са Правилником о 
унутрашњој организацији Граничне полиције БиХ и потребом заустављања незаконитих миграција дуж цијеле државне 
границе Босне и Херцеговине, број: 02-50-6-1399/20 од 07. 07. 2020.

12.
08. 10. 2020.

Ад. 16.

Делегат
Денис Бећировић

16. Иницијатива којом Дом народа Парламентарне скупштине БиХ позива Предсједништво БиХ да, у најкраћем могућем 
року од дана усвајања ове иницијативе, донесе Одлуку о ангажовању Оружаних снага БиХ на државној граници Босне 
и Херцеговине с циљем помоћи Граничној полицији Босне и Херцеговине у заустављању илегалних прелазака државне 
границе и осигурања безбједности за све народе и грађане Босне и Херцеговине, број: 02-50-6-1762/20 од 03. 09. 2020.

13.
24. 11. 2020.

Ад. 15.

Делегат
Денис Бећировић
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СЈЕдНИЦЕ дОмОВА И КОЛЕгИЈумА дОмОВА ПАрЛАмЕНТАрНЕ СКуПшТИНЕ бих
(период од 06. 12. 2018. до 31. 12. 2020.)

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ одржао је 14 сједница и разматрао 522 
тачке дневног реда у трајању од 105 сати и 21 минуту. Највише тачака дневног реда разматрано 
је на 8. сједници (68 тачака), а најмање на 6. тематској сједници (3 тачке). 
У наведеном периоду одржано је 9 хитних сједница на којима је разматрано 12 тачака дневног 
реда, у трајању од 24 сата и 4 минуте. На 2, 4. и 8. хитној сједници разматране су по двије тачке, 
а на  3, 5, 6, 7, 9. и 10. хитној сједници по једна тачка. 

ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОм ПАРЛАмЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ

КОЛЕГИЈУм ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОмА
ПАРЛАмЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ одржао је 30 сједница и разматрао 
342 тачке дневног реда у трајању од 17 сати и 15 минута. Највише тачака разматрано је на 29. 
сједници (28 тачака), а најмање на 18. сједници (2 тачке). У оквиру тачке дневног реда Текућа питања 
Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ разматрао је 100 подтачака.

КОЛЕГИЈУм ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОмА ПАРЛАмЕНТАРНЕ 
СКУПШТИНЕ БиХ У ПРОШИРЕНОм САСТАВУ
Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ у проширеном саставу одржао 
је 15 сједница и разматрао 39 тачака дневног реда у трајању од 8 сати и 40 минута. Највише 
тачака дневног реда разматрано је на 3. сједници (4 тачке), а најмање на 2. сједници (једна тачка). 

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ одржао је 13 сједница и разматрао 308 тачака 
дневног реда у трајању од 36 сати  и 11 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 
6. сједници (52 тачке), а најмање на 1. и 3. сједници (по двије тачке). 
У наведеном периоду одржано је 5 хитних сједница и разматрано 45 тачака дневног реда у 
трајању од 4 сата и 40 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 2. хитној сједници 
(33 тачке), а најмање на 4. и 5. хитној сједници (по једна тачка). 

ДОм НАРОДА ПАРЛАмЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ

КОЛЕГИЈУм ДОмА НАРОДА
ПАРЛАмЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
Колегијум Дома народа Парламентарне скупштине БиХ одржао је 22 сједнице и разматрао 235 
тачака дневног реда у трајању од 10 сати и 2 минуте. Највише тачака дневног реда разматрано 
је на 8. сједници (32 тачке), а најмање на 1, 3, 5. и 18. сједници (по једну тачку). У оквиру тачке 
дневног реда Текућа питања Колегијум Дома народа Парламентарне скупштине БиХ разматрао 
је 4 подтачке.

Напомена:  
Колегијум Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, у vii сазиву, у 2019. години одржао је 
3 сједнице и разматрао 29 тачака дневног реда у трајању од 1 сата и 5 минута. Највише тачака 
дневног реда разматрано је на 72. сједници (19 тачака), а најмање на 73. сједници (једна тачка). 

Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ одржао је 10 сједница и разматрао 65 тачака дневног реда у трајању од 7 сати и 10 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 
4. сједници (14 тачака), а најмање на 7. и 10. сједници (по 2 тачке). У оквиру тачке дневног реда Текућа питања Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ разматрао је 8 подтачака.

зАЈЕДНИЧКИ КОЛЕГИЈУм ОБА ДОмА ПАРЛАмЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
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СЈЕдНИЦЕ СТАЛНИх КОмИСИЈА ПАрЛАмЕНТАрНЕ СКуПшТИНЕ бих

УСТАВНОПРАВНА КОМИСИЈА

Одржала је 15 сједница и разматрала 120 тачака дневног реда у трајању од 20 сати 
и 30 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 3. сједници (29 тачака), а 
најмање на 1. и 11. сједници (једна тачка). 

КОМИСИЈА зА СПОљНе ПОСлОВе

Одржала је 13 сједница и разматрала 127 тачака дневног реда у трајању од 7 сати и 
10 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 2. сједници (29 тачака), а 
најмање на 1. сједници (једна тачка). 

КОМИСИЈА зА СПОљНУ ТРгОВИНУ И цАРИНе

Одржала је 8 сједница и разматрала 32 тачке дневног реда у трајању од 5 сати. 
Највише тачака дневног реда разматрано је на 2. сједници (12 тачака), а најмање на 
1. сједници (једна тачка). 

КОМИСИЈА зА фИНАНСИЈе И бУџеТ

Одржала је 19 сједница и разматрала 100 тачака дневног реда у трајању од 24 сата. 
Највише тачака дневног реда разматрано је на 3. сједници (11 тачака), а најмање на 
1, 13. и 14. сједници (по једну тачку). 

КОМИСИЈА зА САОбРАћАЈ И КОМУНИКАцИЈе

Одржала је 7 сједница и разматрала 39 тачака дневног реда у трајању од 4 сата и 
20 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 2. сједници (9 тачака), а 
најмање на 1. сједници (једна тачка). 
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5
(6 засједања) 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

Комисија за припрему избора Савјета 
министара БиХ

КОМИСИЈА зА ОСТВАРИВАње РАВНОПРАВНОСТИ ПОлОВА

Одржала је је 6 сједница и разматрала 21 тачку дневног реда у трајању од 4 сата и 
35 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 6. сједници (6 тачака), а 
најмање на 1. сједници (једна тачка). У наведеном периоду Комисија за остваривање 
равноправности полова одржала је једну тематску сједницу под називом “Анализа 
резултата локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године кроз родну 
перспективу” у трајању од 4 сата. 

КОМИСИЈА зА ПРИПРеМУ ИзбОРА САВЈеТА МИНИСТАРА биХ

Одржала је 5 сједница, с тим да је прва сједница имала један наставак, и разматрала 
12 тачака дневног реда  у трајању од 11 сати и 10 минута. Највише тачака дневног реда 
разматрано је на 5. сједници (3 тачке), а најмање на наставку 1. сједнице (једна тачка).  

КОмИСИЈЕ ПрЕдСТАВНИЧКОг дОмА ПСбих
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зАЈедНИчКА КОМИСИЈА зА ОдбРАНУ И безбЈедНОСТ биХ

Одржала је 10 сједница и разматрала 64 тачке дневног реда у трајању од 13 сати и 
35 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 7. сједници (12 тачака), а 
најмање на 1. сједници (једна тачка). 

зАЈедНИчКА КОМИСИЈА зА НАдзОР НАд РАдОМ ОбАВЈешТАЈНО-
безбЈедНОСНе АгеНцИЈе биХ

Одржала је 3 сједнице и разматрала 9 тачака дневног реда у трајању од 4 сата и 10 
минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 2. и 3. сједници (по 4 тачке), а 
најмање на 1. сједници (једна тачка). 

зАЈедНИчКА КОМИСИЈА зА еКОНОМСКе РефОРМе И РАзВОЈ

Одржала је 3 сједнице и разматрала 10 тачака дневног реда у трајању од 1 сат и 
50 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 2. сједници (7 тачака), а 
најмање на 1. сједници (једна тачка). 

зАЈедНИчКА КОМИСИЈА зА еВРОПСКе ИНТегРАцИЈе

Одржала је 3 сједнице и разматрала 11 тачака дневног реда у трајању од 2 сата и 
35 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 2. сједници (6 тачака), а 
најмање на 1. сједници (једна тачка). 

зАЈедНИчКА КОМИСИЈА зА АдМИНИСТРАТИВНе ПОСлОВе

Одржала је 7 сједница и разматрала 117 тачака дневног реда у трајању од 2 сата и 
45 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 2. сједници (55 тачака), а 
најмање на 1. сједници (једна тачка). 

зАЈЕдНИЧКЕ КОмИСИЈЕ ОбА дОмА ПСбих
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7
(8 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

зАЈедНИчКА КОМИСИЈА зА љУдСКА ПРАВА

Одржала је 7 сједница и започела 8. сједницу те разматрала 75 тачака дневног реда 
у трајању од 14 сати и 35 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 2. 
сједници (18 тачака), а најмање на 1. сједници (једна тачка). 

СЈЕдНИЦЕ СТАЛНИх КОмИСИЈА ПАрЛАмЕНТАрНЕ СКуПшТИНЕ бих
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УСТАВНОПРАВНА КОМИСИЈА

Одржала је 13 сједница и разматрала 73 тачке дневног реда у трајању од 12 сати. 
Највише тачака дневног реда разматрано је на 3. сједници (16 тачака), а најмање на 
1. и 9. сједници (по једна тачка). 

КОМИСИЈА зА СПОљНУ И ТРгОВИНСКУ ПОлИТИКУ, цАРИНе, 
САОбРАћАЈ И КОМУНИКАцИЈе

Одржала је 11 сједница и разматрала 137 тачака дневног реда у трајању од 9 сати и 
35 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 2. сједници (28 тачака), а 
најмање на 1. сједници (једна тачка). 

КОМИСИЈА зА фИНАНСИЈе И бУџеТ

Одржала је 15 сједница и разматрала 80 тачака дневног реда у трајању од 19 сати и 
15 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 6. сједници (16 тачака), а 
најмање на 1, 10. и 11. сједници (по једну тачку). 

КОмИСИЈЕ дОмА НАрОдА ПСбих

 

13

11

15

Уставноправна комисија

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

Комисија за финансије и буџет

СЈЕдНИЦЕ СТАЛНИх КОмИСИЈА ПАрЛАмЕНТАрНЕ СКуПшТИНЕ бих






