
 

 

 

На основу члана 22. став (2) тачка б) и члана 66. Пословника Представничког дома 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 79/14, 

81/15 и 97/15), Колегијум Представничког дома, на 31. сједници, одржаној 23. 05. 2016, 

и Колегијум Представничког дома у проширеном саставу, на 29. сједници, одржаној 

23. 05. 2016. године, утврдили су 

 

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА 

ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ЗА ЈУНИ, ЈУЛИ И АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ 

 

 

I 

(ЈУНИ) 

 

1) Сједница Клуба посланика СББ-а биће одржана у уторак, 7. јуна 2016. године, с 

почетком у 11 часова. 

2)  Сједница Клуба посланика ДФ-а биће одржана у сриједу, 8. јуна 2016. године, с 

почетком у 9 часова. 

3) Сједница Клуба посланика СДА биће одржана у сриједу, 8. јуна 2016. године, с 

почетком 15 часова. 

4) Сједница Клуба посланика СДП-а БиХ биће одржана у уторак, 14. јуна 2016. 

године, с почетком у 11 часова. 

5) Сједница Колегијума Представничког дома биће одржана у уторак, 14. јуна 2016. 

године, с почетком у 12 часова. 

6) Сједница Колегијума Представничког дома у проширеном саставу биће одржана 

у уторак, 14. јуна 2016. године, с почетком у 14 часова. 

7) Сједница Клуба посланика ДФ-а биће одржана у сриједу, 15. јуна 2016. године, с 

почетком у 9 часова. 

8) Сједница Представничког дома биће одржана у сриједу 15. јуна 2016. године, с 

почетком у 10 часова. 

9) Сједница Клуба посланика ДФ-а биће одржана у сриједу, 22. јуна 2016. године, с 

почетком у 9 часова. 

10) Сједница Клуба посланика СББ-а биће одржана у петак, 24. јуна 2016. године, с 

почетком у 11 часова. 

11) Сједница Клуба посланика СДП-а БиХ биће одржана у петак, 24. јуна 2016. 

године, с почетком у 11 часова. 

12) Сједница Колегијума Представничког дома биће одржана у понедјељак, 27. јуна 

2016. године, с почетком у 9 часова. 

13) Сједница Колегијума Представничког дома у проширеном саставу биће одржана 

у  понедјељак, 27. јуна 2016. године, с почетком у 9.30 часова. 

14) Сједница Клуба посланика СДА биће одржана у понедјељак, 27. јуна 2016. 

године, након сједнице Колегијума Представничког дома у проширеном саставу. 

15) Сједница Представничког дома биће одржана у понедјељак, 27. јуна 2016. 

године, с почетком у 10 часова. 

 



 

 

II 

(ЈУЛИ) 

 

1) Сједница Клуба посланика ДФ-а биће одржана у сриједу, 5. јула 2016. године, с 

почетком у 9 часова. 

2) Сједница Клуба посланика СББ-а биће одржана у уторак, 12. јула 2016. године, с 

почетком у 11 часова. 

3) Сједница Клуба посланика СДА биће одржана у уторак, 12. јула 2016. године, с 

почетком 15 часова. 

4) Сједница Клуба посланика СДП-а БиХ биће одржана у понедјељак, 18. јула 2016. 

године, с почетком у 11 часова. 

5) Сједница Колегијума Представничког дома биће одржана у понедјељак, 18. јула 

2016. године, с почетком у 12 часова. 

6) Сједница Колегијума Представничког дома у проширеном саставу биће одржана 

у  понедјељак, 18. јула 2016. године, с почетком у 14 часова. 

7) Сједница Клуба посланика СДА биће одржана у понедјељак, 18. јула 2016. 

године, након сједнице Колегијума Представничког дома у проширеном саставу. 

8) Сједница Представничког дома биће одржана у уторак, 19. јула 2016. године, с 

почетком у 10 часова. 

9) Сједница Клуба посланика ДФ-а биће одржана у сриједу, 20. јула 2016. године, с 

почетком у 9 часова. 

10) Сједница Клуба посланика СДА биће одржана у уторак, 26. јула 2016. године, с 

почетком 15 часова. 

 

 

III 

(АВГУСТ) 

 

1) Сједница Клуба посланика СДП-а БиХ биће одржана у понедјељак, 1. августа 

2016. године, с почетком у 11 часова. 

2) Сједница Колегијума Представничког дома биће одржана у понедјељак, 1. 

августа 2016. године, с почетком у 12 часова. 

3) Сједница Колегијума Представничког дома у проширеном саставу биће одржана 

у  понедјељак, 1. августа 2016. године, с почетком у 14 часова. 

4) Сједница Представничког дома биће одржана у уторак, 2. августа 2016. године, с 

почетком у 10 часова. 

5) Сједница Клуба посланика ДФ-а биће одржана у уторак, 23. августа 2016. 

године, с почетком у 9 часова. 

6) Сједница Клуба посланика ДФ-а биће одржана у уторак, 30. августа 2016. 

године, с почетком у 9 часова. 

7) Сједница Клуба посланика СДП-а БиХ биће одржана у уторак, 30. августа 2016. 

године, с почетком у 11 часова. 

8) Сједница Клуба посланика СББ-а биће одржана у уторак, 30. августа 2016. 

године, с почетком у 11 часова. 

9) Сједница Колегијума Представничког дома биће одржана у уторак, 30. августа 

2016. године, с почетком у 12 часова. 

10) Сједница Колегијума Представничког дома у проширеном саставу биће одржана 

у уторак, 30. августа 2016. године, с почетком у 14 часова. 



 

11) Сједница Клуба посланика СДА биће одржана у уторак, 30. августа 2016. године, 

након сједнице Колегијума Представничког дома у проширеном саставу. 

12) Сједница Представничког дома биће одржана у сриједу, 31. августа 2016. године, 

с почетком у 10 часова. 

 

 

IV 

 

Сједница Представничког дома може бити одржана и мимо наведених термина ако се 

за то укаже потреба, односно ако буду испуњени услови утврђени Пословником Дома.  

Такође, зависно од потреба, и утврђени термини могу се мијењати. 

 

V 

                                       Овај календар ступа на снагу даном доношења. 

 

Број: 01-50-2-14-29/16 

Датум:  23. 05. 2016. године  

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                         ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА 

Младен Босић 


