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На основу члана 65. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне 

и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр. 79/14, 81/15 и 97/15), Колегијум 

Представничког дома у проширеном саставу, на 25. сједници, одржаној 16.03.2016. 

године, утврдио је Оријентациони радни план Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Радни план) за период март - децембар 

2016. године. Радним планом обухваћени су приједлози из области законодавне  и 

аналитичко-информативне активности, и то материјали: 

 за које је завршена процедура до краја јануара 2016;     

 који су већ у парламентарној процедури; 

 који су садржани у Програму Савјета министара БиХ за 2016. годину.  

            

У Радном плану нису назначени рокови разматрања па ће сви материјали бити 

разматрани након достављања у парламентарну процедуру, у складу са роковима 

прописаним  Пословником Представничког дома.              
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А)  ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ 

 

 

I.   ПРИЈЕДЛОЗИ ЗАКОНА ЗА КОЈЕ  ЈЕ 

ЗАВРШЕНА ПРОЦЕДУРА ДО КРАЈА 

ФЕБРУАРА 2016. 

 

1. Закон о азилу, предлагач: Савјет 

министара БиХ, закон број: 01,02-02-1-

12/15, од 06.08.2015. 
(усвојен на 24. сједници Дома, 03.02.2016.) 

2. Приједлог закона о штрајку запослених у 

институцијама Босне и Херцеговине, 

предлагач: Савјет министара БиХ, закон  

број: 01,02-02-1-24/15, од 10. 12. 2015. 
(усвојен на 24. сједници Дома, 03.02.2016.) 

3. Приједлог закона о измјени и допуни 

Закона о министарствима и другим 

органима управе Босне и Херцеговине, 

предлагач: Савјет министара БиХ, закон 

број: 01,02-02-1-25/15, од 10.12.2015.  
(усвојен на 24. сједници Дома, 03.02.2016.) 

4. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о управи, предлагач: Савјет 

министара БиХ, закон број: 01,02-02-1-

30/15, од 22.12.2015.  
(усвојен на 24. сједници Дома, 03.02.2016.) 

5. Приједлог закона о коришћењу и 

управљању имовином у државној својини 

Босне и Херцеговине, предлагачи: 

посланици Шемсудин Мехмедовић и 

Заим Бацковић, број: 01-02-1-35/15, од 

25.12.2015.  
(није усвојен на 24. сједници Дома, 

03.02.2016.) 

6. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о удружењима и фондацијама Босне и 

Херцеговине, предлагач: Савјет министара 

БиХ, закон број: 01,02-02-1-38/15, од 

30.12.2015.  
(усвојен на 25. сједници Дома 16.02.2016.) 

 

 

II. ПРИЈЕДЛОЗИ АМАНДМАНА И 

ПРИЈЕДЛОЗИ ЗАКОНА КОЈИ СУ  У 

       ПРОЦЕДУРИ 

 

 

II.1. Предлагач: Савјет министара БиХ 

 

1. Приједлог амандмана II на Устав БиХ, 

број: 01,02-01-53/12, од 13.12.2012. 

2. Приједлог закона о измјени Закона о 

заштити тајних података, закон број: 

01,02-02-1-48/13, од 28.10.2013. 

3. Приједлог закона о нерадним данима за 

вријеме вјерских празника у Босни и 

Херцеговини, закон број: 01,02-02-1-21/15, 

од 10.12.2015.  

4. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о служби у Оружаним снагама 

Босне и Херцеговине, закон број: 01,02-02-

1-26/15, од 17.12.2015. 

5. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о основама безбједности саобраћаја 

на путевима у Босни и Херцеговини, закон 

број: 01,02-02-1-33/15,  од 24. 12. 2015. 

6. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о радном времену, обавезним 

одморима мобилних радника и уређајима 

за евидентирање у друмском превозу, 

закон број: 01,02-02-1-34/15,  од 24. 12. 

2015. 

7. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о контроли кретања оружја и војне 

опреме, закон број: 01,02-02-1-36/15, од 28. 

12. 2015.  

8. Приједлог закона о допунама Закона о 

одликовањима Босне и Херцеговине, закон 

број: 01,02-02-1-37/15, од 28. 12. 2015.  

9. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о платама и накнадама у институцијама 

Босне и Херцеговине, закон број: 01,02-02-1-

93/16, од 05. 01. 2016. 

10. Приједлог закона о омбудсмену за људска 

права Босне и Херцеговине, закон број: 01,02-

02-1-340/16, од 28. 01. 2016. 

11. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о забрани дискриминације, закон број: 

01,02-02-1-341/16, од 28. 01. 2016. 

12. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о управном поступку, закон број: 01,02-

02-1-599/16 од 18. 02. 2016. 

13. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о парничном поступку пред Судом 

Босне и Херцеговине, закон број: 01,02-02-1-

609/16 од 19. 02. 2016. 

14. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о Правобранилаштву, закон број: 01,02-

02-1-610/16 од 19. 02. 2016. 

15. Приједлог закона о измјени Закона о Јавном 

радио-телевизијском систему Босне и 

Херцеговине, закон број: 01,02-02-1-637/16 од 

22. 02. 2016. 

 

 

II. 2. Предлагачи комисије и посланици 

 

1. Приједлог закона о измјени Кривичног 

закона Босне и Херцеговине, предлагачи: 
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посланици из клубова СНСД-а и СДС-а, 

број: 01,02-02-1-27/15, од 17. 12. 2015.  

2. Приједлог закона о Уставном суду 

Босне и Херцеговине, предлагачи: 

посланици из клубова СНСД-а и СДС-а, 

број: 01,02-02-1-28/15, од 17. 12. 2015.  

3. Приједлог закона о измјени и допунама 

Закона о Савјету министара Босне и 

Херцеговине, предлагач: Комисија за 

остваривање равноправности полова 

Представничког дома ПСБиХ, закон број: 

01-02-1-79/16, од 05. 01. 2016.  

 

 

 

III. ПРИЈЕДЛОЗИ  ЗАКОНА ИЗ ПРО-  

       ГРАМА САВЈЕТА МИНИСТАРА  

       БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Програм рада Савјета министара БиХ 

достављен је, 22. 02. 2016, Дому и упућен 

посланицима ради информисања. Програм 

рада усвојен је на 43. сједници Савјета 

министара, одржаној 09. 02. 2016. Програм 

рада Савјета министара БиХ састоји се из 

четири области: 

 1) законодавне активности; 

 2) међународних уговора; 

 3) европских интеграција и  

 4) тематског дијела. 

 

Из законодавне активности Савјета министара 

БиХ у Радни план Дома преузети су 

приједлози закона. Из практичних разлога 

нису назначени рокови разматрања, јер ће сви 

приједлози  закона бити разматрани чим 

стигну у парламентарну процедуру, према 

роковима одређеним Пословником Дома. 

Наведени су приједлози закона из Програма 

Савјета министара БиХ,  како слиједи:  

 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о надзору над тржиштем у БиХ; 

2. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о техничким захтјевима за 

производе и оцјењивању усклађености; 

3. Приједлог закона о акцизама у БиХ,   

4. Приједлог закона о порезу на додату 

вриједност; 

5. Приједлог закона о Управи за индиректно 

опорезивање; 

6. Приједлог закона о уплатама на 

јединствени рачун и расподјели прихода; 

7. Приједлог закона о систему индиректног 

опорезивања; 

8. Приједлог закона о поступку индиректног 

опорезивања; 

9. Приједлог закона о царинским 

прекршајима; 

10. Приједлог закона о буџету институција 

БиХ и међународних обавеза БиХ; 

11. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о финансирању везано за 

програмско буџетирање; 

12. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о задуживању, дугу и гарнацијама 

БиХ; 

13. Приједлог закона о обиљежавању малог 

оружја, лаког наоружања и припадајуће 

муниције; 

14. Приједлог закона о контроли 

спољнотрговинског промета оружја, војне 

опреме и робе посебне намјене; 

15. Приједлог закона о контроли 

спољнотрговинског промета робе двојне 

намјене; 

16. Приједлог закона о поступку закључивања 

и извршавања међународних уговора; 

17. Приједлог закона о условима под којима 

страни држављани могу гласати на 

територији БиХ; 

18. Приједлог закона о измјенама Закона о 

статистици Босне и Херцеговине; 

19. Приједлог закона о Измјени и допуни 

Закона о Агенцији за осигурање у Босни и 

Херцеговини; 

20. Приједлог закона о метрологији Босне и 

Херцеговине; 

21. Приједлог закона о Измјенама и допунама 

Закона о спорту у БиХ; 

22. Приједлог закона о спречавању допинга у 

спорту; 

23. Приједлог закона о комуникацијама; 

24. Приједлог закона о информационој 

безбједности; 

25. Приједлог закона о цивилном 

ваздухопловству БиХ; 

26. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о деминирању  у БиХ; 

27. Приједлог закона о измјени Закона о 

пољопривреди, исхрани и руралном 

развоју Босне и Херцеговине; 

28. Приједлог закона о измјени Закона о храни 

Босне и Херцеговине; 

29. Приједлог закона о ветеринарству у Босни 

и Херцеговини; 

30. Приједлог закона о преносу, регулатору и 

унутрашњем тржишту, оператеру система 

електричне енергије; 
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31. Приједлог закона о правима жртава 

тортуре у БиХ; 

32. Приједлог закона о извршењу 

међународних обавеза и препорука из 

домена људских права у БИХ; 

33. Приједлог закона о Измјенама и 

допунама Закона о националним 

мањинама; 

34. Приједлог закона о забрани изазивања и 

ширења националне, вјерске, расне и 

других облика мржње у Босни и 

Херцеговини; 

35. Приједлог закона о избјеглицама из БиХ 

и расељеним лицима и повратницима; 

36. Приједлог закона о лијековима и 

медицинским  средствима БиХ; 

37. Приједлог закона о Државној агенцији за 

истраге и заштиту; 

38. Приједлог закона о измјенама и допунама 

закона о спречавању прања новца и 

финансирања терористичких активности; 

39. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о полицијским службеницима 

Босне и Херцеговине; 

40. Приједлог закона о спречавању и 

сузбијању злоупотребе опојних дрога; 

41. Приједлог закона о полицијским 

службеницима; 

42. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о спречавању прања новца и 

финансирања терористичких 

организација; 

43. Приједлог закона о Измјенама и 

допунама Закона о Дирекцији за 

координацију полицијских тијела и о 

агенцијама за подршку полицијској 

структури БиХ; 

44. Приједлог закона о полицијским 

службеницима БиХ; 

45. Приједлог закона о детективским и 

заштитарским агенцијама; 

46. Приједлог закона о државној 

имиграционој агенцији; 

47. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о државној служби у 

институцијама БиХ; 

48. Приједлог закона о слободи приступа 

информацијама; 

49. Приједлог закона о министарским 

именовањима, именовањима Савјета 

министара БиХ и другим именовањима; 

50. Приједлог закона о измјенама Закона о 

одбрани  Босне и Херцеговине; 

51. Приједлог закона о бесплатној правној 

помоћи БиХ; 

52. Приједлог закона о управљању имовином 

стеченом кривичним дјелом; 

53. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о платама и накнадама носиоца 

правосудних функција БиХ; 

54. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о Тужилаштву БиХ; 

55. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о Високом судском и тужилачком 

савјету БиХ; 

56. Приједлог закона о измјенама и допунама 

Кривичног закона; 

57. Приједлог закона о судовима БиХ; 

58. Приједлог закона о међународној правној 

помоћи у грађанским стварима или Закон о 

извршењу међународних уговора у 

грађанским стварима; 

59. Приједлог закона о рјешавању сукоба 

закона са прописима других земаља у 

одређеним односима. 

 

 

IV. ПРИЈЕДЛОЗИ КОМИСИЈА И 

       КЛУБОВА 
 

У складу са Пословником Дома, Колегијум 
Представничког дома у проширеном саставу  је 
позвао сталне комисије Дома и заједничке 
комисије оба дома, као и клубове посланика да 
доставе своје приједлоге и сугестије за израду 
Радног плана Дома за 2016. годину, уз 
напомену да доставе само материјале за које ће 
преузети улогу предлагача. 

Комисије Дома и заједничке комисије оба дома 
доставиле су своје планове рада за 2016. 
годину. У принципу, у складу са општим 
одредбама Пословника, комисије разматрају 
приједлоге закона и друге материјале  из своје 
надлежности и достављају Дому извјештаје, 
односно мишљења о разматраним 
материјалима.  

Комисије које ће по свом Плану рада за 2016. 
бити предлагачи закона: 

Комисија за остваривање равноправности 
полова ПДПСБиХ 

1. Приједлог оквирног закона о лијечењу 
неплодности биомедицински 
потпомогнутом оплодњом; 

2. Приједлог закона о измјенама и допунама 
Изборног закона БиХ. 

Заједничка комисија за надзор над радом 
Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ 
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1. Приједлог пречишћеног текста Закона о 
ОБАБиХ; 

2. Приједлог пречишћеног текста Закона о 
заштити тајних података БиХ; 

3. Приједлог закона о измјенама и допунама 
Закона о ОБАБиХ; 

4. Приједлог закона о измјенама и допунама 
Закона о ревизији у институцијама БиХ; 

5. Приједлог закона о измјенама и допунама 
Закона о заштити тајних података. 

 

Б) АНАЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНЕ  

     АКТИВНОСТИ, ОДЛУКЕ И   

     ИМЕНОВАЊА 

 

 

I. АКТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАВРШЕНА      

    ПРОЦЕДУРА ДО КРАЈА МАРТА 2016.   

     

1. Извјештај за Босну и Херцеговину за 

2015. годину, подносилац: Европска 

комисија, број: 01,02-06-1538/15, од 03. 

12. 2015. 
(примљен к знању на 23. сједници, одржаној 

12. 01.2015.) 

2. Акциони план за спровођење Реформске 

агенде на нивоу Савјета министара БиХ, 

подносилац: Савјет министара БиХ, број: 

01,02-50-11-1383/15, од 28. 10. 2015. 
(примљен к знању на 23. сједници, одржаној 

12.01.2015.) 

3. Информација по закључцима 

Представничког дома, број: 01-50-1-15-

13/15, од 10. 06. 2015, усвојеним на 13. 

сједници Представничког дома, 

подносилац: Регулаторна агенција за 

комуникације БиХ, материјал број: 01-50-

1-572-1/15, од 25. 12. 2015. 
(примљена к знању на 23. сједници, одржаној  

12. 1.2015.) 

4. Извјештај о извршеној ревизији учинка о 

теми: „Управљање царинским 

терминалима“, материјал Канцеларије за 

ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-

1-1548/15, од 07. 12. 2015. 
(усвојен на 24. сједници, одржаној 

03.02.2016.) 

5. Извјештај о извршеној ревизији учинка о 

теми: „Набавка личних докумената – 

студија случаја“, материјал Канцеларије 

за ревизију институција БиХ, број: 01/4-

16-1-105/16, од 06. 01. 2016. 
(усвојен на 24. сједници, одржаној 

03.02.2016.) 

6. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о 

избору чланова заједничких комисија оба 

дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине, предлагач: Клуб посланика 

СДП-а БиХ, број: 01-50-1-552/16 од 

15.02.2016. 
(усвојен на 25.сједници, одржаној 16.02.2016.) 

7. Обавезе Босне и Херцеговине по питању 

израде правних прописа у домену 

кибернетичке безбједности у складу са 

Конвенцијом о кибернетичком криминалу 

и Споразумом о стабилизацији и 

придруживању, предлагач: посланик Саша 

Мгазиновић, број: 01-50-1-418/16, од 

03.02.2016. 
(на 25. сједници, одржаној 16.02.2016. усвојени 

су закључци поводом расправе о овој тачки) 

8. Информација Централне изборне комисије 

БиХ о могућностима тестирања (пилот- 

пројекат) напредних технологија у 

изборном процесу на Локалним изборима 

2016. године, предлагач: посланик Дамир 

Арнаут, број: 01-50-1-522/16 од 12.02.2016. 
(на 25. сједници, одржаној 16.02.2016. усвојен 

је закључак поводом расправе о овој тачки) 

 

 

 

II . ПРОГРАМ РАЗМАТРАЊА  

      АКАТА ИЗ АНАЛИТИЧКО-ИНФОР- 

      МАТИВНЕ ОБЛАСТИ 

 

Дом ће у 2016. години, у складу са 

Пословником Дома и својим надлежностима, 

разматрати све акте из аналитичко-

информативне области које Дому доставе 

надлежне институције Босне и Херцеговине.   

 

Из ове области обавезно ће бити разматрани: 

 

1. Извјештаји о раду комисија Дома и 

заједничких комисија оба дома у 2015. 

години, подносиоци: комисије (у 

процедури); 
2. Извјештај Радио-телевизије БиХ: 

a) о раду и пословању Радио-

телевизије БиХ за 2015. годину, 

б)  о финансијском пословању РТВБиХ 

у 2014. години са Извјештајем 

овлашћеног ревизора 

подносилац: Управни одбор Радио-

телевизије БиХ;  

3. Извјештај Централне банке БиХ: 

a) Годишњи извјештај за 2015. 

             б)   Финансијски извјештаји за 2015.   
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      подносилац: Централна банка БиХ; 

4. Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ 

за 2015, подносилац: Правобранилаштво 

БиХ;               

5. Информација о раду Тужилаштва БиХ за 

2014, подносилац: Тужилаштво БиХ; 

6. Извјештај о раду Државне регулаторне 

комисије за електричну енергију (ДЕРК) у 

2015. години, подносилац: ДЕРК; 

7. Извјештај о раду агенција на нивоу БиХ за 

2014. годину, подносиоци: агенције или 

Савјет министара БиХ;   

8. Извјештај о пословању Канцеларије за 

ревизију финансијског пословања 

интитуција БиХ за 2015. годину, 

подносилац: Канцеларија за ревизију 

институција БиХ; 

9. Извјештај о трошковима Предсједништва 

БиХ за 2015. годину (подноси се у складу с 

чланом V 3. г) Устава БиХ), подносилац: 

Предсједништво БиХ; 

10. Извјештај о извршењу Буџета институција 

БиХ и међународних обавеза БиХ за 2015. 

годину, подносилац: Предсједништво БиХ; 

11. Извјештај о финансијској ревизији 

Извјештаја о извршењу Буџета институција 

БиХ за 2015. годину, подносилац: 

Канцеларија за ревизију институција БиХ; 

12. Годишња платформа о обавјештајно-

безбједносној политици, подносилац: 

Предсједништво БиХ; 

13. Годишњи извјештај предсједавајућег 

Савјета министара БиХ о активностима 

Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ 

за 2015. годину, подносилац: 

предсједавајући Савјета министара БиХ; 

14. Извјештај о раду Суда БиХ за 2015. 

годину, подносилац: Суд БиХ; 

15. Извјештај о раду Високог судског и 

тужилачког савјета  БиХ за 2015. годину, 

подносилац: ВСТСБиХ; 

16. Извјештај о раду Канцеларије парламентарног 

војног повјереника БиХ за 2014. годину, 

подносилац: Канцеларија парламентарног 

војног повјереника; 

17. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана 

Парламентарне скупштине БиХ за 2015. 

годину, подносилац: Одбор за жалбе грађана 

ПСБиХ; 

18. Извјештај о раду Независног одбора 

Парламентарне скупштине БиХ као 

независног тијела  полицијске структуре БиХ 

за 2015. годину, подносилац: Независни одбор 

ПСБиХ; 

19. Извјештај о раду Независне комисије за праћење 

услова боравка у заводима,  поступање и 

поштовање људских права лица над којима се 

извршавају кривичне санкције и друге мјере које 

је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и 

Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена 

Кривичним законом Босне и Херцеговине или 

међународним уговором чија је потписница 

Босна и Херцеговина, или други суд у складу са 

законом Босне и Херцеговине за 2015. годину, 

подносилац: Независна комисија ПСБиХ; 

20. Годишњи извјештај о резултатима активности 

Институције омбудсмена за људска права БиХ, 

подносилац: Институција омбудсмена за људска 

права БиХ; 

21. Извјештај о спровођењу закона у надлежности 

Централне изборне комисије БиХ за 2015. 

годину, подносилац ЦИКБиХ; 

22. Извјештај о примјени Јединствених правила за 

израду правних прописа у институцијама БиХ, 

подносилац: Министарство правде БиХ; 

23. Извјештај о заштити личних података у БиХ за 

2015. години, подносилац: Агенција за заштиту 

личних података у БиХ; 

24. Извјештај из области пољопривреде за БиХ за 

2015. годину, подносилац: Савјет министара 

БиХ; 

25. Годишњи извјештај о издатим дозволама за 

спољнотрговински промет оружја, војне 

опреме, производа двојне намјене и посебне 

намјене за 2015. годину, подносилац: 

Министарство спољне трговине и 

економских односа БиХ; 

26. Извјештај о учешћу припадника Оружаних 

снага, полицијских и државних службеника 

БиХ у операцијама подршке миру за 

одређени временски период регулисан 

законом, са приједлогом учешћа за 2016. 

годину; 

27. Информација о стању јавне задужености БиХ на 

дан 31.12.2015, подносилац: Савјет министара 

БиХ. 

 

 

Ц) ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

ЗА РАТИФИКАЦИЈУ      

МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА 

 

У складу са Уставом БиХ и законом, у 2016. 

години Дом ће континуирано разматрати све 

међународне споразуме, уговоре и конвенције 

које у парламентарну процедуру доставе 

Предсједништво БиХ и Савјет министара БиХ,  

ради давања сагласности за њихову 

ратификацију. 
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Д) ПАРЛАМЕНТАРНА САРАДЊА И  

     ДРУГЕ АКТИВНОСТИ 

 

У 2016. години континуирано ће се радити на 

унапређењу парламентарне сарадње и на 

другим активностима из ове области, а 

посебно на организовању: 

- посјета парламентарних делегација 

БиХ, посебно у европским и другим 

међународним институцијама у којима 

је БиХ стални и привремени члан, у 

улози посматрача или госта; посјета 

парламентима других земаља Европе и 

свијета - чланица Пакта стабилности и 

парламентима  сусједних земаља. Циљ 

посјета је развијање сарадње и опште 

упознавање са радом других 

парламената и конкретним искуствима 

у појединим областима рада.  То 

укључује разматрање и усвајање 

платформи, извјештаја и програма 

активности делегација у домовима 

Парламентарне скупштине БиХ; 

 

- сарадњи са Међународним трибуналом 

у Хагу, у складу са Уставом БиХ; 

 

- организовању посјета делегација 

Парламентарне скупштине БиХ 

одређеним срединама у БиХ, посебно 

сусрета са представницима ентитетских 

парламената; 

 

- Колегијум Представничког дома 

континуирано ће пратити реализацију 

одлука и закључака Представничког 

дома, са приједлогом мјера за њихово 

извршење, као и реализацију Радног 

плана Представничког дома за 2015, те 

полазне основе за припрему Радног 

плана Дома за 2016. годину. 

 

 

Е) РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА И  

     ИНИЦИЈАТИВА ПОСЛАНИКА 

 

Сви приједлози материјала, као и 

иницијативе  посланика из информативно-

аналитичке области, биће разматрани  у 

складу са Пословником Представничког 

дома Парламентарне скупштине БиХ. 

 

 

 

Ф) ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА СЈЕДНИЦА           

ПРЕДСТАВНИЧКОГ  ДОМА 

 

Сједнице Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ биће 

одржаване у складу с одредбама Пословника 

Представничког дома. Чланом 66. став (3) 

Пословника предвиђено је да Дом, у 

правилу, засједа два пута мјесечно. 

 

 

 

                ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

                            ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА             

                                       Борјана Кришто 

 

 


