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О БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
 
Босна и Херцеговина је држава која се налази у југоисточној Европи, на Балканском 
полуострву. Њена укупна површина је 51.129 км². Држава Босна и Херцеговина састоји се 
из два ентитета: Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске те Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине.

Садашње уставноправно уређење Босне и Херцеговине утврђено је Општим оквирним 
споразумом за мир у БиХ, парафираним у Дејтону (САД) 21. новембра 1995, а потписаним 
у Паризу (Француска) 14. децембра 1995. године. 

Према посљедњем попису становништва (1991), Босна и Херцеговина је имала 4.377.033 
становника. Од тога, 44% чинили су Бошњаци, 31% Срби и 17% Хрвати, 6% грађана 
изјаснило се као Југословени, а 2% као остали. Према истим подацима, у Босни и 
Херцеговини живе припадници 17 националних мањина. Вјерска припадност углавном 
се преклапа са националном, тако да су најзаступљеније вјерске групе муслимани, 
православци и католици, те мањи број припадника јеврејске религије. 

Главни град Босне и Херцеговине је Сарајево, са око 500.000 становника. У Босни и  
Херцеговини у службеној употреби су три језика - босански, хрватски и српски језик, те 
латинично и ћирилично писмо.

Власт на нивоу државе БиХ подијељена је  на: законодавну (Парламентарна скупштина 
Босне и Херцеговине), извршну (Предсједништво БиХ и Савјет министара БиХ) и судску 
(Уставни суд БиХ и Суд БиХ).



Парламентарна скупштина БиХ установ- 

љена је Општим оквирним споразумом за  

мир у Босни и Херцеговини (познатијим као 

Дејтонски мировни споразум). Анекс  IV   овог 

споразума је Устав Босне и Херцеговине 

Уставом је утврђено да се Парламентарна 

скупштина Босне и Херцеговине, као 

највиши законодавни орган наше земље, 

састоји од два дома: Дома народа и 

Представничког дома.

За доношење свих закона потребна је сагласност 
оба дома. Одлуке у оба дома доносе се већином 
гласова оних који су присутни и који гласају, 
с тим да та већина укључује најмање једну трећину 
гласова делегата или посланика са територије 
сваког ентитета. Предвиђена је и процедура у оним 
случајевима када се већина бошњачких, хрватских 
или српских делегата у Дому народа успротиви 
доношењу неке одлуке с циљем заштите виталног 
националног интереса. Такође је прописано да 
сваки дом већином гласова усваја свој пословник.       
Према уставној одредби, посланици из Представ- 
ничког дома, као и делегати из Дома народа не могу 
бити кривично или грађански одговорни за било 
који поступак извршен у оквиру њихових дужности 
у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.

Парламентарна скупштина БиХ
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Парламентарна скупштина БиХ надлежна је за: доно- 
шење закона који су потребни за спровођење одлу- 
ка Предсједништва БиХ или за вршење уставних 
функција Скупштине; одлучивање о изворима и износу 
средстава за рад институција БиХ и за међународне 
обавезе Босне и Херцеговине; одобравање буџета 
за институције БиХ; одлучивање о сагласности за 
ратификацију уговора и за остала питања која су 
потребна да се спроведу њене дужности или која су 
јој додијељена заједничким споразумом ентитета.

Домови Парламентарне скупштине Босне и Херцего- 
вине обављају законодавну, контролну и информа- 
тивну активност и регулишу унутрашњу организацију 
и начин свог рада.

Најзначајнија активност коју обавља Парламентарна 
скупштина БиХ је законодавна. Она доноси законе у 
областима које су из надлежности државног нивоа 
власти, а то су: спољна политика, спољнотрговинска 
политика, царинска политика, монетарна политика, 
финансирање институција и међународних обавеза 
БиХ, регулисање питања имиграције, избјеглица и 
азила, примјену међународних и међуентитетских 
кривичноправних прописа, укључујући и односе 
са Интерполом, успостављање и функционисање 
заједничких и међународних комуникација, регули- 
сање међуентитетског транспорта, те контрола  
ваздушног саобраћаја. Уставом Босне и Херцеговине  
предвиђено је да Парламентарна скупштина БиХ 
може преузети додатне надлежности уз саглас-
ност оба ентитета те је тако Парламентарна 
скуп  штина преузела и одређене надлежности у  
области одбране и безбједности, као и низу других 
питања у вези са европским интеграцијама. 
Многе од надлежности које је у међувремену  
  преузела Парламентарна скупштина БиХ називају 
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се подијељеним надлежностима, због тога јер нису 
у питању искључиве надлежности Парламентарне 
скупштине БиХ, већ су оне подијељене са нижим 
нивоима власти у БиХ.

Осим законодавне, веома је важна контролна актив- 
ност, која се огледа у обавези извршне власти да 
Парламентарној скупштини БиХ подноси извјештај о 
извршењу буџета. Такође,  Канцеларија за ревизију 
финансијског пословања институција БиХ подноси 
Парламентарној скупштини БиХ извјештаје о контроли 
трошења буџетских средстава. Савјет министара 
БиХ одговоран је Парламентарној скупштини БиХ 
за предлагање и извршавање политике и примјену 
закона и других прописа чије је спровођење дио 
његовог уставног и законског овлашћења, као и за 
усмјеравање и координацију рада министарстава. 
Савјет министара БиХ дужан је да, на захтјев било 
којег дома, поднесе информације о свим реле- 
вантним активностима из своје надлежности. Ако је 
Парламентарна скупштина БиХ незадовољна радом 
Савјета министара БиХ, она му може изгласати 
неповјерење након чега је Савјет министара БиХ 
обавезан да поднесе оставку.

Уз контролну, Парламентарна скупштина БиХ обавља 
и информативну активност. Чланови оба дома могу 
постављати питања Савјету министара БиХ или било 
којем његовом члану, односно свим институцијама 
БиХ. Питања се односе на специфичне чињенице, 
ситуације или на службене информације из надлеж- 
ности институција БиХ. 

Најмање једном у пола године одржава се заједничка 
сједница оба дома о теми: „Делегати, посланици 
питају – Савјет министара БиХ одговара”. 
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Предвиђено је да ове сједнице дијалошког типа прате 
директни телевизијски и радио пренос ради јавности 
рада и информисања грађана о свим релевантним 
питањима која се тичу рада органа власти на 
нивоу Босне и Херцеговине. Чланови оба дома могу 
подносити и интерпелације, које се односе на поједине 
области из надлежности свих институција БиХ, као и 
министарстава БиХ у спровођењу утврђене политике 
и закона. С циљем остваривања информативне улоге 
и отворености рада према јавности, објављују се 
стенограми сједница оба дома, а сједнице су, осим 
у изузетним ситуацијама у складу са пословницима 
домова, отворене за јавност.

Именовање и разрјешење 
Савјета министара БиХ

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ 
одобрава именовање предсједавајућег Савјета мини- 
стара БиХ, на предлог Предсједништва БиХ Такође, 
Представнички дом потврђује именовање министара 
на предлог предсједавајућег Савјета министара БиХ. 

Према члану V 4. а) Устава БиХ, ако је Парламен- 
тарна скупштина БиХ незадовољна радом Савјета 
министара БиХ, она може да му изгласа неповје- 
рење, након чега је Савјет министара БиХ обаве- 
зан да поднесе оставку. Иницијативу за изгласавање 
неповјерења Савјету министара БиХ или потребу 
реконструкције Савјета министара БиХ могу поднијети 
клуб посланика или најмање три посланика у 
Представничком дому, односно најмање три делегата 
у Дому народа.
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Сваки дом може, на предлог посланика, односно делегата или клуба, основати привремене комисије дома 
или, на предлог другог дома, привремене заједничке комисије за реализацију или припремање одређеног 
акта или питања, као и истражне комисије. 

Комисије су формиране према областима из надлежности Парламентарне скупштине БиХ, тако да њихова 
организација прати одговарајућу организациону структуру министарстава у Савјету министара БиХ. 
На тај начин обезбијеђена је непосредна парламентарна контрола над радом министарства и спровођењем 
закона у области за коју је одговарајуће министарство надлежно. Све предлоге закона као и друге акте  
које разматрају домови претходно разматрају надлежне комисије, које домовима о томе подносе  
извјештаје и мишљења о усклађености са Уставом и правним системом БиХ, односно о принципима 
предложеног закона и амандмане на законе који се налазе у процедури разматрања и усвајања. Надлежна 
комисија разматра амандмане на предлог закона, а усвојени амандмани постају саставни дио предлога 
закона који разматра дом.

Комисије могу одлучити да воде јавну расправу о предложеним законима, могу спроводити саслушања 
и захтијевати извјештаје од било којег изабраног или именованог званичника, службеника или институције.

Комисије имају веома значајну улогу и доприносе рационалнијем и ефикаснијем раду 

домова. Дом народа има три сталне комисије, Представнички дом седам сталних 

комисија, а оба дома имају и шест заједничких сталних комисија.

Комисије
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Уставноправна 
комисија

Комисија за спољну и 
трговинску политику, 
царине, саобраћај и 

комуникације 

Комисија за  
финансије и буџет

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 za 
европске интеграције

Заједничка комисија 
za административне 

послове

Заједничка комисија 
za људска права, 

права дјетета, младе, 
имиграцију, избјеглице, 

азил и етику

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

ПРЕДСТАBНИЧКИ 
ДОМ

ДОМ 
НАРОДА
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Законодавни поступак

Основни законодавни поступак у Представничком дому и Дому народа обухвата: 
подношење закона, прву комисијску фазу, прво читање у дому, другу комисијску фазу 
и друго читање у дому. 

Предлог закона може поднијети сваки посланик, односно делегат, комисије домова, 
заједничке комисије оба дома, домови, као и Предсједништво БиХ и Савјет министара 
БиХ, у оквиру својих надлежности.
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       позитивно мишљење

ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА
1

ПРВА КОМИСИЈСКА ФАЗА
2

ПЛЕНАРНА ФАЗА - ПРВО ЧИТАЊЕ
3

ДРУГА КОМИСИЈСКА ФАЗА
4

ПЛЕНАРНА ФАЗА - ДРУГО ЧИТАЊЕ
5

ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ДОМОВА ПСБиХ6
ТЕКСТ ИДЕНТИЧАН КАО ТЕКСТ ПРЕДЛОГА 
ЗАКОНА КОЈИ ЈЕ УСВОЈЕН У ДРУГОМ ДОМУ

ТЕКСТ РАЗЛИЧИТ ОД ТЕКСТА ЗАКОНА
КОЈИ ЈЕ УСВОЈЕН У ДРУГОМ ДОМУ

ЗАКОН ДОНЕСЕН
Објава у „Службеном гласнику БиХ”

ЈАВНА 
РАСПРАВА

ЈАВНА 
РАСПРАВА

КОЛЕГИЈУМ 
ПРЕДСТАВНИЧКОГ 

ДОМА

ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА 
УСВОЈЕН

ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА 
УСВОЈЕН

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА
подноси овлашћени предлагач
- посланик
- комисија Дома
- заједничка комисија
- Дом народа
- Предсједништво БиХ
- Савјет министара БиХ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА
подноси овлашћени предлагач
- делегат
- комисија Дома
- заједничка комисија
- Представнички дом
- Предсједништво БиХ
- Савјет министара БиХ

НАДЛЕЖНА 
КОМИСИЈА

Расправа о 
предлогу закона 

и поднесеним 
амандманима

позитиван извјештај

негативан извјештај

позитивно мишљење

негативно мишљење

позитивно мишљење

негативно мишљење

ПРЕДСТАВНИЧКИ 
ДОМ

УСТАВНОПРАВНА 
КОМИСИЈА

Разматра
усклађеност са 

Уставом и правним 
системом БиХ

Расправа о 
принципима

       позитиван извјештајПРЕДСТАВНИЧКИ 
ДОМ

НАДЛЕЖНА 
КОМИСИЈА

КОЛЕГИЈУМ
ДОМА НАРОДА

ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА 
УСВОЈЕН

НАДЛЕЖНА 
КОМИСИЈА

Расправа о 
предлогу закона 

и поднесеним 
амандманима

позитиван извјештај

негативан извјештај

позитивно мишљење

негативно мишљење

позитивно мишљење

негативно мишљење

 ДОМ 
НАРОДА

УСТАВНОПРАВНА 
КОМИСИЈА

Разматра
усклађеност са 

Уставом и правним 
системом БиХ

Расправа о 
принципима

 позитивно мишљење        позитиван извјештајДОМ 
НАРОДА

НАДЛЕЖНА 
КОМИСИЈА

Усаглашавање текста са другим домом

ЗАЈЕДНИЧКА КОМИСИЈА ЗА УСАГЛАШАВАЊЕ

ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА 
УСВОЈЕН

 позитивно мишљење

Негативно мишљење прихваћено
предлог закона одбијен

 Негативно мишљење није прихваћено
слиједи ново засновано на 

новим смјерницама

не
га

ти
вн

о
м

иш
љ

ењ
е

Негативни извјештај прихваћен
предлог закона одбијен

 Негативни извјештај није прихваћен
слиједи нови заснован на 

новим смјерницама

не
га

ти
ва

н
из

вј
еш

та
ј

Негативни извјештај прихваћен
предлог закона одбијен

 Негативни извјештај није прихваћен
слиједи нови заснован на 

новим смјерницама

Негативно мишљење прихваћено
предлог закона одбијен

 Негативно мишљење није прихваћено
слиједи ново засновано на 

новим смјерницама

не
га

ти
вн

о
м

иш
љ

ењ
е

не
га

ти
ва

н
из

вј
еш

та
ј

ЗАШТИТА ВИТАЛНОГ 
НАЦИОНАЛНОГ 

ИНТЕРЕСА

ЗАШТИТА ВИТАЛНОГ 
НАЦИОНАЛНОГ 

ИНТЕРЕСА

linija bigovanja 
na 205mm od hrbata

Unutrašnja strana  spreada. Ide nakon strane 10 (Zakonodavna procedura)

linija bigovanja 
na 205mm od hrbata



Графички приказ 
законодавног поступка у ПСБиХ

Vanjska strana  spreada. Ide nakon strane 10 (Zakonodavna procedura) linija bigovanja 
na 205mm od hrbata

linija bigovanja 
na 205mm od hrbata



комисија усвојила, те нове амандмане уколико се они 
односе на нове аспекте законског предлога или се 
настоје усагласити два или више предлога о којима се 
води расправа.

Након што се у дому гласало о амандманима, гласа се о 
предлогу закона у његовом коначном тексту.

Ако је извјештај комисије негативан и дом га, као таквог 
прихвати, предлог закона сматра се одбијеним, а ако га 
не прихвати, комисија је дужна да изради нови извјештај 
заснован на смјерницама које утврди дом, као и у року 
који одреди дом. 

Ако то није случај, оснива се заједничка комисија за 
усаглашавање која настоји постићи споразум о иден- 
тичном тексту. Ако један или оба дома не усвоје извјеш- 
тај заједничке комисије, предлог закона сматра се одби- 
јеним. Ако оба дома не усвоје негативан извјештај зајед- 
ничке комисије, предлог закона доставља се заједни- 
чкој комисији ради израде новог извјештаја, у складу са 
смјерницама домова. 

Скраћени и хитни законодавни поступак
Пословницима домова одређено је да се закони могу 
разматрати и по скраћеном или по хитном поступку. Ако 
дом прихвати да разматра предлог закона по скраћеном 
поступку, сви рокови из редовног законодавног  поступка 
скраћују се на пола, а колегијум може додатно ограни- 
чити трајање расправе. 

Хитни поступак примјењује се када се ради о предлогу 
закона високог степена хитности, односно о предлогу 
закона који није тако сложен те се само може или усво- 
јити или одбити. Код хитног поступка нема могућности 
амандманског дјеловања.

Ако текст предлога закона усвоји један дом, предлог 
закона упућује се другом дому, гдје се процедура у 
потпуности понавља. Закон се сматра донесеним када га 
оба дома усвоје у идентичном тексту. 

Основни законодавни поступак
Овлашћени предлагач подноси предлог закона предсје- 
давајућем дома, који га одмах доставља колегијуму дома. 
Колегијум доставља предлог закона уставноправној ко- 
мисији ради давања мишљења, а након што одлучи која 
је комисија надлежна и надлежној комисији.

У првој комисијској фази уставноправна комисија разма- 
тра усаглашеност предлога закона са Уставом БиХ и прав- 
ним системом, а надлежна комисија разматра принципе 
на којима је предлог закона заснован.

Када прими мишљења уставноправне и надлежне коми- 
сије, достављена од предсједавајућег дома,   колегијум 
дома уврштава предлог закона у дневни ред сједнице 
дома, која ће бити одржана у року од 7 до 15 дана.

У првом читању у дому се води расправа која се 
завршава усвајањем или одбијањем предлога закона у 
првом читању. Ако дом прихвати негативно мишљење 
уставноправне или надлежне комисије, предложени 
закон сматра се одбијеним, а ако га не прихвати, дом 
тражи да комисије израде ново мишљење засновано на 
новим смјерницама и роковима које утврди дом. Уколико 
је мишљење комисија позитивно домови се изјашњавају 
о предлогу закона.

Током друге комисијске фазе, надлежна комисија рас- 
правља о тексту предлога закона те обавља расправу и 
гласање о евентуално предложеним амандманима, који, 
уколико буду усвојени, постају саставни дио предлога 
закона. По окончању расправе и гласања о амандма- 
нима, комисија гласа о предлогу закона са усво- 
јеним амандманима. Амандмане могу доставити посла- 
ник/делегат, клуб посланика/народа, ненадлежна ко- 
мисија, предлагач закона и Савјет министара БиХ. 

Затим се у другом читању на сједници дома расправља  
о предлогу закона и извјештају надлежне комисије,  
ако је он негативан, те о евентуалним амандманима  
достављеним у пленарној фази. Посланици/делегати  
и клубови посланика/народа могу у пленарној фази 
предлагати амандмане које комисија није прихватила, 
као и амандмане који оспоравају амандмане које је 

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
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                   СТРАНКЕ И КОАЛИЦИјЕ ЗАСТУПљЕНЕ У ПСБиХ У МАНДАТУ 2010 - 2014:

 
 Савез независних социјалдемократа - СНСД - Милорад Додик 

 
 СДА - Странка демократске акције 

 
 Савез за бољу будућност БиХ - СБББиХ Фахрудин Радончић

 
 СДС - Српска демократска странка 

 
 ХДЗБиХ - Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине

 
 Странка за Босну и Херцеговину 

 
 Хрватска коалиција ХДЗ 1990 - ХСПБиХ 

 
 Народна странка Радом за бољитак 

 
 Демократска народна заједница - ДНЗБиХ 

 
 ПДП - Партија демократског прогреса

 
 ДНС - Демократски народни савез

            SDP – Socijaldemokratska partija BiH  СДП - Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине

 

Шести сазив Парламентарне скупштине БиХ - мандатни период 2010 - 2014.

У складу са Уставом и Изборним законом Босне и 

Херцеговине, на Општим изборима, одржаним 03. 10. 

2010. године, изабрани су посланици Представничког 

дома, а ентитетски парламенти делегирали су делегате 

у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ. 

Посланици шестог сазива Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ преузели су дужност 

давањем свечане изјаве на конститутивној сједници, 

30. 11. 2010. године. У овом сазиву Представничког 

дома заступљено је 11 странака и једна коалиција.

ОПшТИ ИЗБОРИ 2010.
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                   СТРАНКЕ И КОАЛИЦИјЕ ЗАСТУПљЕНЕ У ПСБиХ У МАНДАТУ 2010 - 2014:

 
 Савез независних социјалдемократа - СНСД - Милорад Додик 

 
 СДА - Странка демократске акције 

 
 Савез за бољу будућност БиХ - СБББиХ Фахрудин Радончић

 
 СДС - Српска демократска странка 

 
 ХДЗБиХ - Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине

 
 Странка за Босну и Херцеговину 

 
 Хрватска коалиција ХДЗ 1990 - ХСПБиХ 

 
 Народна странка Радом за бољитак 

 
 Демократска народна заједница - ДНЗБиХ 

 
 ПДП - Партија демократског прогреса

 
 ДНС - Демократски народни савез

            SDP – Socijaldemokratska partija BiH  СДП - Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине

 

Шести сазив Парламентарне скупштине БиХ - мандатни период 2010 - 2014.
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Представнички дом

Представнички дом има 42 члана, који се непосредно бирају из ентитета из којег 
долазе. Тако се двије трећине посланика бирају са територије Федерације Босне и 
Херцеговине, а једна трећина са територије Републике Српске. 

Радом Дома руководи Колегијум који чине предсједавајући, први и други замјеник 
предсједавајућег Дома. У складу са Уставом Босне и Херцеговине, чланови Колегијума 
се на дужности предсједавајућег Дома ротирају сваких осам мјесеци.

Кворум чине 22 посланика уз услов да је присутна најмање по једна трећина посланика 
из сваког ентитета, осим ако за одлучивање о појединим питањима Уставом и 
Пословником није другачије одређено.

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
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Милорад 
Живковић

Денис 
Бећировић

Божо 
Љубић

СДА

СДПБиХ

НСРзБ

СБББиХ

СДС

СБиХ

ПДП

ХДЗ 1990-ХСПБиХ

СНСД

ХДЗБиХ

ДНЗБиХ

ДНС

Страначка структура Представничког дома ПСБиХ

linija bigovanja 
na 205mm od hrbata

Unutrašnja strana  spreada. Ide nakon strane 14(Predstavnički dom)

linija bigovanja 
na 205mm od hrbata



Представнички дом 
2010 - 2014.

linija bigovanja 
na 205mm od hrbata

linija bigovanja 
na 205mm od hrbata



Љубић, Божо
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 2 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
30.09.1949. године, Узарићи, 
општина Широки Бријег 
Образовање и звање:  
Медицински факултет, 
доктор медицинских наука 
и редовни професор

ХДЗ 1990 - ХСПБиХ

Бећировић, Денис
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 5 / ФБиХ 
Датум и мјесто рођења: 
28.11.1975. године, Тузла 
Образовање и звање:  
Филозофски факултет, 
доктор историјских наука            

СДПБиХ

Живковић, Милорад
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 2 / РС  
Датум и мјесто рођења: 
02.05.1963. године, 
Мркоњић Град 
Образовање и звање:  
Медицински факултет, 
магистар медицинских наука

СНСД

Колегијум Представничког дома

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
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Представнички дом 2010 - 2014. 

Посланици
Башић, Аднан
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 4 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
07.05.1945. године, 
Томиславград 
Образовање и звање:  
Висококвалификовани 
руковалац грађевинским 
машинама

СБББиХ

Дервоз, Исмета
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
18.01.1954. године, Сарајево 
Образовање и звање:  
Виша економско - комерцијална 
школа, економиста  
комерцијалног одсјека

СБББиХ

Бабаљ, Дарко
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / РС  
Датум и мјесто рођења: 
25.12.1974. године, Сарајево 
Образовање и звање:  
Факултет за услужни 
бизнис и менаџмент, 
дипломирани економиста

СДС

Ћемаловић, Нермина 
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 1 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
03.04.1957. године, Зеница 
Образовање и звање:  
Медицински факултет, 
магистар медицинских наука

СДПБиХ

Домазет, Анто 
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
30. 04. 1947. године, 
Верд, Република Словенија 
Образовање и звање:  
Економски факултет, доктор 
економских наука и редовни 
професор

СДПБиХ

Џаферовић, Шефик 
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 4 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
09.09.1957. године, Завидовићи 
Образовање и звање:  
Правни факултет,  
дипломирани правник

СДА

Јагодић, Зијад

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 5 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
21.10.1964. године, Ђурђевик 
Образовање и звање:  
Факултет прометних знаности, 
магистар - специјалиста 
транспорта, логистике 
и менаџмента

СДА

Јовичић, Славко

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / РС  
Датум и мјесто рођења: 
10.05.1953. године, Дољани, 
општина Хаџићи 
Образовање и звање:  
Виша управна школа, 
правник за управне послове

СНСД

Јуришић, Звонко

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 2 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
15.10.1961. године, Загорје,  
општина Посушје 
Образовање и звање:  
Стоматолошки факултет, 
доктор стоматологије - 
специјалиста

ХДЗ 1990 - ХСПБиХ

Иванковић Лијановић, 
Младен

 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 2 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
22.08.1960. године, 
Томиславград 
Образовање и звање:  
Факултет машинства, 
дипломирани инжењер 
машинства

НСRzB
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Ђугум, Мирсад
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
30.07.1957. године, 
Томиславград 
Образовање и звање:  
Медицински факултет, 
примаријус специјалиста

СБББиХ

Кабил, Емир

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 5 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
13.02.1954. године, Тузла 
Образовање и звање:  
Медицински факултет, 
доктор медицинских наука 
и редовни професор

СБББиХ

Фрањичевић, Мато
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 1 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
29.10.1958. године, Ливно 
Образовање и звање:  
Филозофски факултет, 
професор историје и 
филозофије

ХДЗБиХ

Калабић, Драго 

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 1 / РС  
Датум и мјесто рођења: 
01.11.1966. године, Црквена, 
општина Прњавор 
Образовање и звање:  
Правни факултет, 
дипломирани правник

СНСД

Фазлић, Амир
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 5 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
02.01.1963. године, Градачац 
Образовање и звање:  
Технолошки факултет, 
дипломирани инжењер 
технолог, магистар 
технолошких наука

СДА

Бојић, Борислав  
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 1 / РС  
Датум и мјесто рођења: 
16.11.1960. године, Приједор 
Образовање и звање:  
Висока пословна школа, 
дипломирани економиста

СДС

Белкић, Бериз
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
08.09.1946. године, Сарајево 
Образовање и звање:  
Економски факултет, 
дипломирани економиста

СБиХ

Босић, Младен 
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 2 / РС  
Датум и мјесто рођења: 
24.05.1961. године, Брчко 
Образовање и звање:  
Електротехнички факултет, 
дипломирани инжењер 
електротехнике 

СДС

Бурсаћ, Саша 
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 1 / РС 
Датум и мјесто рођења: 
06.05.1980. године, Приједор 
Образовање и звање:  
Шумарски факултет, 
дипломирани инжењер 
шумарства

СНСД

  СДП - Социјалдемократска партија БиХ

  Савез независних социјалдемократа - СНСД - Милорад Додик

  СДА - Странка демократске акције

  Савез за бољу будућност БиХ -СБББиХ Фахрудин Радончић

  СДС - Српска демократска странка

 ХДЗБиХ - Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине 

  Странка за Босну и Херцеговину

  Хрватска коалиција ХДЗ 1990 - ХСПБиХ 

  Народна странка Радом за бољитак

  Демократска народна заједница - ДНЗБиХ

  ПДП - Партија демократског прогреса

 ДНС - Демократски народни савез

Страначка структура Представничког дома ПСБиХ 2010 - 2014:

Хаџиахметовић, Азра
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
20.01.1956. године, Фоча 
Образовање и звање:  
Економски факултет, 
доктор економских наука 
и редовни професор

СБиХ
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Кушљугић, Мирза

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 5 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
23.06.1955. године, Тузла 
Образовање и звање:  
Електротехнички факултет, 
доктор електротехничких 
наука и редовни професор

 СДПБиХ

Кунић, Петар

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 1 / РС  
Датум и мјесто рођења: 
13.02.1949. године, Глиница, 
Република Хрватска 
Образовање и звање:  
Правни факултет, 
доктор правних наука 
и редовни професор

ДНС

Заимовић-Узуновић, 
Нермина

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 4 / ФБиХ 
Датум и мјесто рођења: 
14.02.1954. године, Сарајево 
Образовање и звање:  
Машински факултет, 
доктор техничких наука 
и редовни професор

СДПБиХ

Томић, Бошко
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / РС 
Датум и мјесто рођења: 
20.01.1949. године, Забојска, 
општина Трново 
Образовање и звање:  
Факултет политичких наука, 
дипломирани социолог

СНСД

Вранкић, Драган
 
 
Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 2 / ФБиХ 
Датум и мјесто рођења: 
23.01.1955. године, Чапљина 
Образовање и звање:  
Факултет за туризам и  
вањску трговину, 
дипломирани економиста

ХДЗБиХ

Шепић, Сенад

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 1 / ФБиХ 
Датум и мјесто рођења: 
24.12.1977. године, Цазин 
Образовање и звање:  
Филозофски факултет, 
професор историје

СДА

Мартиновић, Данијела

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
11.01.1974. године, Сарајево 
Образовање и звање:  
Економски факултет и 
Филозофски факултет, доктор 
економских наука и доцент, 
професор њемачког језика и 
књижевности 

СДПБиХ

Мешић, Мирсад

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 4 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
30.03.1951. године, Зеница 
Образовање и звање:  
Факултет политичких наука, 
професор општенародне 
одбране

СДПБиХ

Мехмедовић, 
Шемсудин

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 4 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
20.01.1961. године, Лепеница, 
општина Тешањ 
Образовање и звање:  
Производно машинство, 
дипломирани инжењер 
машинства

 СДА

Пандуревић, 
Александра 

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / РС  
Датум и мјесто рођења: 
16.01.1974. године, Сарајево 
Образовање и звање:  
Факултет за  
предузетнички бизнис, 
дипломирани економиста

СДС

Крстовић-Спремо, 
Весна

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / РС  
Датум и мјесто рођења: 
10.02.1955. године, Сарајево 
Образовање и звање:  
Медицински факултет, 
магистар медицинских наука

ПДП
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Магазиновић, Саша

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
01.11.1978. године, Сарајево 
Образовање и звање:  
Машински факултет, 
дипломирани инжењер 
машинства

СДПБиХ

Мајкић, Душанка

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 1 / РС  
Датум и мјесто рођења: 
24.07.1952. године, Теслић 
Образовање и звање:  
Виша економско - комерцијална 
школа, дипломирани менаџер 
пословне економије

СНСД

Марковић, Милица

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 2 / РС  
Датум и мјесто рођења: 
02.11.1967. године, Бијељина 
Образовање и звање:  
Филозофски факултет, 
професор француског језика 
и књижевности

СНСД

Лозанчић, Нико

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 4 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
03.09.1957. године, Какањ 
Образовање и звање:  
Виша управна школа, 
правник

ХДЗБиХ

Продановић, Лазар

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / РС  
Датум и мјесто рођења: 
01.03.1957. године, Јелах, 
општина Братунац 
Образовање и звање:  
Медицински факултет,  
љекар специјалиста 

СНСД

Пурић, Нермин

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 1 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
15.05.1981. године, Љубљана, 
Република Словенија 
Образовање и звање:  
Висока пословна школа, 
дипломирани економиста

ДНЗБиХ

Сарајлић, Асим 

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 3 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
03.10.1975. године, Сарајево 
Образовање и звање:  
Факултет политичких наука, 
професор безбједности

 СДА

Соколовић, Салко

Изборна јединица/ентитет: 
Изборна јединица 2 / ФБиХ  
Датум и мјесто рођења: 
03.12.1961. године, Коњиц 
Образовање и звање:  
Технолошко - металуршки 
факултет, дипломирани 
инжењер органске 
технологије

 СДА

  СДП - Социјалдемократска партија БиХ

  Савез независних социјалдемократа - СНСД - Милорад Додик

  СДА - Странка демократске акције

  Савез за бољу будућност БиХ -СБББиХ Фахрудин Радончић

  СДС - Српска демократска странка

 ХДЗБиХ - Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине 

  Странка за Босну и Херцеговину

  Хрватска коалиција ХДЗ 1990 - ХСПБиХ 

  Народна странка Радом за бољитак

  Демократска народна заједница - ДНЗБиХ

  ПДП - Партија демократског прогреса

 ДНС - Демократски народни савез

Страначка структура Представничког дома ПСБиХ 2010 - 2014:
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Клубови посланика у Представничком дому

Клуб посланика ХДЗБиХ: 

1. Фрањичевић, Мато 
 (предсједавајући Клуба)

2. Лозанчић, Нико (замјеник  
 предсједавајућег Клуба)

3. Вранкић, Драган

e-mail: klubhdz@parlament.ba

Клуб посланика СДА:

1. Сарајлић, Асим 
 (предсједавајући Клуба)

2. Мехмедовић, шемсудин 
 (замјеник предсједавајућег Клуба)

3. Џаферовић, шефик

4. Фазлић, Амир

5. јагодић, Зијад

6. Соколовић, Салко

7. шепић, Сенад

e-mail: klubsda@parlament.ba

Клуб посланика СБББиХ:

1. Ђугум, Мирсад 
 (предсједавајући Клуба)

2. Дервоз, Исмета (замјеница  
 предсједавајућег Клуба)

3. Башић, Аднан

4. Кабил, Емир 

e-mail: klubsbbbih@parlament.ba

   

Клуб посланика СНСД:  

1. Калабић, Драго 
 (предсједавајући Клуба)

2. Продановић, Лазар (замјеник  
 предсједавајућег Клуба)

3. Бурсаћ, Саша

4. јовичић, Славко

5. Кунић, Петар

6. Мајкић, Душанка

7. Марковић, Милица

8. Томић, Бошко

9. Живковић, Милорад

e-mail: klubsnsd@parlament.ba

Клуб посланика СДС: 

1. Босић, Младен 
 (предсједавајући Клуба)

2. Бабаљ, Дарко (замјеник  
 предсједавајућег Клуба)

3. Бојић, Борислав

4. Крстовић - Спремо, Весна

5. Пандуревић, Александра

e-mail: klubsds@parlament.ba

Мјешовити клуб посланика 
народних странака: 

1. љубић, Божо 
 (предсједавајући Клуба)

2. јуришић, Звонко (замјеник  
 предсједавајућег Клуба)

3. Пурић, Нермин   

e-mail: mklubns@parlament.ba

Клуб посланика СДПБиХ:

1. Магазиновић, Саша 
 (предсједавајући Клуба)

2. Мартиновић, Данијела (замјеница  
 предсједавајућег Клуба)

3. Бећировић, Денис

4. Ћемаловић, Нермина 

5. Домазет, Анто

6. Иванковић Лијановић, Младен

7. Кушљугић, Мирза

8. Мешић, Мирсад

9. Заимовић - Узуновић, Нермина

e-mail: klubsdp@parlament.ba

ПОЛНА СТРУКТУРА У ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ ПСБиХ:

УКУПНО 42 %  

Мушкарци 33   78,6%

Жене 9  21,4%
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СТАРОСНА СТРУКТУРА У  
ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ ПСБиХ:

УКУПНО 42 %

20 - 30 год. 0 0% 

30 - 40 год. 9 21,4%

40 - 50 год. 5 11,9%

50 - 60 год. 21 50%

60+ год. 7 16,7%

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА У 
ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ ПСБиХ:

УКУПНО 42 %

Носиоци академских титула   13 30,95% 

Висока стручна спрема 24 57,15% 

Виша стручна спрема 4 9,5%

Средња стручна спрема 1 2,4%   

СТРАНАЧКА СТРУКТУРА ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА - САЗИВ 2010 - 2014.

ПОЛИТИЧКА СТРАНКА - КОАЛИЦИјА ФБиХ РС Укупан бр. 
мандата

Укупан бр. 
освојених гласова 

на изборима

1.   СДП - Социјалдемократска партија БиХ 8 8 284.435

2. Савез независних социјалдемократа - СНСД - Милорад Додик 8 8 277.819

3. СДА - Странка демократске акције 7 7 214.300

4.   СДС - Српска демократска странка 4 4 137.844

5. Савез за бољу будућност БиХ - СБББиХ Фахрудин Радончић 4 4 130.448

6.  ХДЗБиХ - Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине 3 3 114.476

7. Странка за Босну и Херцеговину 2 2 86.669

8.  Хрватска коалиција ХДЗ 1990 - ХСПБиХ 2 2 50.071

9.  Народна странка Радом за бољитак 1 1 49.050

10. ПДП - Партија демократског прогреса 1 1 40.070

11. ДНС - Демократски народни савез 1 1 29.658

12. Демократска народна заједница - ДНЗБиХ 1 1 15.153

УКУПНО 28 14 42

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
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Представнички дом оснива сталне и привремене комисије Дома и заједничке сталне 

и привремене комисије оба дома. Сталне комсије Представничког дома имају девет, 

док број чланова привремених комисија може бити и мањи. Број чланова Комисије 

за припрему избора Савјета министара БиХ није сталан и утврђује се за сваки сазив 

Дома посебно на конститутивној сједници у зависности од изборних резултата. Наиме, 

ову комисију чини по један посланик из сваке политичке партије, коалиције, листе 

независних кандидата те сви независни кандидати који имају посланички мандат.

Комисије Представничког дома

Комисија за спољне 
послове:

1. Кушљугић, Мирза,  
 предсједавајући 

2. Босић, Младен, први 
 замјеник предсједавајућег

3. јуришић, Звонко, други 
 замјеник предсједавајућег

4. Ђугум, Мирсад 

5. Хаџиахметовић, Азра

6. Иванковић Лијановић, Младен

7. Калабић, Драго

8. Марковић, Милица

9. Соколовић, Салко

Уставноправна комисија:

1. Џаферовић, шефик  
 предсједавајући 

2. Фрањичевић, Мато, први  
 замјеник предсједавајућег

3. Пандуревић, Александра, другa  
 замјеница предсједавајућег

4. Бећировић, Денис

5. Кунић, Петар

6. љубић, Божо

7. Магазиновић, Саша

8. Продановић, Лазар

9. шепић, Сенад

Комисија за спољну 
трговину и царине:

1. Бојић, Борислав,  
 предсједавајући 

2. Мехмедовић, шемсудин,  
 први замјеник предсједавајућег

3. Вранкић, Драган

4. Бурсаћ, Саша

5. Ћемаловић, Нермина

6. јовичић, Славко

7. Кабил, Емир

8. Мартиновић, Данијела

9. Пурић, Нермин
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Комисија за спољну 
трговину и царине:

1. Бојић, Борислав,  
 предсједавајући 

2. Мехмедовић, шемсудин,  
 први замјеник предсједавајућег

3. Вранкић, Драган

4. Бурсаћ, Саша

5. Ћемаловић, Нермина

6. јовичић, Славко

7. Кабил, Емир

8. Мартиновић, Данијела

9. Пурић, Нермин

Расподјела мјеста је пропорционална величини клубова посланика у Дому, од 

којих су двије трећине изабране са територије Федерације Босне и Херцеговине, 

а једна трећина са територије Републике Српске. Комисија међу својим члановима, 

из три конститутивна народа, бира предсједавајућег, те првог и другог замјеника 

предсједавајућег. Комисија даје мишљења, подноси предлоге и извјештаје Дому и 

обавља друге послове како је прописано Пословником. Комисија одлучује о питањима 

која јој Дом пренесе у надлежност, с тим што се на комисију не може пренијети 

надлежност за усвајање закона.

Комисија за остваривање 
равноправности полова:

1. Лозанчић, Нико, 
 предсједавајући

2. Дервоз, Исмета, првa 
 замјеница предсједавајућег

3. Марковић, Милица, друга  
 замјеница предсједавајућег 

4. Белкић, Бериз

5. јагодић, Зијад

6. Крстовић-Спремо, Весна

7. Мартиновић, Данијела

8. Заимовић-Узуновић, Нермина

9. Живковић, Милорад

Комисија за саобраћај 
и комуникације:  

1. Кунић, Петар, 
 предсједавајући

2. Кушљугић, Мирза, први  
 замјеник предсједавајућег

3. љубић, Божо, други  
 замјеник предсједавајућег

4. Бојић, Борислав

5. Бурсаћ, Саша

6. Дервоз, Исмета

7. Домазет, Анто

8. јагодић, Зијад

9. Мехмедовић, шемсудин

Комисија за 
финансије и буџет:

1. Кабил, Емир,  
 предсједавајући 

2. Томић, Бошко, први  
 замјеник предсједавајућег

3. Домазет, Анто, други  
 замјеник предсједавајућег

4. Бабаљ, Дарко

5. Бурсаћ, Саша

6. Фазлић, Амир

7. Иванковић Лијановић,  
 Младен

8. Лозанчић, Нико

9. Соколовић, Салко

Комисија за припрему 
избора Савјета 
министара БиХ:  

 1. љубић, Божо, 
  предсједавајући

 2. Калабић, Драго, први  
  замјеник предсједавајућег

 3. Сарајлић, Асим, други  
  замјеник предсједавајућег 

 4. Белкић, Бериз

 5. Ђугум, Мирсад

 6. Фрањичевић, Мато

 7. Иванковић Лијановић, Младен

 8. Крстовић-Спремо, Весна

 9. Кунић, Петар

10. Магазиновић, Саша 

11. Пандуревић, Александра

12. Пурић, Нермин
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Дом народа

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ има 15 чланова, од којих су двије трећине, 
по пет Бошњака и Хрвата, из Федерације Босне и Херцеговине, а једна трећина, њих 
пет, Срби из Републике Српске. Номиноване бошњачке, односно хрватске делегате 
бирају хрватски, односно бошњачки делегати у Дому народа Парламента Федерације 
БиХ, а делегате из Републике Српске бира Народна скупштина РС-а.

Радом Дома руководи Колегијум који чине предсједавајући, те први и други замјеник 
пресједавајућег Дома. У складу са Уставом Босне и Херцеговине, чланови Колегијума 
се на дужности предсједавајућег Дома ротирају сваких осам мјесеци.

Девет чланова Дома чини кворум, под условом да су присутна најмање три бошњачка, 
три хрватска и три српска делегата. Уставом је предвиђено да Дом народа могу 
распустити Предсједништво БиХ или сам Дом.
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Сташа 
Кошарац

Борјана 
Кришто

Крунослав 
Врдољак

Мартин 
Рагуж

Стјепан 
Крешић

Хасан 
Бећировић

Нермина 
Капетановић

Младен 
Иванић

Халид 
Гењац

Драгутин 
Родић

Крстан 
Симић

Сулејман 
Тихић

Огњен  
Тадић 

Драган  
Човић 

Мехмед 
Брадарић

БОШЊАЦИ

СРБИ

ХРВАТИ

Клубови народа у Дому народа ПСБиХ

linija bigovanja 
na 205mm od hrbata

Unutrašnja strana  spreada. Ide nakon strane 24 (Dom naroda)

linija bigovanja 
na 205mm od hrbata



ВИТАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС

Предложена одлука Парламентарне скупштине БиХ у 
Дому народа може бити проглашена деструктивном по 
витални интерес једног од три конститутивна народа 
већином гласова бошњачких, хрватских или српских 
делегата. Такву предложену одлуку мораће одобрити у 
Дому народа већина бошњачких, хрватских и српских 
делегата који су присутни и који гласају. У случају 
противљења овој одлуци већине бошњачких, хрватских 
или српских делегата, предсједавајући Дома народа 
сазива комисију, која се састоји од три делегата, по 
један из сваког клуба народа, с циљем рјешавања тог 
питања. Ако заједничка комисија не успије у року од пет 
дана ријешити то питање, предмет се упућује Уставном 
суду БиХ који ће по хитном поступку преиспитати 
процедуралну исправност случаја.    

Дом народа 
2010 - 2014.

Vanjska strana  spreada. Ide nakon strane 24(Dom naroda) linija bigovanja 
na 205mm od hrbata

linija bigovanja 
na 205mm od hrbata



Колегијум Дома народа

Тихић, Сулејман

 
 
Датум и мјесто рођења: 
26.11.1951. године, 
Босански Шамац 
Образовање и звање: 
Правни факултет, 
дипломирани правник

Клуб бошњачког народа 
Странка: СДА

Човић, Драган

 
 
Датум и мјесто рођења: 
20.08.1956. године, Мостар 
Образовање и звање: 
Машински факултет, доктор 
техничких наука 
и редовни професор

Клуб хрватског народа 
Странка: ХДЗБиХ

Тадић, Огњен

 
 
Датум и мјесто рођења: 
20.04.1974. године, Сарајево 
Образовање и звање: 
Правни факултет, 
дипломирани правник

Клуб српског народа 
Странка: СДС
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Бећировић, Хасан
 
 
Датум и мјесто рођења: 
07.04.1950. Подгорје, 
општина Бановићи 
Образовање и звање: 
Економски факултет, 
дипломирани економиста

СДПБиХ 

Брадарић, Мехмед
 
 
Датум и мјесто рођења: 
30.05.1958. године, Маглај 
Образовање и звање:  
Машински факултет, 
дипломирани инжењер 
машинства

СДПБиХ 

Гењац, Халид
 
 
Датум и мјесто рођења: 
08.03.1958. године, Високо 
Образовање и звање:  
Медицински факултет, 
љекар специјалиста

СДА 

Крешић, Стјепан
 
 
Датум и мјесто рођења: 
21.01.1957. године, 
Метковић 
Образовање и звање: 
Машински факултет, 
дипломирани инжењер 
машинства

ХСПБиХ

Кришто, Борјана
 
 
Датум и мјесто рођења: 
13.08.1961. године, Ливно 
Образовање и звање: 
Правни факултет, 
дипломирани правник

ХДЗБиХ

Рагуж, Мартин
 
 
Датум и мјесто рођења: 
02.03.1958. године, Столац 
Образовање и звање:  
Факултет политичких 
наука, дипломирани 
политолог

ХДЗ 1990

Дом народа 2010 - 2014. 

Делегати
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Родић, Драгутин
 
 
Датум и мјесто рођења: 
01.01.1958. године,  
Сански Мост 
Образовање и звање:  
Правни факултет, 
дипломирани правник

ДНС

Симић, Крстан
 
 
Датум и мјесто рођења: 
15.02.1948. године, Козице, 
општина Сански Мост 
Образовање и звање:  
Правни факултет, 
дипломирани правник

СНСД

Врдољак, 
Крунослав
 
 
Датум и мјесто рођења: 
02.10.1951. године, Ливно 
Образовање и звање:  
Факултет политичких 
наука, дипломирани 
политолог

СДПБиХ

Иванић, Младен
 
 
Датум и мјесто рођења: 
16.09.1958. године, 
Сански Мост 
Образовање и звање:  
Економски факултет, 
доктор економских наука  
и редовни професор

ПДП

Капетановић, 
Нермина
 
 
Датум и мјесто рођења: 
27.02.1962. године, Зеница 
Образовање и звање:  
Медицински факултет, 
љекар специјалиста

СДА 

Кошарац, Сташа
 
 
Датум и мјесто рођења: 
19.03.1975. године, 
Сарајево 
Образовање и звање:  
Средња школа,  
машински техничар

СНСД

БОШЊАЦИ

Клубови у Дому народа ПСБиХ:

СРБИ
ХРВАТИ
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Комисија за 
финансије и буџет:
1. Човић, Драган, 
 предсједавајући

2. Иванић, Младен, први 
 замјеник предсједавајућег

3. Бећировић, Хасан, други 
 замјеник предсједавајућег

4. Брадарић, Мехмед

5. Родић, Драгутин

6. Врдољак, Крунослав

Уставноправна комисија:
1. Симић, Крстан,  
 предсједавајући

2. Тихић, Сулејман, први 
 замјеник предсједавајућег

3. Кришто, Борјана, друга 
 замјеница предсједавајућег

4. Гењац, Халид

5. Рагуж, Мартин

6. Родић, Драгутин

Клубови у Дому народа

Клуб српског народа: 

1. Кошарац, Сташа 
 (предсједавајући Клуба)

2. Родић, Драгутин (замјеник  
 предсједавајућег Клуба)

3. Иванић, Младен

4. Симић, Крстан

5. Тадић, Огњен

Клуб хрватског народа: 

1. Кришто, Борјана 
 (предсједавајућа Клуба)

2. Рагуж, Мартин (замјеник  
 предсједавајуће Клуба)

3. Човић, Драган

4. Крешић, Стјепан

5. Врдољак, Крунослав

Клуб бошњачког народа:    

1. Гењац, Халид 
 (предсједавајући Клуба)

2. Бећировић, Хасан (замјеник   
 предсједавајућег Клуба)

3. Брадарић, Мехмед

4. Капетановић, Нермина

5. Тихић, Сулејман 

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

1. Бећировић, Хасан, 
 предсједавајући

2. Крешић, Стјепан, први 
 замјеник предсједавајућег

3. Кошарац, Сташа, други 
 замјеник предсједавајућег

4. Капетановић, Нермина

5. Кришто, Борјана

6. Тадић, Огњен 

Дом народа оснива сталне и привремене комисије Дома, а са Представничким домом 
заједничке сталне и привремене комисије оба дома. Комисија Дома народа нема више од 
шест чланова. Расподјела мјеста је пропорционална клубовима народа у Дому, од којих су 
двије трећине изабране са територије Федерације Босне и Херцеговине, а једна трећина 
са територије Републике Српске. Комисија међу својим члановима, из три конститутивна 
народа, бира предсједавајућег, те првог и другог замјеника предсједавајућег.

Комисија даје мишљења, подноси предлоге и извјештаје Дому и обавља друге послове како 
је прописано Пословником или законом. Комисија одлучује о питањима која су јој одређена 
гласањем у Дому, што не укључује и одговорност за усвајање закона.

Комисије Дома народа
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Комисија за 
финансије и буџет:
1. Човић, Драган, 
 предсједавајући

2. Иванић, Младен, први 
 замјеник предсједавајућег

3. Бећировић, Хасан, други 
 замјеник предсједавајућег

4. Брадарић, Мехмед

5. Родић, Драгутин

6. Врдољак, Крунослав

ПОЛНА СТРУКТУРА У ДОМУ НАРОДА ПСБиХ:

УКУПНО 15 100%  

Мушкарци 13 86,7%

Жене 2 13,3%

СТАРОСНА СТРУКТУРА У ДОМУ НАРОДА ПСБиХ:

УКУПНО 15
%

20 - 30 год. 0  0%

30 - 40 год. 2 13,3%

40 - 50 год. 0 0%

50 - 60 год. 9 60%

 60+ год. 4 26,7%                         

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА У ДОМУ НАРОДА ПСБиХ:

УКУПНО  15  %

Носиоци академских титула 4 26,65%

Висока стручна спрема  10 66,65%

Виша стручна спрема  0 0%

Средња стручна спрема  1 6,7%
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Заједничкекомисијеизаједничкесједнице

Заједничке комисије имају 12 чланова, од којих се по шест бира у оба дома Парламентарне 
скупштине БиХ, с тим да се двије трећине чланова бирају са територије Федерације БиХ, а 
једна трећина са територије Републике Српске. Предсједавајући, те први и други замјеник  
предсједавајућег заједничких комисија бирају се међу њиховим члановима и при томе морају 
бити из три конститутивна народа у БиХ. У заједничким комисијама домови имају једну  
половину, а најмање једну трећину предсједавајућих.

Ове комсије домовима дају своја мишљења, подносе предлоге и извјештаје, те одлучују и о  
питањима која им домови пренесу у надлежност. Међутим, на заједничке комисије се не може 
пренијети надлежност за усвајање закона. 

Осим сталних заједничких комисија, по потреби се закључком оба дома оснивају и привремене 
заједничке комисије ради праћења, разматрања и истраживања специфичних питања, као и за  
припрему и презентовање предлога за усвајање закона или других аката из надлежности оба дома.

Заједничке комисије

Сталне заједничке комисије

Заједничка комисија  
за економске реформе 
и развој:

 1. Мартиновић, Данијела, 
  предсједавајућа
 2. Симић, Крстан, први 
  замјеник предсједавајуће
 3. Бећировић, Хасан, други 
  замјеник предсједавајуће
 4. Бурсаћ, Саша
 5. Човић, Драган 
 6. Гењац, Халид   
 7. Хаџиахметовић, Азра 
 8. Иванић, Младен   
 9. јагодић, Зијад
10. Томић, Бошко 
11. Вранкић, Драган
12. Врдољак, Крунослав

Заједничка комисија 
за одбрану и безбједност БиХ:
 1. Мајкић, Душанка, 
   предсједавајућа

 2. Кришто, Борјана, прва 
   замјеница предсједавајуће

 3. Џаферовић, шефик, други 
   замјеник предсједавајуће

 4. Белкић, Бериз
 5. Бојић, Борислав 
 6. Брадарић, Мехмед
 7. Кошарац, Сташа
 8. љубић, Божо  
 9. Тадић, Огњен
10. Тихић, Сулејман 
11. Врдољак, Крунослав 
12. Заимовић - Узуновић, Нермина

Заједничка комисија за надзор 
над радом Обавјештајно-
безбједносне агенције БиХ:
 1. Ђугум, Мирсад, 
  предсједавајући
 2. Кошарац, Сташа, први  
  замјеник предсједавајућег
 3. Рагуж, Мартин, други 
  замјеник предсједавајућег
 4. Бабаљ, Дарко 
 5. Бећировић, Хасан 
 6. Фазлић, Амир  
 7. Фрањичевић, Мато 
 8. јовичић, Славко
 9. Капетановић, Нермина 
10. Крешић, Стјепан
11. Мешић, Мирсад
12. Симић, Крстан 
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Заједничкекомисијеизаједничкесједнице

Пословницима оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине предвиђена је и 
могућност одржавања заједничких сједница домова. Заједничке сједнице оба дома сазивају 
предсједавајући домова, према оцјени Заједничког колегијума.

Заједничке сједнице такође се сазивају и у свечаним приликама или на захтјев Предсједништва 
Босне и Херцеговине.

Заједничким сједницама наизмјенично предсједавају предсједавајући домова, а приликом 
доношења одлука домови се изјашњавају одвојено и примјењују се одредбе пословника које 
се односе на одлучивање у дому.

Сталне заједничке комисије

Заједничка комисија  
за економске реформе 
и развој:

 1. Мартиновић, Данијела, 
  предсједавајућа
 2. Симић, Крстан, први 
  замјеник предсједавајуће
 3. Бећировић, Хасан, други 
  замјеник предсједавајуће
 4. Бурсаћ, Саша
 5. Човић, Драган 
 6. Гењац, Халид   
 7. Хаџиахметовић, Азра 
 8. Иванић, Младен   
 9. јагодић, Зијад
10. Томић, Бошко 
11. Вранкић, Драган
12. Врдољак, Крунослав

Заједничка комисија за 
европске интеграције:

 1. Гењац, Халид,  
  предсједавајући

 2. Крстовић - Спремо, Весна, прва  
  замјеница предсједавајућег

 3. Кришто, Борјана, друга 
  замјеница предсједавајућег

 4. Брадарић, Мехмед  
 5. Џаферовић, шефик 
 6. Кабил, Емир   
 7. Кошарац, Сташа
 8. Крешић, Стјепан 
 9. Продановић, Лазар
10. Пурић, Нермин
11. Тадић, Огњен
12. Заимовић - Узуновић, Нермина 

Заједничка комисија за 
административне послове:

 1. Родић, Драгутин,  
  предсједавајући

 2. јуришић, Звонко, први  
  замјеник предсједавајућег

 3. Башић, Аднан, други 
  замјеник предсједавајућег

 4. Брадарић, Мехмед 
 5. Човић, Драган 
 6. Калабић, Драго 
 7. Капетановић, Нермина 
 8. Кришто, Борјана
 9. Магазиновић, Саша
10. Сарајлић, Асим 
11. Симић, Крстан
12. Живковић, Милорад 

Заједничка комисија за 
људска права, права дјетета, 
младе, имиграцију, избјеглице, 
азил и етику:
 1. Пандуревић, Александра, 
  предсједавајућа
 2. Капетановић, Нермина, прва  
  замјеница предсједавајуће
 3. Лозанчић, Нико, други 
  замјеник предсједавајуће
 4. Човић, Драган 
 5. Ћемаловић, Нермина  
  6. Гењац, Халид 
 7. Иванић, Младен 
 8. Иванковић Лијановић, Младен
 9. јовичић, Славко 
10. Рагуж, Мартин 
11. Родић, Драгутин 
12. шепић, Сенад

Заједничке сједнице оба дома
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Међународне активности

Akтивности Парламентарне скупштине БиХ на плану 
спровођења спољне политике у потпуности одража- 
вају спољнополитичке правце и приоритете Босне и 
Херцеговине које и на мултилатералном и на билате- 
ралном плану утврђује Предсједништво БиХ. При 
томе се посебна пажња посвећује приступању Босне 
и Херцеговине евроатлантским интеграционим проце- 
сима; учешћу Босне и Херцеговине у мултилате- 
ралним активностима, посебно у оквиру система 
Уједињених нација (УН), Савјета Европе (СЕ), Орга- 
низације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС), 
Организације исламске конференције (ОИК), те про- 
моцији Босне и Херцеговине као партнера у међу- 
народним економским односима и активностима које 
ће омогућити пријем Босне и Херцеговине у Свјетску 
трговинску организацију (СТО) и друге међународне 
организације и асоцијације.  

Парламентарна скупштина БиХ одржава континуитет  
билатералних контаката, прије свега са сусједним  
земљама, земљама у региону, чланицама Европске 
уније, али и шире: са парламентима земаља који могу 
бити подстицај развоју и унапређењу укупне поли- 
тичке, економске и других облика међудржавне са- 
радње. У контексту јачања и унапређења односа, 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усваја 
оквирне планове међународних активности са прецизно 
утврђеним критеријумима о начину њиховог спрово- 
ђења и на основу важећих подзаконских аката, првен- 
ствено Правилника о међународним активностима   
Парламентарне скупштине БиХ. Парламентарна скуп- 
штина БиХ повезана је са парламентима свијета и  

посредством својих тијела: комисија, делегација i 
колегијума. На тај начин доприноси развоју парла- 
ментарне дипломатије и стварању имиџа Босне и 
Херцеговине уопште. Ово је посебно значајно у кон- 
тексту развијања веза са парламентарцима земаља 
чланица Европске уније и НАТО-а, ка чијем чланству 
Босна и Херцеговина стреми.

У оквиру мултилатералних активности, Парламентарна 
скупштина БиХ учествује у реализацији спољнополи- 
тичких циљева Босне и Херцеговине посредством својих 
сталних делегација у парламентарним скупштинама 
Савјета Европе, Организације за европску безбједност 
и сарадњу, Централноевропске иницијативе, Сјеверно- 
атлантског савеза, Интерпарламентарне уније, те у 
Парламентарној скупштини Медитерана.

Осим наведених међународних организација и парла- 
ментарних асоцијација, Парламентарна скупштина БиХ 
остварује комуникацију и сарадњу са тијелима у 
којима нема сталне делегације, као што су: Скуп- 
штина Западноевропске уније (WEU) у којој Парла- 
ментарна скупштина БиХ има статус посматрача, 
Евромедитеранска унија (EMPA) и Процес сарадње у 
југоисточној Европи (SEECP), као најзначајнији форум у 
региону. С циљем развоја и унапређења парламентарне 
сарадње, почетком 2009. године у Парламентарној 
скупштини БиХ успостављене су групе пријатељства. 
Замишљено је да оне буду покретач непосреднијих 
односа између парламената те јачања формалног, 
прегледнијег и сврсисходнијег оквира за сарадњу са 
појединим земљама или групама земаља.
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Делегација Парламентарне 
скупштине БиХ у 
Парламентарној скупштини 
Савјета Европе (ПССЕ):
Чланови: 
1. Босић, Младен  
2. Кришто, Борјана
3. Maгaziнoвiћ, Саша 
4. Марковић, Милица 
5. шепић, Сенад 
Замјеници чланова: 
1. Дервоз, Исмета 
2. Иванић, Младен 
3. Капетановић, Нермина 
4. Томић, Бошко 
5. Врдољак, Крунослав 

Делегација Парламентарне 
скупштине БиХ у 
Парламентарној скупштини 
Централноевропске 
иницијативе (ПСЦЕИ):

  
1. јуришић, Звонко  
2. Мартиновић, Данијела  
3. Симић, Крстан

   

Делегација Парламентарне 
скупштине БиХ у 
Парламентарној скупштини 
Организације за европску 
безбједност и сарадњу 
(ПСОЕБС): 

1. Човић, Драган  
2. Кушљугић, Мирза  
3. Продановић, Лазар  

Парламентарне делегације

Делегација Парламентарне 
скупштине БиХ у 
Парламентарној скупштини 
Сјеверноатлантског савеза 
(ПСНАТО):

1. љубић, Божо  
2. Сарајлић, Асим  
3. Живковић, Милорад 

Делегација Парламентарне 
скупштине БиХ у 
Интерпарламентарној 
унији (ИПУ):

 1. Бабаљ, Дарко 
 2. Бећировић, Хасан  
 3. Ћемаловић, Нермина 
 4. Дервоз, Исмета 
 5. Фрањичевић, Мато  
 6. Хаџиахметовић, Азра 
 7. Калабић, Драго 
 8. Пурић, Нермин 
 9. Poдiћ, Драгутин 
10. Соколовић, Салко  
11. Врдољак, Крунослав 

Делегација Парламентарне 
скупштине БиХ у 
Парламентарној скупштини 
Медитерана (ПСМ):

1. Иванковић Лијановић, Младен  
2. Мехмедовић, шемсудин 
3. Тадић, Огњен 
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Савјет националних мањина БиХ формиран је као 
посебно савјетодавно тијело Парламентарне скупшти- 
не БиХ. Мандат 12 чланова Савјета националних мањи- 
на прати мандат изабраних чланова Парламентарне 
скупштине БиХ, а у фази избора чланова Савјета кон- 
султују се удружења националних мањина или друге 
невладине организације. Савјет даје мишљења, савјете 
и предлоге Парламентарној скупштини БиХ о питањима 
која се тичу права, положаја и интереса националних 
мањина у Босни и Херцеговини. 

Канцеларија парламентарног војног повјереника  
БиХ успостављена је Законом о парламентарном вој- 
ном повјеренику Босне и Херцеговине из 2009 године. 
Успостављањем ове институције Босна и Херцеговина 
постала је једна од ријетких држава у свијету, и  
једина у региону која је у послијератној транзицији  
друштва уважила неопходност даље демократизације 

одбрамбеног сектора. Парламентарног војног повјере- 
ника на предлог Заједничке комисије за одбрану 
и безбједност Босне и Херцеговине, именује Парла- 
ментарна скупштина БиХ, на мандат од пет година.  
Мандат првог парламентарног војног повјереника 
почео је полагањем заклетве пред Представничким 
домом Парламентарне скупштине БиХ у септембру 
2009. године и траје три године. Основне надлежности 
парламентарног војног повјереника Босне и Херце- 
говине односе се на истраживање специфичних 
питања по упутству Парламентарне скупштине БиХ 
и Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, 
те предузимање активности на основу сопствене проц- 
јене по добијању информација од чланова Парла- 
ментарне скупштине БиХ, или притужби војних лица 
и кадета који га могу непосредно контактирати, те на 
било који други начин када уочи околности које упућују 
на кршење људских права и слобода војних лица и 
кадета. Заштита људских права и слобода цивилних 
лица у Оружаним снагама није у његовој надлежности. 
У свом раду парламентарни војни повјереник има право 
да од министра одбране, као и другог особља, тражи 
приступ потребним евиденцијама, саслуша подносиоца  
притужбе, посредује и пружа прилику надлежној 
институцији да сама ријеши проблем, захтијева 
извјештавање од министра одбране, те да на адеква- 
тан начин учествује у дисциплинским и кривичним  
поступцима. При томе је загарантована потпуна тајност 
података. 

Независни одбор је независно тијело Парламентарне 
скупштине БиХ које дјелује на професионалним основа- 
ма, не заступајући, не штитећи и не подривајући инте- 
ресе било које политичке партије, регистроване органи- 
зације или било којег народа у Босни и Херцеговини. 

Остала парламентарна тијела

Осим сталних и привремених комисија, у Парла- 
ментарној скупштини БиХ основана су и дјелу- 
ју посебна парламентарна тијела: Савјет нацио- 
налних мањина БиХ, Канцеларија парламен- 
тарног војног повјереника БиХ, независна тијела 
полицијске структуре Босне и Херцеговине - 
Независни одбор и Одбор за жалбе грађана, те  
Независна комисија за праћење услова борав- 
ка у заводима, поступање и поштовање људских 
права лица над којима се извршавају кривичне 
санкције и друге мјере које је изрекао у кривич- 
ном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни 
судови за дјела предвиђена Kривичним законом 
Босне и Херцеговине или међународним угово- 
ром чији је потписник Босна и Херцеговина  
или други суд, у складу са законом Босне и 
Херцеговине.
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Одбор има девет чланова који се бирају међу 
представницима правосудних институција, пензи- 
онисаних  полицијских службеника, пензионисаних и 
активних државних службеника, те истакнутих стручња- 
ка из других области јавног живота, из области права, 
криминалистичких наука и полицијских послова. 
Предсједника, замјеника предсједника и чланове 
Независног одбора именује и разрјешава Парламен- 
тарна скупштина БиХ. Чланови Независног одбора 
именују се на мандат од четири године. Овај одбор 
надлежан је за: спровођење процедуре одабира канди- 
дата и предлагање смјене полицијских руководилаца 
и замјеника руководилаца полицијских тијела Босне 
и Херцеговине, објављивање конкурса и разматрање 
пријава кандидата, одабир и достављање министру 
безбједности Босне и Херцеговине имена највише по 
пет кандидата за руководиоце и за замјенике руко- 
водилаца полицијских тијела Босне и Херцеговине, 
као и разматрање притужби на рад руководилаца 
полицијских тијела Босне и Херцеговине и њихових 
замјеника. Независни одбор о притужбама обавјештава 
министра безбједности Босне и Херцеговине и Савјет 
министара БиХ, иницира покретање дисциплинског 
поступка против руководилаца и замјеника руково- 
дилаца полицијских тијела Босне и Херцеговине, 
предлаже смјену руководилаца и замјеника руководи- 
лаца полицијских тијела Босне и Херцеговине, за 
чији је избор надлежан, ако су починили кривич- 
но дјело, односно ако почине тешку повреду служ- 
бене дужности, осим за кривична дјела из области 
безбједности саобраћаја.

Одбор за жалбе грађана је независно тијело 
Парламентарне скупштине БиХ које дјелује искључиво 
на професионалним основама, не заступајући, не 
штитећи и не подривајући интересе било које поли- 
тичке партије, регистроване организације, удружења 
или било којег народа у Босни и Херцеговини. Одбор 
има седам чланова чији мандат траје четири године, 
а чине га грађани који нису запослени у полицијским 
тијелима и имају углед у друштву. Предсједника, 

замјенике предсједника и чланове Одбора именује и 
разрјешава Парламентарна скупштина БиХ. Одбор о 
свом раду информише Парламентарну скупштину БиХ.
Одбор за жалбе грађана надлежан је за: примање, 
евидентирање, процјену и просљеђивање жалби на 
поступање полицијских службеника Босне и Херце- 
говине надлежним полицијским тијелима; праћење 
фазе у којој се предмет налази; иницирање одгова- 
рајућег поступка против подносиоца жалбе у случају 
лажне или тенденциозне жалбе; вођење евиденција и 
база података о жалбама грађана против полицијских 
службеника Босне и Херцеговине, резултатима истраге 
и другим елементима на  основу којих је покренут 
дисциплински или кривични поступак, као и давање 
свих информација.

Независна комисија 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 чији је потписник Босна и Херцеговина 
или други суд, у складу са законом Босне и 
Херцеговине прати рад завода самостално или  
заједно са инспекторским или другим надзорним 
органима, као и у сарадњи са међународним и другим 
институцијама надлежним за праћење и остваривање 
људских права и основних слобода у складу са законом 
и одговарајућим међународним документима. Годишњи 
извјештај о раду Комисија доставља Парламентарној 
скупштини БиХ и Министарству правде БиХ с циљем 
предузимања одговарајућих радњи или мјера у складу 
са законом. Парламентарна скупштина БиХ именује 
и разрјешава Независну комисију. Комисија има пет 
чланова, од којих је један предсједник, а два члана 
Комисије су његови замјеници – први и други замјеник. 
Чланови Комисије именују се на мандат од пет година 
с могућношћу поновног избора на још један мандат. 
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Задатак Секретаријата је да професионално и непристрасно пружа стручну, админи- 
стративну и техничку подршку парламентарцима уз поштовање и примјену прин- 
ципа законитости, транспарентности, јавности, ефикасности и економичности у раду.

Радом Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ руководи Колегијум Секре- 
таријата који чине секретар Заједничке службе, секретар Представничког дома и 
секретар Дома народа. Колегијум Секретаријата расправља о принципијелним 
питањима и доноси одлуке из надлежности Секретаријата, координира рад 
служби и унутрашњих организационих јединица те брине о транспарентном и 
одговорном трошењу финансијских средстава намијењених за финансирање рада  
Парламентарне скупштине БиХ. Мандат чланова Колегијума траје четири године. 

Секретаријат ПСБиХ
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Вукоја, Марин,
секретар  
Дома народа 
 
Датум и мјесто рођења: 
28.09.1973. године, 
Широки Бријег 
Образовање и звање: 
Правни факултет, 
дипломирани правник

Нинковић, Бојан,
секретар  
Представничког дома 
 
Датум и мјесто рођења: 
13.11.1978. године, Сарајево 
Образовање и звање: 
Правни факултет,  
дипломирани правник

Буљубашић, Ферид,
секретар  
Заједничке службе 
 
Датум и мјесто рођења: 
05.11.1953. године, Фоча 
Образовање и звање: 
Војна академија, 
магистар политичких наука

Колегијум Секретаријата ПСБиХ
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Одјел за 
документацију и 

информације

Одјел за 
лекторисање

Одјел 
библиотеке

Одјел за 
издавачку 

дјелатност и 
публикације

Сектор за 
опште послове

Законодавно- 
правни сектор 

Истраживачки 
сектор

Сектор за 
међународне 

односе и 
протокол

Сектор за 
информационе 

технологије

Информационо - 
документациони 

сектор

Сектор за 
односе с 

 јавношћу

Сектор за 
финансије

Сектор за друга 
парламентарна 

тијелa

Одјел 
писарнице

Одјел за сарадњу 
са међународним 
организацијама 

(мултилатерални 
односи)

Одјел за 
кадровска 

питања

Одјел за 
протокол

Одјел за 
билатералне 

односе

Оперативно-
технички одјел

Кабинет секретара 
Дома народа

Канцеларија секретара 
Уставноправне комисије

Канцеларија секретара 
Комисије за финансије и буџет

Канцеларија секретара 
Комисије za спољну и трговинску 

политику, царине, саобраћај и 
комуникације

Одјел за израду и објављивање 
правних аката

Кабинет секретара 
Представничког дома

Канцеларија секретара  
Уставноправне комисије

Канцеларија секретара  
Комисије za спољну 
трговину и царине

Канцеларија секретара  
Комисије за финансије и буџет

Канцеларија секретара  
Комисије за спољне послове

Канцеларија секретара  
Комисије за саобраћај 

и комуникације

Канцеларија секретара  
Комисије за остваривање 
равноправности полова

Кабинет секретара 
Заједничке службе

Канцеларија секретара  
Заједничке комисије за 

административне послове

Канцеларија секретара  
Заједничке комисије за надзор над 
радом Обавјештајно-безбједносне 

агенције БиХ

Канцеларија секретара   
 Заједничке комисије за 

одбрану и безбједност БиХ

Канцеларија секретара   
Заједничке комисије за  
европске интеграције

Канцеларија секретара   
Заједничке комисије за  

економске реформе и развој

Канцеларија секретара   
Заједничке комисије за  

  људска права, права дјетета, 
младе, имиграцију, избјеглице, 

азил и етику

КОЛЕГИјУМ 
СЕКРЕТАРИјАТА 

ЗАјЕДНИЧКА 
СЛУЖБА

СТРУЧНА СЛУЖБА 
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА

СТРУЧНА СЛУЖБА  
ДОМА НАРОДА
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„ОТВОРЕНИ ПАРЛАМЕНТ”
У настојању да грађанима Босне и Херцеговине што више 
приближи најважније функције Парламентарне скупшти- 
не БиХ и њен законодавни процес, те промовише отворе- 
ност и транспарентност ове институције, Секретаријат 
Парламентарне скупштине БиХ у оквиру свог пројекта 
„Отворени парламент” организује студијске посјете Пар- 
ламентарној скупштини.

Захваљујући „Отвореном парламенту", Парламентарну 
скупштину БиХ до сада је посјетило готово 9.000 грађана, 
првенствено ученика и студената. Међутим, студијске 
посјете Парламентарној скупштини БиХ организују се, 
у зависности од интереса и могућности, и за друге кате- 
горије грађана.

Пројекат „Отворени парламент” покренут је 2005. године 
уз подршку Мисије ОЕБС-а у БиХ, а од 2009. његово спро- 
вођење и финансирање у потпуности је преузела Парла- 
ментарна скупштина БиХ.

Задатак Секретаријата је да професионално и непри- 
страсно пружа стручну, административну и техничку 
подршку парламентарцима уз поштовање и примјену 
принципа  законитости, транспарентности, јавности, 
ефикасности и економичности у раду. Секретаријат 
обавља бројне послове за потребе Парламентарне 
скупштине БиХ на начин којим се обезбјеђује: зако- 
нито, стручно, ефикасно, рационално и благовре- 
мено вршење њених функција и за свој рад одговара 
Представничком дому и Дому народа.

То су углавном стручни, административно-технички, 
организациони, финансијски, информативни, консул- 
тантски и други послови за потребе Парламентарне 
скупштине БиХ, а нарочито послови: припреме, сази- 
вања и праћења сједница домова и комисија; разма- 
трања предлога аката и њихове усклађености са Уста- 
вом и правним системом БиХ; давања стручних миш- 
љења о материјалима и актима које разматрају 
домови и њихове комисије; затим припреме, из- 
раде, превођења и лекторисања текстова нацрта и 
предлога аката, извјештаја и записника, као и дру- 
гих материјала на језицима у службеној употреби у 
Босни и Херцеговини и, по потреби, на стране јези- 
ке; као и припреме усвојених аката за објављивање у 
«Службеном гласнику БиХ». Дио Секретаријата ПСБиХ  
је и библиотека са више од 3000 наслова. 

Секретаријат ПСБиХ обавља стручне и протоколарне 
послове за потребе парламентарних делегација и 
пријема страних делегација; послове из области одно- 
са с јавношћу и информисања јавности о раду Парла- 
ментарне скупштине БиХ и објављивања комплетних 
записника расправа у оба дома; сарадње са институ- 
цијама Босне и Херцеговине, ентитетским и другим 
органима, као и друге послове који произлазе из 
Устава, закона, пословника, закључака, смјерница, 
програма рада и других аката домова.
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Зграда Парламентарне скупштине БиХ

(Сједиште ПСБиХ: Трг БиХ 1, Сарајево)

Зграда Парламентарне скупштине БиХ једна 

је од најрепрезентативнијих грађевина у 

нашој земљи. Близином и функционалном 

повезаношћу са Зградом пријатељства 

између Грчке и Босне и Херцеговине, у којој 

је смјештен велики број институција БиХ, 

чини административну цјелину смјештену 

у централном дијелу Сарајева. Аутор пројек- 

та зграде највише законодавне институције 

у БиХ је чувени архитекта проф. Јурај 

Најтхарт,  а одговорни пројектант био је  

проф. Хамдија Салиховић са сарадницима.

 
Данашња зграда Парламентарне скупштине БиХ је на- 
кон завршетка изградње 1982. године била сједиште 
тадашње Скупштине Социјалистичке Републике Босне 
и Херцеговине. Четвороспратна грађевина дуга је 
107 метара са око 25.000 квадратних метара корисне 
површине и данас је у њој смјештена Парламентарна 
скупштина БиХ, сва њена тијела и службе, као и поје- 
дини организациони дијелови Савјета министара БиХ 
и других институција Босне и Херцеговине. Зграда 
има седам етажа: сутерен, приземље, четири спрата 
и куполу. У њој се налази приближно 500 канцеларија, 
Велика сала, Бијела сала, Плава сала, четири мање 
сале за састанке, свечани салон, Читаоница, салон за
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Зграда Парламентарне скупштине БиХ прес-конференције, Центар за посјетиоце, Центар за 
едукацију и Новинарска соба.

Зграда Парламентарне скупштине БиХ је за вријеме 
рата у Босни и Херцеговини (1992 - 1995) претрпјела 
велика оштећења. Први радови на обнови готово 
потпуно девастираног здања почели су у јесен 1996. 
године, а  Парламентарна скупштина БиХ тек у другом 
сазиву почиње користити своју матичну зграду. 

У наредним годинама обновљена је комплетна уну- 
трашњост парламентарног здања, а обнова фасаде  
завршена је почетком 2009. године.

Санацијом трга испред зграде у јуну 2010. године у 
потпуности је завршена обнова овог административног 
комплекса.
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Велика сала

Велика сала налази се на првом спрату зграде. 
Капацитет јој је 526 мјеста у централном дијелу и 
додатних 112 мјеста на галеријама за посјетиоце и 
новинаре, те још 17 мјеста за преводиоце и технику. 
Архитектонски је прилагођена захтјевима савременог 
парламентарно-конгресног центра мултимедијалног 
типа. Најчешће се користи за одржавање великих 
јавних расправа, конгреса, симпозијума, конференција 
и других сличних манифестација.

Бијела сала

Бијела сала располаже са 180 мјеста. Најчешће се 
користи за засједање Представничког дома, а у њој 
се одржавају и заједничке сједнице оба дома, те 
разни скупови и конференције. Има електронски 
систем гласања. Свако посланичко мјесто опремљено 
је микрофоном и делегатском јединицом са иденти- 
фикационом картицом, која служи за утврђивање 
присуства и гласање. У Бијелој сали, осим посланика, 
сједницама могу присуствовати и гости: представници  
институција БиХ, међународних и невладиних органи- 
зација, представници дипломатског кора, ђаци,  
студенти и други заинтересовани, а у дијелу сале 
одијељеним стаклом предвиђен је простор за 
новинаре. 
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Плава сала

У Плавој сали одржавају се сједнице Дома народа, а 
служи и за одржавање сједница комисија, конферен- 
ција и семинара. Сала има укупно 126 мјеста, од којих 
је осам резервисано за чланове Колегијума и секретара 
Дома. Мјеста у посљедњем реду с лијеве стране 
сале резервисана су за новинаре. И у Плавој сали 
инсталирана је опрема за електронско гласање. 

Остале сале 

Постоје још четири мање сале које се користе за 
сједнице комисија и других парламентарних тијела, 
семинаре, састанке, округле столове итд. На распо- 
лагању је и свечани салон, који се налази на првом 
спрату, а изнад њега, на другом спрату, сала за прес-
конференције. Објекат Парламентарне скупштине 
БиХ располаже и Центром за посјетиоце, који је  
конципиран као простор у којем би се посјетиоцима 
на што квалитетнији начин презентовао рад највишег 
законодавног органа Босне и Херцеговине и омогућио 
њихов непосреднији контакт са парламентарцима и 
запосленима у овој институцији, као и са Центром за 
обуку у којем је инсталирана комплетна ИТ опрема 
за одржавање презентација, предавања и семинара. 
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Мисија ОЕБС-а у БиХ подржала је штампање овог материјала




