
 

 

 

 

 

На основу члана IV3.б) Устава Босне и Херцеговине и члана 186. Пословника 

Представничког дома, Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине је на 31. сједници, одржаној 27. 07. 2022, донио 

 

 

ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА 

ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

Члан 1.  

 

У Пословнику Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 и 26/20) у члану 43. став (1) 

након тачке ф) додаје се нова тачка г) која гласи: 

 

 „г) Комисија за борбу против корупције и клептократије;“. 

 

Досадашња тачка г) постаје тачка х).  

 

 

Члан 2.  

 

Након члана 49. додаје се нови члан 49а. који гласи: 

 

„Члан 49а. 

(Комисија за борбу против корупције и клептократије) 

 

(1) Комисија за борбу против корупције и клептократије: 

a) спроводи парламентарни надзор с циљем откривања и превенције свих облика 

корупције и клептократије, у складу са Законом о парламентарном надзору; 

б)   прати активности Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против  

      корупције и разматра питања која се односе на Агенцију; 

ц)   подстиче активности у институцијама БиХ усмјерене на борбу против корупције 

       и клептократије; 

д)    сарађује са правосудним институцијама и органима за спровођење  

       закона на нивоу Босне и Херцеговине на пољу борбе против корупције и  

       клептократије; 

 е)   разматра предложене законе и друге прописе са становишта борбе против  

       корупције и клептократије; 



 

 ф) разматра припреме за учешће делегација Босне и Херцеговине на међународним 

      скуповима који се односе на извршавање међународних обавеза Босне и  

      Херцеговине на пољу борбе против корупције и клептократије, сукоба интереса,  

      те других облика коруптивног дјеловања; 

г)   разматра извјештаје институција БиХ са становишта борбе против корупције и  

      клептократије; 

х)   сарађује са сличним комисијама и парламентарним тијелима других земaља и  

      међународних организација, те страним званичницима, по питању борбе против  

      корупције и клептократије; 

и)   обавља друге активности прописане Законом о парламентарном надзору, на пољу  

      борбе против корупције и клептократије. 

(2) Комисија разматра и друга питања из области борбе против корупције и 

клептократије. 

(3) Изузетно од општих одредаба прописаних чланом 30. овог пословника, 

предсједавајући Комисије ће бити из странке која нема министра или замјеника 

министра у Савјету министара БиХ. Ова одредба ће се примјењивати у сваком 

тренутку дјеловања Комисије.  

 

 

Члан 3.  

 

Ове допуне Пословника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику БиХ“, а примјењиваће се од почетка новог сазива Дома.  

 

 

Број: 01-02-4-1230/22 

Сарајево, 27. 07. 2022. 

 

 

        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

                    ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА 

                          Небојша Радмановић 

 


