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Сарајево,  

 

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине  

Представнички дом 

Дом народа 

 

 

На основу члана 29. став (1) тачка а) и члана 31. став (1) Пословника Представничког дома 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', бр. 33/06, 41/06, 

81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12), члана 29. став (1) тачка а)  и члана 35. став (1) Пословника 

Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', бр. 

33/06, 41/06, 91/06 и 91/07 и 32/12), те дописа, број: 01-50-2-14-83/14 од 03.09.2014. године, 

Интерресорна радна група за припрему измјена и допуна Изборног закона Босне и 

Херцеговине подноси 

 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ 

ЗА ПРИПРЕМУ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 

ИЗБОРНОГ ЗАКОНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

Закључком Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01-50-1-1138/13, 

усвојеним на 56. сједници, одржаној 05. 11. 2013. године, те Закључком Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ, број: 02-50-6-1245/13, усвојеним на 34. сједници, одржаној 16. 

12. 2013. године, основана је Интерресорна радна група за припрему предлога измјена и 

допуна Изборног закона Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Интерресорна радна група).  

 

Наведеним закључцима утврђено је да се у Интерресорну радну групу именују по три члана из 

Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, Дома народа Парламентарне скупштине 

БиХ, Савјета министара БиХ и Централне изборне комисије БиХ. 

 

Из Представничког дома, у Интерресорну радну групу именовани су посланици: Нико 

Лозанчић, Нермина Заимовић-Узуновић и  Милорад Живковић, односно Дарко Бабаљ, 

именован након оставке Милорада Живковића. 

 

Из Дома народа именовани су делегати: Борјана Кришто, Халид Гењац и Крстан Симић. 

Такође, у Интерресорну радну групу из Централне изборне комисије БиХ именовани су Бранко 

Петрић, Суад Арнаутовић и Стјепан Микић, а из Савјета министара БиХ Средоје Новић, 

министар цивилних послова БиХ, Бариша Чолак, министар правде БиХ, и Зекеријах Осмић, 

министар одбране БиХ.  

 

Закључцима о оснивању утврђено је и да административно-техничке послове за Интерресорну 

радну групу обавља Секретаријат Парламентарне скупштине БиХ. 
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Интерресорна радна група добила је задатак да најкасније до 28. 02. 2014. године припреми 

предлог измјена и допуна Изборног закона Босне и Херцеговине, у смислу да предложене 

измјене подразумијевају свеобухватну реформу изборног законодавства, уз потпуно 

отклањање свих неуставних елемената из Изборног закона Босне и Херцеговине, и обезбиједи 

да резултати изборног процеса, у што већој мјери, одражавају изборну вољу свих народа и 

грађана у Босни и Херцеговини. 

   

Интерресорна радна група одржала је двије сједнице.  

 

Прва сједница одржана је 24. 01. 2014. године, када су изабрани предсједавајући и замјеници 

предсједавајућег Интерресорне радне групе. У складу с наведеним, за предсједавајућег је 

изабран Халид Гењац, те Дарко Бабаљ за првог, а Стјепан Микић за другог замјеника 

предсједавајућег. 

 

Након два неуспјешна сазивања друге сједнице Интерресорне радне групе (06. 02. 2014. године 

и 18. 02. 2014. године) сједница је заказана за 25. 02. 2014. године.  

 

С обзиром да је кворум за рад обезбијеђен на истеку рока до којег је требало завршити посао 

одређен наведеним закључцима домова Парламентарне скупштине БиХ, предсједавајући је 

предложио, а чланови једногласно подржали предлог да Интерресорна радна група обавијести 

колегијуме оба дома Парламентарне скупштине БиХ да Интерресорна радна група није у 

остављеном року припремила предлог измјена и допуна Изборног закона Босне и Херцеговине. 

Такође, чланови су одлучили да одустају од накнада за рад у радној групи за фебруар текуће 

календарске године.  

 

У вези с наведеним, Интерресорна радна група, актом број: 01,02-50-14-94/14 од 26. 02. 2014. 

године, обавијестила је колегијуме оба дома Парламентарне скупштине БиХ, те Сектор за 

финансије, ради обуставе наведених накнада. 

 

Након достављања обавјештења, а поводом Закључка Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ, број: 01/а-50-1-15-64/14 од 13. 03. 2014. године, усвојеног на 64. сједници, 

којим се задужује формирана Интерресорна радна група да настави са радом и у што краћем 

року, а најкасније до половине априла 2014. године, поднесе извјештај о раду и усаглашени 

предлог измјена и допуна Изборног закона Босне и Херцеговине, члановима радне групе - 

посланицима из Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ продужен је мандат за 

рад у Интерресорној радној групи.  

 

С обзиром да Дом народа Парламентарне скупштине БиХ није усвојио закључак којим се 

задужује Интерресорна радна група да настави са радом, њени чланови - делегати у Дому 

народа, нису имали мандат да наставе рад у Интерресорној радној групи, о чему је 

колегијумима оба дома Парламентарне скупштине БиХ достављен акт, број: 01,02-50-14-94/14 

од 24. 03. 2014. године.  

 

                   Предсједавајући 

              Интерресорне радне групе 

                             Халид Гењац 


