
 

 

 

                                                                                                                   

Na temelju članka 22. stavak (2) točka b) i članka 66. Poslovnika Zastupničkog doma 

Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 79/14), Kolegij 

Zastupničkog doma na 15. sjednici, održanoj 30. 6. 2015., i Kolegij Zastupničkog doma u 

proširenom sastavu na 13. sjednici, održanoj 30. 6. 2015., utvrdili su 

 

 

KALENDAR AKTIVNOSTI ZASTUPNIČKOG DOMA 

PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE 

ZA SRPANJ 2015. GODINE 

 

I. 

 

 

1) Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH održat će dva radna posjeta, koja 

podrazumijevaju sudjelovanje svih članova Povjerenstva, i to: Ministarstvu obrane 

BiH 2. srpnja 2015. i Ministarstvu sigurnosti BiH 7. srpnja 2015. 

 

2) Sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH bit će održana u 

ponedjeljak, 6. srpnja 2015., s početkom u 13 sati. 

 

3) Sjednica Kluba zastupnika DF-a bit će održana u srijedu, 8. srpnja 2015., s početkom 

u 9 sati. 

 

4) Sjednica Kluba zastupnika SBB-a bit će održana u utorak, 14. srpnja 2015., s 

početkom u 11 sati. 

 

5) Sjednica Kluba zastupnika SBB-a bit će održana u ponedjeljak, 20. srpnja 2015., s 

početkom u 11 sati. 

 

6) Sjednica Kolegija Zastupničkog doma bit će održana u utorak, 21. srpnja 2015., s 

početkom u 12 sati. 

 

7) Sjednica Kolegija Zastupničkog doma u proširenom sastavu bit će održana u utorak, 

21. srpnja 2015., s početkom u 14 sati. 

 

8) Sjednica Kluba zastupnika SDP-a bit će održana u utorak, 21. srpnja 2015., s 

početkom u 15 sati. 

 

9) Sjednica Kluba zastupnika DF-a bit će održana u srijedu, 22. srpnja 2015., s početkom 

u 9 sati. 

 

10) Sjednica Zastupničkog doma bit će održana u srijedu, 22. srpnja 2015., s početkom u 

10 sati. 

 

 



 

 

II. 

 

Sjednica Zastupničkog doma može biti održana i mimo navedenih termina ako se za to ukaže 

potreba, odnosno ako budu ispunjeni uvjeti utvrđeni Poslovnikom Doma.  

Također, ovisno o potrebama, i utvrđeni termini mogu se mijenjati. 

 

 

III. 

 

Ovaj kalendar stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Broj: 01-50-2-14-13/15 

Datum: 30.6.2015.                                                                                                                                                                                                    

                                                                                        PREDSJEDATELJ 

                                                                                         ZASTUPNIČKOG DOMA 

                                                                                       Šefik Džaferović 


