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Poslovnik o radu XI. zasjedanja Hrvatskoga narodnog sabora BiH 
 
 
 

Članak 1. 
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Hrvatskoga narodnog sabora BiH (u daljnjem tekstu 
Sabor). 
Način rada Sabora o pitanju koje nije uređeno ovim Poslovnikom uređuje Sabor zaključkom. 
 
 

Članak 2. 
Rad Sabora je javan. Odlukom Sabora za odrađene točke i teme može se isključiti javnost. 
 
 

Članak 3. 
Punopravni izaslanici Sabora su osobe definirane u članku 21. Statuta Hrvatskoga narodnog 
sabora.  
U okviru Sabora uspostavljaju se klubovi izaslanika političkih stranaka i neovisnih izaslanika 
zastupljenih u Saboru.  
 

Članak 4. 
Sabor otvara i njime predsjedava Predsjednik Hrvatskog narodnog Sabora, koji ujedno 
predlaže sastav Radnog predsjedništva i dnevni red Sabora. 
 
 

Članak 5. 
Radna tijela Sabora su: Radno predsjedništvo Sabora - 7 članova, Povjerenstvo za vjerodajnice 
- 3 člana, Povjerenstvo za provođenje izbora – 5 članova 
 
 

Članak 6. 
Predsjedatelj Radnog predsjedništva vlastan je odrediti kojeg drugog člana Radnog 
predsjedništva za vođenje određenog dijela sjednice. 
Tako određeni predsjedatelj ima sva prava i obveze predsjedatelja Radnog predsjedništva. 
 
 

Članak 7. 
Na prijedlog predsjedatelja Sabor će iz reda izaslanika izabrati povjerenstvo za vjerodajnice 
koje će provesti postupak verifikacije mandata izaslanika Sabora. 
Sabor razmatra i usvaja izvješće o verifikaciji mandata izaslanika sabora i utvrđuje ukupan broj 
nazočnih izaslanika Sabora. 
 
 

Prijedlog 
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Članak 8. 
Na prijedlog Radnog predsjedništva Sabor će izabrati Zapisničara i dva ovjerovatelja zapisnika. 
 
 

Članak 9. 
Svi izaslanici imaju pravo birati te biti birani u tijela koja se izabiru na Saboru. 
Izbor za radna tijela Sabora obavlja se po pravilu javnim glasovanjem. 
Predsjedatelj Radnog predsjedništva proglašava rezultate glasovanja za radna tijela Sabora. 
 
 

Članak 10. 
Sabor valjano donosi odluke ako mu je nazočna nadpolovična većina izaslanika. 
Odluke se donose većinom glasova nazočnih sudionika. 
 
 
 

Članak 11. 
Predsjedatelj Radnog predsjedništva i Radno predsjedništvo ravnaju radom Sabora u skladu s 
ovim poslovnikom. 
Nitko ne može govoriti u Saboru prije nego zatraži i dobije riječ od predsjedatelja Radnog 
Predsjedništva. Prijava za raspravu podnosi se pismeno. 
Predsjedatelj Radnog predsjedništva daje sudionicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. 
Po istoj točci dnevnog reda sudionici imaju dobiti riječ najviše jednom, a govor ne može trajati 
duže od pet minuta. Iznimno, uz dopuštenje predsjedatelja radnog predsjedništva, govor 
može trajati dulje. 
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja, a za koju se pismeno najavio, prema 
utvrđenom dnevnom redu. Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjedatelj 
Radnog predsjedništva će ga opomenuti. 
Ako se govornik i nakon opomene ne drži dnevnog reda, predsjedatelj Radnog predsjedništva 
će mu oduzeti riječ. 
Sudionici imaju pravo zatražiti riječ da bi dali odgovor (repliku ) na navod za kojeg drže da je 
netočno izložen i koji je povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje. 
Za taj slučaj predsjedatelj Radnog predsjedništva će mu dati riječ čim završi govor onoga koji 
je to izazvao. 
U odgovoru govornik se mora ograničiti samo na ispravak odnosno objašnjenje, te njegova 
replika ne može trajati dulje od dvije minute. 
 
 

Članak 12. 
Red na Saboru osigurava Radno predsjedništvo. Za remećenja reda predsjedatelj Radnog 
predsjedništva može izreći stegovne mjere i to: opomenu, opomenu s oduzimanjem riječi i 
udaljavanje sa Sabora. 
Mjera udaljavanja sa Sabora izriče se sudioniku koji je svojim ponašanjem tako narušio red i 
prekršio odredbe ovog poslovnika da je daljnje održavanje Sabora doveo u pitanje. 
 
 

Članak 13. 
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Usklađivanje sastava Predsjedništva HNS sa odredbama Statuta HNS proizilazi iz članka 21. i 
članka 25. Statuta HNS. Usklađivanje sastava Predsjedništva provodi se nakon izbora održanih 
u BiH.  
 

 
Članak 14. 

Povjerenstvo za provođenje izbora organizira kandidacijski i izborni proces. Predsjednik 
Povjerenstva za provođenje izbora izvještava Sabor o pojedinim fazama kandidacijskog i 
izbornog procesa.  
 

Članak 15. 
Svaki izaslanik na Saboru ima pravo birati i biti biran u tijela Sabora sukladno Statutu. Na 
Saboru se biraju: Predsjednik HNS, Predsjedništvo HNS i Sud časti HNS.  
Prvo se provodi izbor za Predsjednika HNS. Predsjednici klubova izaslanika dostavljaju 
predsjedniku Povjerenstva za provođenje izbora prijedloge kandidata za Predsjednika. 
Predsjednik Povjerenstva izvještava Sabor o kandidaturama za Predsjednika HNS, a Sabor se 
opredjeljuje o načinu provođenja izbora za Predsjednika HNS. Ukoliko se provodi tajno 
glasovanje kandidati na listi se redaju abecednim redom. Pored imena kandidata navodi se i 
stranka kojoj pripada ili da se radi o neovisnom kandidatu. Za Predsjednika HNS je izabran onaj 
kandidat koji osvoji većinu glasova izaslanika.  
 
 

Članak 16. 
Nakon što je okončan izbor Predsjednika HNS, provodi se kandidacijski i izborni proces za 
Predsjedništvo i Sud časti. Predsjednici klubova izaslanika dostavljaju predsjedniku 
Povjerenstva za provođenje izbora prijedloge kandidata za Predsjedništvo i Sud časti. 
Predsjednik Povjerenstva izvještava Sabor o kandidaturama za Predsjedništvo i Sud časti.  
Sabor se i u ovom slučaju može opredijeliti o načinu provođenja izbora tj. tajnim ili javnim 
izjašnjavanjem. 
Kandidati na listi se redaju abecednim redom. Pored imena kandidata navodi se i stranka kojoj 
pripada ili da se radi o neovisnom kandidatu. Na glasačkom listiću treba biti naveden 
maksimalan broj kandidata za koje se može glasovati. Ako dva kandidata dobiju isti broj 
glasova prednost ima kandidat manje zastupljenog spola odnosno kandidat koji se nalazi na 
nižoj poziciji na kandidacijskoj listi. Kod izbora članova Suda časti Povjerenstvo za provođenje 
izbora će voditi računa o ispunjenju uvjeta iz članka 32. Statuta tako da u sastavu Suda časti 
najviše dva člana mogu biti članovi jedne pravne osobe. 
 
 

Članak 17. 
Nakon što se okonča izborni proces, Sabor potvrđuje rezultate izbora za Predsjednika, 
Predsjedništvo i Sud časti. Potvrđivanje rezultata za Predsjedništvo uključuje i predstavnike 
stranaka koji, sukladno članku 25. Statuta HNS, ulaze u sastav Predsjedništva. 
 
 

 
 
 

Članak 18. 
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Nakon što se završe sve točke dnevnog reda predsjedatelj Radnog predsjedništva zaključuje 
rad Sabor. 
 
 
 

Članak 19. 
Obavljanje određenih stručnih, tehničko-administrativnih poslova može se po potrebi 
povjeriti po odluci Radnog predsjedništva stručnim službama Sabora. 
 
 

Članak 20. 
Autentično tumačenje ovog poslovnika daje Radno predsjedništvo.  
 
 

Članak 21. 
Ovaj poslovnik donosi se javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih izaslanika, a 
primjenjuje se do donošenja novog Poslovnika o radu sabora. 
 
 
 
 
Mostar, 4. veljače 2023. godine 
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