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Na temelju članka 46. Poslovnika Skupštine Hercegovačko-neretvanske 
županije- kantona ("Narodne novine HNŽ/K", br. 2/05), na prijedlog Kolegija 
Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, Skupština 
Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, na sjednici   održanoj 
01.04.2015. godine, donosi 

PROGRAM RADA SKUPŠTINE 
 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA  

ZA 2015. GODINU 

         Program rada Skupštine sadrži zadatke Skupštine koji proizlaze iz Ustava, 
zakona, planskih dokumenata Županije/Kantona, kao i druge poslove i zadatke 
u nadležnosti Skupštine. 

         Program rada uključuje temeljni sadržaj, način izvršavanja, nositelje 
poslova, rokove za razmatranje pojedinih pitanja na sjednicama Skupštine i 
procedure donošenja odnosnih akata. 
Program rada je sadržajno koncipiran kroz četiri najznačajnije nadležnosti 
Skupštine – normativna, analitičko-informativna, tematske sjednice i suradnja 
Skupštine sa drugim parlamentima, a realizacija programa planirana kroz 
tromjesečne periode. 

Ciljevi: 

- Skupština će iz svoje nadležnosti poduzeti mjere i aktivnosti vezane za 
okončanje implementacije izbornih rezultata: 
- imenovanje mandatara i potvrđivanje imenovanja Vlade Hercegovačko-
neretvanske županije-kantona. 
- poduzimanje mjera i aktivnosti da se rad Skupštine kao zakonodavnog tijela 
podigne na višu razinu 
- poduzimanje mjera i aktivnosti da izabrani dužnosnici imaju bolje uvjete za rad. 
- Skupština će imati tendenciju kao najviše tijelo vlasti da se stvore pretpostavke 
kako bi se navedeni ciljevi  realizirali (prostorno – informatički – tehnički uvjeti). 
- u radu Skupštine se očekuje aktivno sudjelovanje radnih tijela Skupštine kod 
analize propisa kao i predlaganja novih propisa ili izmjena i dopuna postojećih. 
Radna tijela Skupštine u okviru svoje nadležnosti razmatrat će materijale 
utvrđene Programom rada Skupštine za 2015. godinu, te će dostavljati Skupštini 
svoje pisane stavove i mišljenja u skladu sa Poslovnikom Skupštine. 
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Prvo tromjesečje 

1. Proračunt HNŽ/K  za 2015. godinu 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Ministarstvo financija HNŽ/K 
 
2. Zakon o izvršenju Proračuna HNŽ/K  za 2015. godinu 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Ministarstvo financija HNŽ/K 
 
3. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog 
osiguranja HNŽ/K  za 2015. godinu  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K 
 
4. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana 
Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K  za 2015. godinu  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K 
 
5. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša  
HNŽ/K  za 2015. godinu  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Fond za zaštitu okoliša HNŽ/K  
 
6. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana 
Fonda za zaštitu okoliša HNŽ/K  za 2015. godinu  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Fond za zaštitu okoliša HNŽ/K 
 
7. Nacrt odluke o usvajanju Prostornog plana područja posebnih obilježja „Park 
prirode Hutovo Blato“  za razdoblje 2013. – 2023. godine 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ/K 

8. Izvješće o radu Vlade HNŽ/K za 2014. godinu  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: sva ministarstva i uprave u Vladi HNŽ/K 

9. Izvješće o radu Županijskog/Kantonalnog tužiteljstva HNŽ/K za 2014. godinu  
Predlagatelj: Županijsko/Kantonalno tužiteljstvo  
 
10. Program rada Skupštine HNŽ/K za 2015. godinu 
Predlagatelj: Kolegij Skupština HNŽ/K 
 
11. Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ/K za 2014. godinu 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
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Drugo tromjesečje 
 
12. Program rada Vlade HNŽ/K za 2015. godinu 
 Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 

13. Zakon o trgovini 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ/K 

14. Zakon o tržišnoj inspekciji u HNŽ/K 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ/K 

15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi HNŽ/K (po 
presudi Ustavnog suda F BiH) 
Predlagatelj: Vlada HNK 
Obrada: Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ/K  

16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama HNK (po 
presudi Ustavnog suda BiH) 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ/K 
 
17. Zakon o obrtu HNŽ/K 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo gospodarstva HNŽ/K 

18. Odluka o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina iz nadležnosti 
Županije/Kantona  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 

19. Informacija o radu Županijskog/Kantonalnog suda Mostar za 2014. godinu 
Predlagatelj: Županijski/Kantonalni sud  

20. Informacija o stanju sigurnosti na području HNŽ/K u 2014. godini 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ/K 
 
21. Izvješće o radu Javno žalbenog biroa za 2014. godinu 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Javno žalbeni biro 
 
22. Analiza stanja u zdravstvu sa prijedlogom mjera – tematska sjednica 
 
23. Analiza prikupljanja i raspodjele javnih prihoda sa prijedlogom mjera prema 
višim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini – tematska sjednica 
 



5 
 

24. Analiza stanja u gospodarstvu sa prijedlogom mjera – tematska sjednica  
 
25. Informacija o položaju osoba s invaliditetom u HNŽ/K  
Predlagatelj: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K, Ministarstvo 
prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ/K i Koalicija OOSI „Zajedno smo jači“ 

- Skupština će razmatrati izvješća i informacije skupštinskih tijela,  uprava i 
upravnih organizacija u HNŽ/K–a, koji su u skladu sa zakonom i podzakonskim 
aktima dužni svoja izvješća dostavljati Skupštini HNŽ/K.  

Treće tromjesečje 

26. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K 

27. Zakon o radu HNŽ/K 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K 

28. Zakon o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih 
osoba u HNŽ/K 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K 

29. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu HNŽ/K 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ/K 

30. Zakon o komunalnoj djelatnosti HNŽ/K 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ/K 

31. Zakon o plaćama i nakandama u tijelima vlasti HNŽ/K 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ/K 

32. Zakon o državnoj službi u HNŽ/K 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ/K 

33. Analiza stanja u obrazovanju i položaju mladih sa prijedlogom mjera – 
tematska sjednica 

 
Četvrto tromjesečje 

34. Proračun HNŽ/K  za 2016. godinu 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Ministarstvo financija HNŽ/K 
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35. Zakon o izvršenju Proračuna HNŽ/K  za 2016. godinu 
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Ministarstvo financija HNŽ/K 
 
36. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog 
osiguranja HNŽ/K  za 2016. godinu  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K 
 
37. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana 
Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K  za 2016. godinu  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K 

38. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Službe za zapošljavanje 
HNŽ/K  za 2016. godinu  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Služba za zapošljavanje HNŽ/K 
 
39. Odluka o davanju szglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana 
Službe za zapošljavanje HNŽ/K  za 2016. godinu  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Služba za zapošljavanje HNŽ/K 

40. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša  
HNŽ/K  za 2016. godinu  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Fond za zaštitu okoliša HNŽ/K  
 
41. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana 
Fonda za zaštitu okoliša HNŽ/K  za 2016. godinu  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K  
Obrada: Fond za zaštitu okoliša HNŽ/K 

42. Informacija o stanju u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite u HNŽ/K  
Predlagatelj: Vlada HNŽ/K 
Obrada: Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ/K 

43. Strategija razvoja HNŽ/K – tematska sjednica 

44. Normativna aktivnost (zakoni i drugi propisi) ministarstava i upravnih 
organizacija koji će biti u Programu rada Vlade HNŽ/K-a za 2015.godinu, biti će 
sastavni dio Programa rada Skupštine HNŽ/K u 2015.godini. 
- Zakoni pobrojani u ovom Programu rada neće biti razmatrani u koliko ih Vlada 
povuče iz procedure. 
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 IV. SURADNJA SKUPŠTINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE 
ŽUPANIJE- KANTONA S DRUGIM  PARLAMENTIMA - SKUPŠTINAMA 

1. Uspostavljanje nove i unapređivanje postojeće suradnje Skupštine HNŽ/K sa 
skupštinama kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija europskih zemalja. 

Sadržaj: Iskustva iz parlamentarnog života i prakse, posebno u oblasti 
zakonodavne djelatnosti kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija 
europskih zemalja; razvoj županijske-kantonalne uprave i lokalne samouprave,  
i parlamentarnog sustava; iskustva i suradnja u implementaciji Daytonskog 
sporazuma, posebno Anexa 7 o povratku raseljenih osoba i izbjeglica svojim 
kućama. 

2.Pokretanje inicijativa prema Parlamentu FBiH vezano za izmjene postojećih i 
donošenje novih propisa iz nadležnosti istog 
Nositelj  posla: Kolegij Skupštine HNŽ/K  

V. SUDJELOVANJE SKUPŠTINE U RADU REGIONALNIH ORGANIZACIJA 

Skupština će nastaviti i unaprijediti suradnju sa Skupštinom europskih regija i 
Jadransko-europskih regija kao i sa drugim asocijacijama i parlamentima regija 
za koje se ukaže potreba.  
   

VI. SURADNJA SKUPŠTINE  SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 

Skupština će u 2015. godini intezivirati suradnju sa jedinicama lokalne 
samouprave kroz posjete, upoznavanje sa aktualnim stanjem i problematikom u 
općinama ove Županije/Kantona kao i kroz sudjelovanja u  javnim raspravama 
koje će Skupština organizirati kroz svoju normativnu djelatnost. 

VII.  OSTALO 

Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima i točkama ovog Programa, 
Skupština HNŽ/K će na svojim sjednicama razmatrati: 
1.  Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine HNŽ/K; 
2.  Druga  pitanja koja se ocijene  kao posebno važna tokom 2015. godine, a 
koja su u nadležnosti Skupštine HNŽ/K;   
3. Kolegij Skupštine će odlučiti o kojim informacijama će se obaviti rasprava 
samo na sjednicama radnih tijela, a koja izvješća sa sjednica  radnih tijela će biti 
razmatrana na sjednici Skupštine. 

Rad Skupštine je javan. Skupština osigurava javnost rada pravovremenim, 
potpunim i objektivnim informiranjem o svom radu, omogućava pristup 
skupštinskim materijalima, izdaje službena priopćenja i po potrebi organizira 
konferencije za tisak. 
 
U skladu s navedenim poduzet će se mjere i aktivnosti da svi mediji mogu 
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kvalitetno pratiti sjednice Skupštine, te rad skupštinskih povjerenstava. 

- Program rada Skupštine za 2015. godinu ostaje otvoren za sve subjekte u 
Županiji/Kantonu koji mogu predlagati različita pitanja za skupštinska 
zasjedanja, ovisno od aktualne situacije i potrebe u svim sferama društvenog 
života ove Županije/Kantona. 

  

 

 

Bosna i Hercegovina                                                        Predsjedavajući                                                      
Federacija Bosne i Hercegovine                                               
Hercegovačko-neretvanska županija-kanton                      Šerif Špago   
S K U P Š T I N A 
Broj: 02-01-VI-105/15 
Mostar, 01.04.2015. godine                      

  
 

 

  

 

 

  

  

 

 

 


