Број: 01/1-50-3-1-57/18
Сарајево 29. 01. 2018. године
У складу са чланом 44. став (2) Пословника Представничког дома („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15 и 97/15), Уставноправна
комисија је на 57. сједници, одржаној 29. 01. 2018. године, усвојила
ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА
УСТАВНОПРАВНЕ КОМИСИЈЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ЗА 2018. ГОДИНУ
Уставноправна комисија Представничког дома у 2018. години планира одржавање око 15 сједница на којима ће се разматрати сви
приједлози закона и други акту које Колегијумум Представничког дома достави Уставноправној комисији у складу са њеном
надлежношћу.
УВОДНИ ДИО
Уставноправна комисија Представниког дома која, у оквиру својих надлежности прописаних чланом 44. Пословника Представничког
дома: прати спровођење Устава БиХ; разматра питања од значаја за уставни поредак БиХ и даје иницијативе за амандмане на Устав БиХ;
испитује и доставља Дому мишљења о приједлозима амандмана на Устав БиХ; спроводи јавну расправу о приједлозима амандмана на
Устав БиХ или приједлоге закона, те обавјештава Дом о резултатима јавне расправе; разматра приједлоге закона које Дом треба да
усвоји, у вези са њиховом усклађеношћу са Уставом БиХ и правним системом БиХ, као и у вези са правном обрадом те Дому подноси
извјештај са мишљењем и приједлозима те правно-техничким исправкама очигледних грешака у тексту; разматра питања законодавне
методологије и друга питања битна за усклађеност правно-техничке обраде аката које Дом треба да усвоји; доставља мишљења Уставном
суду БиХ; учествује у припреми програма рада из области законаодавне активности Дома; утврђује, заједно са одговарајућим комисијама
Дома народа, пречишћени текст закона и других прописа када и ако их за то овласте оба дома.
Комисија разматра питања која се односе на: правни систем; изборни систем; Савјет министара БиХ; државне празнике; грб, заставу и
државну химну БиХ, печат БиХ; државну администрацију; спровођење међународних и домаћих кривичних закона; те друга питања из
надлежности Дома која нису у надлежности других комисија.

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМА РАДА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
У прва три мјесеца Комисија је у складу са својом надлежношћу одржала четири сједнице на којима су разматране тачке дневних редова
сједница како је то наведено у првој табели како слиједи:
Мјесец

Јануар

Број
сједнице

57.

Датум

Тачке дневног реда сједнице

29.01.2018.

1. Усвајање Записника са 55. сједнице, започете 14. 12. 2017. а окончане 21.12.2017.
2. Усвајање Записника са 56. сједнице, одржане 21. 12. 2017.
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине,
предлагача посланикa: Салка Соколовића, Сенада Шепића и Садика Ахметовића, број: 0102-1-2400/17, од 09.10.2017. године (разматраље приједлога закона у II фази пред
надлежном комисијом – поступак у складу са чл. 117. до 122. Пословника Дома);
4. Приједлог закона о спречавању сукоба интереса у институцијама Босне и Херцеговине,
предлагача посланика: Борислава Бојића, Хазима Ранчића, Јасмина Емрића, Диане Зеленике,
Дамира Арнаута, Саше Магазиновића, Сенада Шепића и Маје Гасал-Вражалице, број: 0102-1-2573/17 од 31. 10. 2017. године (усклађеност са Уставом БиХ, правним системом
БиХ и принципи приједлога закона – поступак у складу са чланом 108. и 109.
Пословника Дома);
5. Приједлог закона о допунама Закона о комуникацијама, предлагача Савјета министара БиХ,
број: 01,02-1-2759/17 од 22. 12. 2017. године (усклађеност са Уставом БиХ i правним
системом БиХ– поступак у складу са чланом 108. Пословника Дома);
6. Приједлог закона о измјени Закона о државној служби у институцијама Босне и
Херцеговине, предлагача посланика: Салке Соколовића, Сенада Шепића и Садика
Ахметовића, број: 01,02-1-2884/17 од 14. 12. 2017. године (усклађеност са Уставом БиХ,
правним системом БиХ и принципи приједлога закона – поступак у складу са чланом
108. и 109. Пословника Дома);
7. Посланичка иницијатива Дениса Бећировића број 01-50-1-2891/17 од 14. 12. 2017. године
(разматрање посланичке иницијативе – поступак у складу са чланом 44. став (2)
Пословника Дома);

8. Извјештај о раду Уставноправне комисије Представничког дома за период 01.01.2017. до
31.12.2017.године (разматрање извјештаја - поступак у складу сa чланом 44. став (2) у
вези сa чланом 32. став (2) Пословника Дома);
9. Приједлог оријентационог плана рада Уставноправне комисије Представничког дома за
2018. годину (разматрање приједлога оријентационог плана – поступак у складу са
чланом 44. став (2) Пословника Дома);
10. Остало:
 Жалба Институцији омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине, подносилац:
Мирко Ђорђић, број: 01/1,02/1-37-2704/17 од 16. 11. 2017. године (разматрање жалбе –
поступак у складу са чланом 44. став (2) Пословника Дома);
 Закључак Скупштине Кантона Сарајево са сједнице одржане 15. 11. 2017. године, број:
01,02,01/1,02/1-50-19-2731/17 од 21. 11. 2017. године (разматрање закључка – поступак
у складу са чланом 44. став (2) Пословника Дома);
 Допис Удружења за заштиту девизних штедиша у Босни и Херцеговини, број: 01/1-50-172410/17 од 28.11.2017. године (разматрање дописа – поступак у складу сa чланом 44.
став (2) Пословника Дома);
 Захтјев за хитно обустављање противзаконито донешеног, одобреног и извршаваног
принудног извршења над личним,оскудним и недовољним приходима према потребама
подноситељица Злате Пирић и Амеле Пирић Авдибашић, број: 01-50-17-1584/17 од
04.01.2018. године (разматрање захтјева – поступак у складу сa чланом 44. став (2)
Пословника Дома);
 Акт предсједавајуће Представничког дома у вези са Оријентационим радним планом
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за 2018. годину,
број: 0 1 -50 -2-14-621/18 од 16.01.2018.године (разматрање акта – поступак у складу сa
чланом 44. став (2) Пословника Дома).

Фебруар

у складу са Сви приједлози закона и други акти које Колегијум Дома достави Комисији у складу
календаром са њеном надлежношћу прије заказивања сједнице Комисије.
сједница
Дома

Март

у складу са
календаром Сви приједлози закона и други акти које Колегијум Дома достави Комисији у складу
сједница
са њеном надлежношћу прије заказивања сједнице Комисије.
Дома

Април

у складу са
календаром
Сви приједлози закона и други акти које Колегијум Дома достави Комисији у складу
сједница
са њеном надлежношћу прије заказивања сједнице Комисије.
Дома

Мај

у складу са
календаром
Сви приједлози закона и други акти које Колегијум Дома достави Комисији у складу
сједница
са њеном надлежношћу прије заказивања сједнице Комисије.
Дома

Јуни

у складу са
календаром
Сви приједлози закона и други акти које Колегијум Дома достави Комисији у складу
сједница
са њеном надлежношћу прије заказивања сједнице Комисије.
Дома

Јули

у складу са
календаром Сви приједлози закона и други акти које Колегијум Дома достави Комисији у складу
са њеном надлежношћу прије заказивања сједнице Комисије.
сједница
Дома

Август

у складу са Сви приједлози закона и други акти које Колегијум Дома достави Комисији у складу
календаром са њеном надлежношћу прије заказивања сједнице Комисије.

сједница
Дома

Септембар

у складу са
календаром
Сви приједлози закона и други акти које Колегијум Дома достави Комисији у складу
сједница
са њеном надлежношћу прије заказивања сједнице Комисије.
Дома

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ УСТАВНОПРАВНЕ КОМИСИЈЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
Уставноправна комисија Представничког дома, у сарадњи са Уставноправном комисијом Дома народа, планира припрему приједлогa
службених пречишћених текстова Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, Закона о управном поступку, те
Приједлога измјена и допуна Јединствених правила за израду правних прописа уз сарадњу са Законодавноправним сектором
Секретаријата ПСБиХ . У 2018. години очекује се наставак сарадње Уставноправне комисије Представничког дома са Мисијом ОЕБС-а
у БиХ.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Дамир Арнаут

