Broj: 01/1-50-3-1-57/18
Sarajevo, 29. 1. 2018.
U skladu s člankom 44. stavak (2) Poslovnika Zastupničkog doma („Službeni glasnik BiH”, br. 79/14, 81/15 i 97/15), Ustavnopravno
povjerenstvo je na 57. sjednici, održanoj 29. 1. 2018., usvojilo
ORIJENTACIJSKI RADNI PLAN
USTAVNOPRAVNOG POVJERENSTVA ZASTUPNIČKOG DOMA ZA 2018. GODINU
Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma u 2018. godini planira održati oko 15 sjednica na kojima će razmatrati sve prijedloge zakona i
druge akte koje mu Kolegij Zastupničkog doma dostavi, u skladu s nadležnošću Ustavnopravnog povjerenstva.
UVODNI DIO
Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma unutar svojih nadležnosti propisanih člankom 44. Poslovnika Zastupničkog doma: prati
provedbu Ustava BiH; razmatra pitanja od značaja za ustavni poredak BiH i daje inicijative za amandmane na Ustav BiH; ispituje i dostavlјa
Domu mišlјenja o prijedlozima amandmana na Ustav BiH; provodi javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav BiH ili prijedlozima
zakona, te obavještava Dom o rezultatima javne rasprave; razmatra prijedloge zakona koje Dom treba usvojiti u vezi s njihovom usklađenošću s
Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH, kao i u vezi s pravnom obradom, te Domu podnosi izvješće s mišlјenjem i prijedlozima te pravnotehničkim ispravcima očitih pogrešaka u tekstu; razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za usklađenost pravno-tehničke
obrade akata koje Dom treba usvojiti; dostavlјa mišlјenja Ustavnom sudu BiH; sudjeluje u pripremi programa rada iz područja zakonodavne
aktivnosti Doma; utvrđuje, zajedno s odgovarajućim povjerenstvima Doma naroda, pročišćeni tekst zakona i drugih propisa kada i ako ih za to
ovlaste oba doma.

Povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose na: pravni sustav; izborni sustav; Vijeće ministara BiH; državne praznike; grb, zastavu i državnu
himnu BiH, pečat BiH; državnu administraciju; provedbu međunarodnih i domaćih kaznenih zakona; te druga pitanja iz nadležnosti Doma koja
nisu u nadležnosti drugih povjerenstava.
ORIJENTACIJSKI PROGRAM RADA IZ PODRUČJA ZAKONAODAVNE AKTIVNOSTI ZASTUPNIČKOG DOMA
Mjesec

Siječanj

Broj
sjednice

57.

Datum

29. 1. 2018.

Točke dnevnog reda sjednice
1. Usvajanje Zapisnika 55. sjednice, započete 14. 12. 2017. a okončane 21. 12. 2017.;
2. Usvajanje Zapisnika 56. sjednice, održane 21. 12. 2017. ;
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagatelji:
zastupnici:Salkо Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, broj: 01-02-1-2400/17, od 9.10.2017.
(razmatralјe prijedloga zakona u II. fazi pred nadležnim povjerenstvom – postupak u skladu s čl.
117. i 122. Poslovnika Doma);
4. Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagatеlji:
zastupnici: Borislav Bojić, Hazim Rančić, Jasmin Emrić, Diana Zelenika, Damir Arnaut, Saša
Magazinović, Senad Šepić i Maja Gasal-Vražalica, broj: 01-02-1-2573/17 od 31. 10. 2017. godine
(usklađenost sa Ustavom BiH, pravnim sistemom BiH i principi prijedloga zakona – postupak u
skladu sa članom 108. i 109. Poslovnika Doma);
5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj:
01,02-1-2759/17 od 22. 12. 2017. (usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH– postupak u
skladu s člankom 108. Poslovnika Doma);
6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagatelj:
zastupnici Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, broj: 01,02-1-2884/17 od 14. 12. 2017.
(usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sustavom BiH i načela prijedloga zakona – postupak u
skladu s člankom 108. i 109. Poslovnika Doma);
7. Zastupnička inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 01-50-1-2891/17 od 14. 12. 2017. (razmatranje
zastupničke inicijative – postupak u skladu s člankom 44. stavak (2) Poslovnika Doma);
8. Izvješće o radu Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma za razdoblje od 1. 1. 2017. do 31. 12.
2017. (razmatranje izvješća - postupak u skladu s člankom 44. stavak (2), a u vezi s člankom 32.
stavak (2) Poslovnika Doma);
9. Prijedlog orijentacijskog radnog plana Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma za 2018.
godinu (razmatranje prijedloga orijentacijskog plana – postupak u skladu s člankom 44. stavak (2)

Poslovnika Doma);
10. Ostalo:
 Žalba Instituciji ombudsmana za lјudska prava BiH, podnositelj: Mirko Đorđić, broj: 01/1,02/1-372704/17 od 16. 11. 2017. (razmatranje žalbe –postupak u skladu s člankom 44. stavak (2)
Poslovnika Doma);
 Zaklјučak Skupštine Kantona Sarajevo sa sjednice održane 15. 11. 2017., broj: 01,02,01/1,02/1-5019-2731/17 od 21. 11. 2017. (razmatranje zaklјučka – postupak u skladu s člankom 44. stavak
(2) Poslovnika Doma);
 Dopis Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini, broj: 01/1-50-17-2410/17 od
28. 11. 2017. (razmatranje dopisa – postupak u skladu s člankom 44. stavak (2) Poslovnika
Doma);
 Zahtjev za hitnu obustavu protivzakonito donešene, odobrene i izvršne prinudne ovrhe nad osobnim,
oskudnim i nedovolјnim prihodima naspram potrebama podnositelјica Zlate Pirić i Amele Pirić Avdibašić, broj: 01-50-17-1584/17 od 4.1.2018. (razmatranje zahtjeva – postupak u skladu s
člankom 44. stavak (2) Poslovnika Doma);
 Akt predsjedateljice Zastupničkog doma u vezi s Orijentacijskim radni planom Zastupniikog doma
Parlamentarne skup5tine Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 0 l -50 -2-14-621/18 od
16.1.2018. (razmatranje akta – postupak u skladu s člankom 44. stavak (2) Poslovnika Doma).

Veljača

u skladu s
kalendarom
sjednica Doma

Svi prijedlozi zakona i drugi akti koje Tajništvo Doma dostavi Povjerenstvu u skladu s njegovom
nadležnošću prije zakazivanja sjednice Povjerenstva.

Ožujak

u skladu s
kalendarom
sjednica Doma

Svi prijedlozi zakona i drugi akti koje Tajništvo Doma dostavi Povjerenstvu u skladu s njegovom
nadležnošću prije zakazivanja sjednice Povjerenstva.

u skladu s
kalendarom
sjednica Doma

Svi prijedlozi zakona i drugi akti koje Tajništvo Doma dostavi Povjerenstvu u skladu s njegovom
nadležnošću prije zakazivanja sjednice Povjerenstva.

Travanj

Svibanj

u skladu s
kalendarom
sjednica Doma

Svi prijedlozi zakona i drugi akti koje Tajništvo Doma dostavi Povjerenstvu u skladu s njegovom
nadležnošću prije zakazivanja sjednice Povjerenstva.

Lipanj

u skladu s
kalendarom
sjednica Doma

Svi prijedlozi zakona i drugi akti koje Tajništvo Doma dostavi Povjerenstvu u skladu s njegovom
nadležnošću prije zakazivanja sjednice Povjerenstva.

Srpanj

u skladu s
kalendarom
sjednica Doma

Svi prijedlozi zakona i drugi akti koje Tajništvo Doma dostavi Povjerenstvu u skladu s njegovom
nadležnošću prije zakazivanja sjednice Povjerenstva.

Kolovoz

u skladu s
kalendarom
sjednica Doma

Svi prijedlozi zakona i drugi akti koje Tajništvo Doma dostavi Povjerenstvu u skladu s njegovom
nadležnošću prije zakazivanja sjednice Povjerenstva.

Rujan

u skladu s
kalendarom
sjednica Doma

Svi prijedlozi zakona i drugi akti koje Tajništvo Doma dostavi Povjerenstvu u skladu s njegovom
nadležnošću prije zakazivanja sjednice Povjerenstva.

OSTALE AKTIVNOSTI USTAVNOPRAVNOG POVJERENSTVA ZASTUPNIČKOG DOMA
Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma, u suradnji s Ustavnopravnim povjerenstvom Doma naroda, planira pripremu prijedloga
službenih pročišćenih tekstova Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakona o upravnom postupku te Prijedloga
izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa uz suradnju sa Zakonodavno-pravnim sektorom Tajništva PSBiH . U 2018.
godini očekuje se nastavak suradnje Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma sa Misijom OESS-a u BiH.
PREDSJEDATELJ POVJERENSTVA
Damir Arnaut

