
6OCHA I{ XEPIIE f OBITHA
IIAP"IAMEHTAPIIA CITYIIIIITIIHA

BOCHf, II XEPUETOBI{HE
IPtlcaABHuqI{u aolt

Ar xo( rctiucxla 3a rrprrrpcMy
n3MjeHa u noryHa,

oo u flpeqrurhenor rercr! llocnoslxxu

BOSNA I Hf, RC ECOVI NA
PARLAMf, NTARNA SKUPSTINA

BOSNE I Hf,RCECOVI\E
PREDSTAVNICKI DOM/ZASTI]PNI'KI DOIl

Ad hok kom;siia za pripre,n'L
izmjena i dopuia,

kro i Preailaenog lekslr Podovnrka
Ad hok povjercnstvo za pripremu

izmjena i dopuni.
kao i Prcaistcnog lcksla Podovnjka

Broj/Bpoj: 0 I -50-1 -598-13/10

Sarajevo/CapajeBo, 24.8. 2010.

BOSNA I HEFCEGOVINA
pifi tn lii tl]t $t([f $tiilt tr0silt I tilR[[6ofl [tsana.Jevo

ZASTUPNICKOM DOMU
PARLAMENTARNE SKUPSTINE
BOSNE I HERCECOVINE

Predmetl lzvjeSde o radu Ad hoc povjerenstva za pripremu izmjena i dopuna' te
prolisdenog teksta Poslovnika Zastupniakog doma Parlamerlarne skupstine

BiH

I. OPCI DIO

Zastupniaki dom Parlamentame skupstine Bosne i Hercegovine je na 19. sjednici,

oddanoj 28. prosinca 2007., usvojio Zakljudak o osnivanju Ad hoc povjerenstva za pripremu

izmjena idopuna, te proaisienog teksta Poslovnika Zastupniekog doma (u daljnjem tekstu:

Povjerenstvo). U Povjerenstvo su imenovani: Halid Genjac, Remzija Kadrii, Drago Kalabid,

Velimir Jukic, Vinko Zoric, Jozo Krizanovii, Momdilo Novakovii i Sefer Halilovi6.

Zakljuakom o osnivanju Povjerenstvo je zaduzeno da do 1. ozujka 2008. pripremi

cjelovite izmjene idopune, te prodisieni tekst Poslovnika Zastupnidkog doma.

Na podetku je Povjerenstvo utvrdilo cilj da tijekom rada na Poslovniku, osim

dostavljenih amandmana, razmatra svaki dlanak pojedinadno i utvrdi izmjene i dopune

odredbi koje bi rad Doma udinile udinkovitijim, kao i one koje nisu dovoljno jasne, uz

odredene tehnidke ispravke. S ciljem pripreme sto kvalitetnijih izmjena i dopuna Poslovnika,

Povjerenstvoje u vise navrata pozivalo zastupnike i druga povjerenstva da se aktivno ukljude

u pripremu izmjena i dopuna Poslovnika te da podnesu amandmane na odredbe koje smatraju

neadekvatnim ili bi ih trebalo bolje formulirati.

Povjerenstvo je usvojilo Poslovnik o radu, kojim je reguliralo nadin svoga rada i

odludivanja. Dogovoren je princip da se u konaani prijedlog izmjena i dopuna unesu sarno

one izmjene idopune koje Povjerenstvo usvoji konsenzusom, dok amandmane koje
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Povjerenstvo usvoji predlagatelj moze podnijeti u parlamentamoj proceduri. Takoder,

tijekom parlamentame procedure svaki zastupnik ima pravo ulagati amandmane na sve

odredbe Poslovnika.

Sjednicama Povjerenstva uglavnom su nazodili svi dlanovi, osim Sefem Haliloviia
koji nije bio ni najednoj sjednici niti je obavjeStavao Povjerenstva o razlozima nedolaska.

II. SJEDNICE POVJf,RENSTVA

U izvjeitajnom razdobuu Ad hoc povjerenstvo odrzalo je 13 sjednica, ukljudujuii i
dvodnevni rad (9. sjednica) na Jahorini.

Prva sjednica Povjerenstva o&zana je 25. sUetnja 2008., na kojoj je Povjerenstvo

konstituirano i dogovorena metoda rada.

Za predsjedatelja Povjerenstva izabran je Momailo Novakovii, za prvoga zamjenika

Halid Genjac, a za drugoga zamjenika Velimir Jukid.

Odredujudi metode rada, Povjerenstvoje nakon rasprave usvojilo sljedede zakljulke:

do 10. veljade 2008. pripremiti poslovnik o radu Ad hoc povjerenstva - koji ie biti
usvojen na sljedeioj sjednici;
uputiti poziv zastupnicima da do 20. veuade 2008. dostave svoje predloge za
izmjene i dopune Poslovnika;

l.

2.

3. od Kolegija Doma zatraziti produljenje roka za pripremu izmjena i dopuna
Poslovnika do 31. svibnja 2008., uz obrMlozenje daje Zakljudkom o fonniranju
odredeno da Ad hoc povjerenstvo pripremi cjelovite izmjene i dopune Poslovnika,
da 6e vedina zastupnika dostaviti veii broj prijedloga i inicijativ4 kao i da su
zastupnici pozvani da do 20. veljade dostave svoje prijedloge;

4. predloZiti Kolegiju Doma da obavijesti Kolegij Doma naroda da je u
Zastupnidkom domu formirano Ad hoc povjerenstvo za pripremu izmjena i

dopuna Poslovnika Zastupnidkog doma, ie prolisienog teksta Poslovnika, radi
ptocjene trebaju li i oni udiniti isto.

Druga sjednica Povjerenstva odr>Ma:e 7. veljaae 2008., na kojoj su analizirani zakljudci
usvojeni na pruoj sjednici i usvojen Poslovnik o radu Povjerenstva. Na ovo.j je sjednici
tajnicom Povjerenstva imenovana Branka Todorovi6.

Treaa sjednica Povjerenstva odriana je 12. ozujka 2008. Na ovoj su sjednici analizirani
dospjeli prijedlozi amandmana i postignutje dogovor o daljnjem radu Pov_jerenstva.
Na sjednici je konstatirano da zastupnici nisu dostavili nijedan prijedlog amandmana u
ostavljenom roku, te daje dostavUen prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika kojije pripremila
Branka Todorovii, u svojstvu tajnice Doma itajnice Povjerenstva.

Nakod rasprave Ad hoc povjerenstvo zakUuailoje sljede6e:
1. uputiti poziv svim povjerenstvima da dostave svoje videnje nadleZnosti

povjerenstava i odredbi koje se odnose na njihova povjerenstva kao idrugih
odredbi Poslovnika. Rok za dostavu primjedbije kraj oZujka 2008.;

2. Kolegij Doma obavijestiti o tome da:
a) nijedan zastupnik nije dostavio prijedlog izm.jena i dopuna Poslovnika,



b) su pozvana povjerenstva Doma kao i zajednidka povjerenstva da do kraja
ozujka 2008. dostave svoje videnje odredbi koje se odnose na njihova
povjerenstva te druge odredbe Poslovnik4

c) i Kolegij Doma dostavi svoje eventualne prijedloge i sugestije u vezi s

izmjenama i dopunama Poslovnika.

U raspravi o metodidaljnjeg rada na sjednici Povjerenstva postavljenoje i pitanje rada
na izmjenama Poslovnika Doma naroda, buduii da su odrealene odredbe poslovnika vezane i
da se ne moZe zavr3iti Poslovnik Doma dok se ne usuglase odgovarajuie odredbe s

Poslovnikom Doma naroda. U tom smislu zakljudenoje:
1. Domu naroda u pisanom obliku uputiti upit u vezi s formiranjem povjerenstva za

izmjene i dopune Poslovnika Doma naroda, pozivajuii se na prvi dopis kojime su

obavijeSteni o radu ovoga Povjerenstva:
2. sjednica Povjerenstva bit ie odrzana prvoga tjedna u travnju 2008., na kojoj 6e biti

analiziran svaki alanak Poslovnika pojedinabno. Na sjednici Ce biti analizirani i
ved dostavljeni prijedlozi isvaki de dlan Povjerenstva modi odmah iznositi svoje
prijedloge, o kojima 6e se raspravljati i odludivati.

Cetvrta sjednica Pov.jerenstva odrzanaje 8. travnja 2008. Povjerenstvo je podelo razmatrati
dospjele prijedloge za izmjene idopune Poslovnika te svaku odredbu pojedinadno.
Na kraju ove sjednice predsjedatelj Momdilo Novakovii rekao je da sada nema potrebe za
trazenjem produUenja roka, nego treba obavijestiti Dom naroda da je Povjerenstvo podelo
raditi, alije ograniaeno neaktivnojiu Doma naroda te nije u moguinosti zavrSiti posao u vezl
s Poslovnikom bez usklatlivanja s Poslovnikom Doma naroda.

Zakuudeno je Kolegiju Zastupnilkog doma uputiti zahUev kojim se trazi da predlozi

odrzavanje sjednice Zajednidkog kolegija obajLt domova kako bi se iniciralo formiranje
povjerenstva i u Domu naroda, te izbjeglo trazenje produljenja roka. I s 4. sjednice

Povjerenstva upu6en je poziv svim zastupnicima, stalnim povjerenstvima Doma i
zajednidkim povjerenstvima obaju domova, uz informaciju da je samo Niko Lozandii
dostavio amandmane i da je Kolegij Doma podrzao amandmane koje je podnijela tajnica
Povjerenstva Branka Todorovid. Povjerenstvo je u ovome pozivu izrazilo ZaUenje lto drugi
zastupnici kao ni povjerenstva nisu dostavili prijedloge za izmjenu ili dopunu Poslovnika.
Naglaseno je kako je, radi pripreme Sto kvalitetnijih izmjena i dopuna Poslovnika,
Povjerenstvo zakljudilo da ie idalje primati primjedbe i prijedloge zastupnika i
povjerenstava. Sukladno ovome zakljuaku, ponovno su pozvani zastupnici ipovjerenstva da

se ukuude u pripremu izmjena i dopuna Poslovnika dostavom amandmana, uz podsje6anje da
je 31. svibnja 2008. rok za dostavUanje prijedloga izmjena idopuna Poslovnika.

Peta sjednica Povjerenstva odrzanaje 20. svibnja 2008. Na ovoj je sjednici zavrieno nad€lno
ftlzmatranje Poslovnika, zakljudno s dlankom 96. Na kraju ove sjednice zakljudeno je
sljedeie:

l. do10. lipnja 2008. bit ie odrZana sljedeia sjednica Povjerenstva, na kojoj ie biti
razmatrani i usuglasavani amandmani koje dlanovi Povjerenstva podnesu na
alanke Poslovnika od 19. do 96. (o kojimaje danas obavljena nadelna rasprava uz
izno5enje prijedloga isugestija) i provedena nadelna rasprava o ostalim
odredbama Poslovnika. Clanovi Povjerenstva pozvani su da svoje amandmane
dostave najkasnije do 4. lipnja 2008.;



2. Kolegiju Doma bit ie upuien zahtjev za produljenje roka do 31. srpnja 2008. za
dostavu prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika i

3. Kolegiju Doma bit de upuien zahtjev za odobrenje dvodnevnog rada Povjerenstva
izvan zgrade Parlamentame skupStine BiH, u nekom odredlenom mjestu, kako bi
rad na pripremi Prijedloga izmjena idopuna Poslovnika bio zavr3en.

Sesta sjednica Povjerenstva odrzana je 9. lipnja 2008. Na podetku je sjednice ta;nrca
Povjerenstva Branka Todorovii informirala dlanove Povjerenstva da su realizirani svi
zakljudci s prolle sjednice i daje Kolegij Doma odobrio produuenje roka kao idvodnevni rad
Povjerenstva izvan zgrade Parlamentame skupstine BiH.

Na sjednicije nastavUeno razmatranje Poslovnika od 97. do posljednjega dlanka Poslovnika.
Na kaju je ove sjednice konstatirano da je okondana nadelna rasprava o svim odredbama
Poslovnika. Dogovoreno je da sljede6a sjednica Povj€renstva bude odrzana do kraja lipnja, a

dvodnevnirad Povjerenstva u prvoj polovici srpnja 2008.

Sedma sjedoica Povjerenstva odrzanaje 10. srpnja 2008. Na podetku sjednice predsjedatelj
je naglasio da su alanovi Povjerenstva dobili sve amandmane.
(Do odrzavanja 7. sjednice amandmane su podnijeli: Momdilo Novakovii, Remzija Kadrid,
Branka Todorovii, Niko Lozandii, Milorad Zivkovi6, Azra HadZiahmetovii, Jozo
Krizanovii, Zajednidko povjerenstvo za nadzor nad radom OSABiH, Povjerenstvo za promet
i veze, Zajednidko povjerenstvo za ekonomske reforme i razvoj, Povjerenstvo za financije i

proraaun iMinistarstvo za ljudska prava).
Povjerenstvoje na ovoj sjednici nastavilo razmatrati i usuglasavati amandmane.

Na kraju 7. sjednice zakuudeno je da Strudna sluzba pripremi tekst Poslovnika s

prihvaienim amandmanima, te da se un€su amandmani koje Povjerenstvo nije prihvatilo.
Predvideno je organizirati dvodnevni rad Povjerenstva izmedu 10. i 15. rujna, ovisno o
zasjedanju Doma i drugim obvezama zastupnika. Takoder je zakljudeno sugerirati Kolegiju
da od Kolegija Doma naroda pribavi informaciju o tome u kojoj su fazi izmjene nihovog
poslovnika.

Na kraju je konstatirano potrebnim obavijestiti Kolegij Doma da ie Povjerenstvo do

15. rujna 2008. zavr5iti rad na pripremi Prijedloga izmjena idopuna Poslovnika, ali zbog

Doma naroda nede modi usvojiti konadni tekst Poslovnika. U tom smislu bia ie potrebno

ponovno produljenje roka.

Medutim, Povjerenstvo se nije moglo sastati u predvidenom vremenu zbog obveza

zastupnika prema radu u Domu i medunarodnim aktivnostima, te zbog predizbome kampanje

i odrZavanja lokalnih izbora.

Osma sjednica Povjerenstva sazvanaje tek za 24. listopada 2008. Medutim, nlje bilo
kvoruma - nazodila su samo detiri alana. Na ovoj je sjednici zakljudeno:

l. deveta sjednica Povjerenstva bit ie odrzana I l. studenoga 2008.;

2. dvodnevni - zavrsni rad na pripremi Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika bit ie
re lizjJan 24. i 25. studenoga 2008. izvan zgrade Parlamentame skupstine BiH, a SluZba je
z duzena za ptonalazak najpovoljnijeg smjeitaja i rez€rvaciju;



3. od Kolegija Doma zatraziti produljenje roka za pripremu Prijedloga izmjena i
dopuna Poslovnika do kraja studenoga 2008.;

4. pozvati Kolegij Doma d4 u suradnji s Kolegijem Doma narod4 sazove zajednidku

sjednicu ad hoc povjerenstava obaju domova za pripremu izmjena idopuna poslovnika, radi

dogovora o radu.

Sjednica nije odrzana I L studenoga, ponovno zbog nedostatka kvoruma.

Deveta sjednica Povjerenstva odrZana Je 24. i 25. studenoga 2008. na Jahorini.
Tijekom dvodnevnoga rada Povjerenstvo je okondalo raanatranje svih odredbi Poslovnika
osim odredbi koje se odnose na stalna povjerenstva Doma i zajedniaka povjerenstva obaju
domova. ZakUuleno je ovaj dio Poslovnika razmatrati zajedno s Povjerenstvom Doma
narocla.

Na kraju dvodnevnoga rada zakljudeno je za posljednju sjednicu Povjerenstva u

ovome dijelu rada, koja 6e biti odrzana 5. prosinca 2008., izraditi konadni tekst Pri.jedloga

izmjena i dopuna Poslovnika s amandmanima koje je Povjerenstvo usuglasilo, a u izvjes6u

navesti amandmane o kojima u Povjerenstvu nije bilo konsenzus4 s konstatacijom da
podnositeui mogu podnijeti ove amandmane u parlamentamoj proceduri.

10. sjednica Povjerenstva odrZana je 5. prosinca 2008., na kojoj su verificirani
Izvjesie o radu Povjerenstva iPrijedlog izmjena idopuna Poslovnika, usuglaien u ovome
izvjeitajnom r zdoblju, a kojije sastavnim dUelom lzvje36a. Napominjemo da nije zavrseno

rumatranje dijela o povjerenstvima (dl. 28.-59.) i da u tom dijelu Poslovnika ostaju
podneseni amandmani oznadeni plavom bojom. ZakUudeno je u tekstu Poslovnika zadrzati i
amandrnane o kojima u Povjerenstvu nije postignuta suglasnost ioznaditi ih plavom bojom.

Na ovoj je sjednicizakljudeno KolegUu Doma dostaviti izvjesde o dosadasnjem radu

Povjerenstva, s tekstom Poslovnika s unesenim izmjenama i dopunama i neusuglasenim

amandmanim4 te predloziti Kolegi.ju da zajedno s Kolegijem Doma naroda sazove

zajednidku sjednicu povjerenstava obaju domova radi usuglasavanja zajednidkih odredbi u

oba poslovnika.

Kolegij Doma u prosirenom sastavu je na 73. sjednici, odrZanoj 7. travnja 2010.,

obavio konzultacUe u vezi sa stavljanjem u proceduru izmjena i dopuna Poslovnika
Zastupnidkog doma Parlamentarne skupstine Bosne i Hercegovine. Konstatiranoje daje Ad
hoc povjerenstvo Zastupniakoga doma dana 5. prosinca 2008. zavrsilo svoj dio posla u vezl s

izmjenom Poslovnika i Prijedlog uputilo Ad hoc povjerenstvu Doma naroda, uz naznaku koje
je odredbe Ad hoc povjerenstvo usuglasilo kao i upozoren_je da odredbe koje se odnose na

nadleznosti stalnih povjerenstava Doma i stalnih zajednidkih povjerenstava obaju domova
nisu zavrs€ne zbog potrebe zajednidkog rada s Ad hoc povjerenstvom Doma naroda. Bududi
da Ad hoc povjerenstvo Doma naroda joS uvijek nije dostavilo informaciju o svome radu, a



postojala je potreba za stavuanjem u proceduru izmjena i dopuna Poslovnika Zastupnidkog
doma koji ie osigurati udinkovitiji rad Doma, Kolegrj Doma u prosirenom sastavu usvojioje
sljedeii zakljudak:

. Zaduzuje se Ad hoc povjerenstvo za pripremu izmjena i dopun4 te prodiSienog teksta
Poslovnika Zastupnidkog doma da pripremi i u parlamentamu proceduru uputi
izmjene idopune Poslovnika Doma koje su usugla5ene, s mogu6noSiu da one budu
razmatrane na sjedniciDoma 21. 4. 2010. ili 12. 5. 2010. godine.

ll. sjednica odrzam je 27. tm}'nja 2010., na kojoj je konstatimno daje Zstupnidki dom

na 76. sjednici, odriar\oj 21. t"avnja 2010., u Ad hoc povjerenstvo imenovao Selima Beslagica

unlesto dosadaSnjeg dlana Joze Krizanoviia. Takoder je konstatirano daje Ad hoc povjerentstuo

Doma naroda okondalo proceduu za ianjenu i dopunu Poslovnika Doma naroda 22.4.2010., atfitq

su s€ stekli uvjeti za zajednidki rad i usuglaiavanje odr€dbi koje moraju biti istovjetne u
poslovnicima obaju domova. Na ovoj je sjednici zakljudeno:

. Ad hoc povjerenstvo nastavit c€ lad s Ad hoc povjer€nstvom Doma naroda s ciljem
pronalazenja najboljih 4esenja i usuglaJavanja odredbi poslovnika obaju domova

koje trebaju biti usvojene u istovjetnom tekstu.

. Nakon dobivanja materijala od Ad hoc povjerenstva Doma narod4 bit ce odrZana

.jedna sarnostalna sjednica Ad hoc povjer€nstva na kojoj bi se usuglasili stravovi o
predlozenim odredbama.

r Zajednidki sastanci obaju ad hoc povjerenstava pod€t ce u svibnju 2010., te s€

procjenjuje da ie tijekom toga mjeseca biti pripr€mljen Prljedlog izmjena i dopuna

Poslovnika Zastupnidkog doma i upuien u parlarnentamu proceduru.

. Potr€bno je ob@viiestiti Kolegii Doma u prosirenom sastaw da je Ad hoc

povjercnstvo nastavuajuii md na iznjerama i dopunama Poslovnika Doma

ispoJtovalo stavove Kolegija.

Na sjednicije Vinko Zorii prcdlozio iznjenu u dlanku 30. st. (5) i (6), u diielu koji se odnosi

na angaziranje sfudnjaka u povjerenswima. Smat"a kako bi bilo poZeljno da u parlarnentamim

povjerenstvima sudjeluju osobe koje imaju iskustvo u mdu u zakonodavnim tijelima.

12. sjednica odrzana je 20. syibnja 2010. Na sjednicije dogovrena metoda da|jnjeg
rada Ad hoc povjerenstva u vezi s razmatranjem materUala Ad hoc povjerenstva za ptipremu
izmjena i dopuna, te prodisdenog teksta Poslovnika Doma naroda, s pregledom odredbi koje
je pohebno usuglasiti.

Ad hoc povjerenstvo usvojiloje sljedede zakludke:

1. ZaduZuje se Kolegij Ad hoc povjerenstva za pripremu izmjena i dopun4 te

prodisienog teksta Poslovnika Zastupnidkog doma da zajedno s Kolegijem Ad hoc

povjerenstva za pripremu izmjena i dopuna, te prodisienog teksta Poslovnika Doma
naroda usuglasi konceptualna pitanja koja se razlikuju, a to su:

. sistematiLa poslovnika je promijenjena.



. termin ,,povjerenstvo" mijenja se u ,,odbor" a ,Zajednidko povjerenstvo" u

,,odbor Parlamentame skupstine BiH", osim kada se radi o privremenim

radnim tijelima kao npr. ad hoc povjerenswa, istrazna povjerenstva i sL.,

. termin,,predsjedateu povjerenstva" mijenja se u,,predsjednik odbora",

. termin ,,Zajednidki kolegU obaju domova" mijenja se u ,,Kolegij
Parlamentame skupstine BiH".

ZaduLuje se tajnik ovoga Ad hoc povjerenstva da, za potrebe Kolegija Ad hoc
povjerenstva, pripremi pregled navedenih konceptualnih razlika radi dogovora o

daljnj im aktivnostima.

2. Ukoliko kolegiji obaju ad hoc povjerenstava postignu suglasnost, odrzat ie s€

sastanak obaju ad hoc povjerenstava radi usuglasavanja preostalih odredbi. Ukoliko
ne postignu suglasnost, tekst izmjena i dopuna Poslovnika Zastupnidkog dorna kojije
usuglasilo Ad hoc povjerenstvo, zajedno s Izvjeseem o radu Ad hoc povjerenstv4 bit
ie dostavuen Kolegij Zastupnidkog doma radi dogovora o provedbi parlamentame

pfocedure.

Zajednidki sastamk kolegiia Ad hoc povjerenstava za pripremu izrnjena i dopun4 te

proaiscenog teksta Poslovnika Zastupnidkog doma i Ad hoc povjerenstva za pripremu iznjena i

dopun4 te prodisc€nog teksla Poslo\,nika Doma naroda Parlarnentame skupstine Bome i
Herc€govine odrian je 17. lipnja 2010. Na sastanku su dla.novi koleglja Ad hoc povjerenstva

Zstupnidkog doma upoznati s Prijedlogom izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda, koji
je pripremilo Ad hoc povjerenstvo za priprernu izrnjena i dopun4 te prodiSc€nog tekta Poslovnika

Doma naroda Padamentame sl(upstine Bosne i Hercegovine, kao i s mdnim materijalom

Kompamcija odredbi poslovnika obaju domova koji ianedu oslaloga sadrzi i odredbe So ih
trebaju usuglasiti dva ad hoc povjer€ns&a.

Na sastanLuje posebno naglaseno sljed€ce:
. zadaca Ad hoc povjerenstva Zastupnidkoga doma bilaje uhrditi iznjene i dopune

odr€dbi koje bi rad Dona utinile udinkovitijim, kao i one koje nisu dovoljno jasnq
uz odredene Ehniake ispravke.

. Ad hoc povjerenstvo Zstupnidkoga doma formirano je u prosincu 2007. sa

zadaaom d^ pripremi izrnjene i dopune Poslovnika Zsstupnidkog doma
Parlamentame skupstine BitI, a usuglalene izrnjene Ad hoc povjer€nstva

Zastupnidkog doma su 5. 12. 2008. dostavljene Ad hoc povjer€nstru za pripr€mu
iznjena i dopun4 te prcaiscenog leksta Poslovnika Doma naroda.

. Ad hoc povjerenstvo Zastupniakog doma redovito je obavjestavalo Kolegij
Zastupnidkoga doma o svim aktivnostima kako bi dobilo smjemice za daljnji md.

. Ad hoc povjer€nstvo Zastupniakoga doma je odlukom od I l. 5. 2010. Kolegija
Zastupnidkog doma aduzeno da pokusa usuglasiti zajednidke odrcdbe kao i
odredbe koje se ritu procedura.

. Stajalisle Ad hoc povjerenstva Zastrpnidkog doma.je da one odredbe koje ne budu
usuglasene oslaju na snazi.

. Stajaliste Ad hoc povjercnstvaje da odluke odbora djeluju manje obvezujudima od
odluka povjerenstava.

. Naziv predsjednik povjerenstw umjesto predsjedatelja kao i zajednidki kolegij
polititkoje. a ne tehniako piEnje.



. I-oSaje poruka da domoviusvoje mzlidite poslovnike.

Zakljutenoje da ce Prosirenom koleglju Zstupnidkog doma biti upuc€n suedeii zakljuaakl

,Ad hoc povjerenstvo za pripremu izmjena i dopun4 te proais&nog teksta
Poslo\arika Zastupnidkog doma traZi od ProSirenog kolegija Zastupnidkog doma da
zaume svoj stav u vezi s:

1. Sislemoti*orh Poslovnika Doma narcdo Pq smentame shuplline Bosne i
Hercegovi e;

2. Preimenoranjeh poujercnstova Doma a odborc i prcimenot)onjem
zajednEkih porjerenslava u odbore Parlamentarue skupitine Bosne i
Hercegovine;

3. Preinenora jem predsjeddeAa potercnstva i prcdsjedateAa Huba u
predsjedhika poujerenstva i predsjed iha kluba;

4. PfeihEnovanjem Zajednithog kolegijd u Kolegij Pa arfientane skupitine
Bosne i Hercegotine, te na temelju navedenoga dd smjemice za daljnj i rad.

13. sjednica odrrana je 27. lipnja 2010. Na sjednicije utvrdena metoda daljnjeg rada Ad
hoc povjerenstva. Usvojeni su sljededi zakljudcr:

1 Zapisnik sa zajednidkog estanka kolegija ad hoc povjer€nstava Zastupniakog doma i
Doma narcda bit 6e dostavljen Kolegiju Zastupnidkog doma u prosirenom sasta!,u radi

zauzimanja stava o zaljudku navedenom u Zapisniku, a koji glasi:

,Ad hoc povjerenstvo za pripremu iznjena i dopun4 te Foeisdenog teksta
Poslovnika Zastupniekog doma tmzi od hoSirenog koleglja Zasupnidkog doma da
zaume svoj stav u vezi s:

a) Sistematikom Poslovnika Doma narcda Parlamentarne skupstine Bosne i
Hercegovine;

b) Preimenovanjem povjerenstava Doma u odbore i preimenovanjem
zajednilkih povjerenstava u odbore Parlamentame skupltine Bosne i
Hercegovine;

c) Preimenovanjem predsjedateUa povjerenstva i predsjedatelja kluba u
predsjednika povjerenstva i predsjednika kluba;

d) Preimenovanjem Zajedniakog kolegUa u Kolegij Parlamentarne skupstine
Bosne i Hercegovine-

2. Pripremiti konadno izvjeSie o radu Ad hoc povjerenstva Zastupnidkog doma

koje bi se razmatralo na sjednici Zastupnidkog doma planiranoj za 7. ']ujn
2010. U konadnom izvjes6u potrebno je naglasiti pitanja koja se odnose na

Poslovnik Zastupnidkog doma, a koja se ne tidu Poslovnika Doma naroda.

3. Tekst Poslovnika Zastupnidkog doma (verziju s 10. sjednice Ad hoc
povjerenstva, odrzane 5. 12. 2008.) dostaviti predsjedateljima klubova
zastupnika u Zastupnilkom domu, a svim zastupnicima dostaviti lzvjesde o radu

Ad hoc povjerenstva s usuglasenim Pruedlogom izmjena i dopuna Poslovnika
Zastupniakog doma.



III. REKA"ITULACIJA

Iz pregleda odrzanih sjednica i zakljulaka vidUivoje kolikoje Povjerenstvo nastojalo
potaknuti sve zastupnike i povjerenstva na aktivno ukuudenje u analizu postojedeg

poslovnika ipodnosenje arnandman4 radi izrade Sto kvalitetnijeg Poslovnika Doma.

Medutim, Povjerenstvoje dobilo amandmane od veoma maloga broja zastupnika.

Amandmane su podnijeli: Milorad Zivkovii na l0 alanaka: Niko Lozancii - na lri
elanka; Momdilo Novakovid - na 14 alanaka, Halid Genjac - na tri dlanka i predlozio
uvodenje pet novih dlanaka u dijelu koji se odnosi na izglasavanje nepovjerenja Vijeiu
ministara i smjenu Vijeia ministara; Remzija Kadrii - na pet dlanaka; Jozo Krizanovic na
jedan dlanak; Azra HadZiahmetovii -jedan amandman za formiranje novoga povjerenstva za

meduparlamentarnu suradnju), Branka Todorovii na 24 alanka, Ustavnopravno
povjerenstvo - na jedan dlanak; Povjerenstvo za promet i veze na jedan dlanak,

Povjerenstvo za financije i proradun - iza dlanka 58. dodati novi dlanak 58.a. i jedan

amandman za formiranje novog zajednidkog povjerenstva, Zajedniiko povjerenstvo za

nadzor nad radom OSABiH - na jedan dlanak, Zajednidko povjerenstvo za europske
integracije najedan alanak, Ministarstvo za Uudska prava i izbjeglice, najedan dlanak, te
tijekom rada Ad hoc povjerenstvo na vedi broj dlanaka Poslovnika, u dijoj su pripremi
sudjelovali svi dlanovi Povjerenstva.

Izvrlene su izmjene i dopune u 48 i uvedeno je devet novih dlanaka Poslovnika. Pri
tome je izostavUen dio od 28. do 59. dlanka koji se odnosi na stalna povjerenstva Doma i
zajednidka povjerenstva obaju domova, radi usuglasavanja s povjerenstvom Doma naroda.

lntervencije u Poslovniku mogu se svrstati u vise skupina:

Prva skupina odnosi se na tehnidke ispravke, kao npr. u dl. 7., 9., 10. i 12.

Druga skupina su izmjene u Poslovniku kojima se otklanjaju dvojbe u primjeni kao npr. u
al. 2., 14., 16., 19., 23., 30. i sl.
Tredr skupina odnosi se na uredenje odnosa izmealu Parlamentame skupstine BiH odnosno
Doma i drugih tijela (Vijeda ministara BiH, Predsjednistva BiH) odredbe al. 130., I42.,
142.b., 143., 144.,146.,147., 147.a., 147.b., 147.c. i 141.d.
eetvrta skupina odnosi se na kompletiranj€ poslovnidkih odredbi o odredenim bitnim
aldivnostima u Domu, primjerice razrada odredbi o javnim saslulanjima - novi dlanak 37.a.,
odredaba o provotlenju postupka vjerodostojnog tumaaenja llanak 137. Poslovnika i sl.
Peta skupina su izmjene Poslovnika kojima se osigurava udinkovitUi rad Dorna, a odnose se

na prccedure u Domu, rasprave, replike i sl. dl. 65., 66.a., 69,70.,98.a., 107., 109., 114.,
t26. i 127.

Sesta skupina odnosi se na reguliranje procedura po prijedlozima zakona s oznakom EI -
novi dlanak 126.a.

,'sH
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Na temelju tlanka IV.3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i dlanka 164. Poslovnika

Zastupnidkog doma (,,SluZbeni glasnik BiH", broj: 33/06, 41/06,81106,9t106,91107 i
8709), Zastupnidki dom Parlamentarne skupstine Bosne i Hercegovine, na

sjednici odrZanoj _2010. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE POSLO\T.,IIKA
ZASTUPNItKOG DOMA

PARLAMENTARNE SKUPSTINE
BOSNE I HtrRCEGO}'INE

elanak 1.

U Poslovniku Zastupnidkog doma Parlamentarne skupstine Bosne iHetcegovine
(,,SluZbeni glasnik BiH", broj: 33/06, 41106. 81/06, 9l/06, 91107 i,87/09) u dlanku 2. u
stavku (1) umjesto todke stavlja se zarez i dodaje tekst: ,,a konstituiranje je zavrseno

izborom predsjedatelja i dva zamjenika predsj€datelja."

U dlanku 7. dodaje se novi stavak (l)
,,(l) Zastupnik ima prava i duznosti
ovim Poslovnikom.,,

DosadaSnjist. (l), (2) i(3) postaju st.

Chnak 2.

iglasi:
utvrdene Ustavom, zakonom, odlukom, Kodeksom

(2), (3) i (4).

Clanak 3.

"Clanak 9.
(Obavjestavanje zastupnika i dostavljatj€ mat€rijala)

Zastupnik se, sukladno Poslovniku, pravodobno obavjestava o aktivnostima Doma i
dostavlja mu se odgovarajuii maierijal."

tlanak 4.

U dlanku 10. u stavku (l) iza rtedi ,,slobodu" dodaje se rijed ,djelovanja"
U istome alanku u stavku (2) iza rijedi ,,ima" dodaje se rijed ,,pravo".

Ctanak 5.

U dlanku 12. u stavku (l) rijed,,Domu" zamjenjuje se rijedima ,,Parlamentamoj skup5tini"

gaFlt,Jt!vo

Tpr6rXl.?l000Capajc8o/T.gBiHl,?l000S.nje!o,Er/td.+:187(0)ll3284,l0l.4,akrfax.+387(0):l:l2l 1028



Clanak 6.

U dlanku 13. u stavku (2) iza rijedi ,,zastupnika" dodaju se rijedi:'ledinstveni matidnibroj"

Clanak 7.

U dlanku 14. iza stavka (2) dodaje se stavak (3) i glasi:

,,(3) Ustavnopravno povjerenstvo moze dati preporuku Domu za oduzimanje imuniteta ako

to od njega zatraze Kolegij Doma, koje od stalnih tijela Doma ili najmanjejedan klub
zastupnika."

tlanak 8.

U dlanku 16. iza stavka (2) dodaje s€ novi shvak (3) i glasi:

"(3) Zastupnici mogu osnivati imjeSovite klubove. Pmva i duznosti mjeSovitih klubova ista

su kao i svih ostalih klubova. "
Dosadasnji stavak (3) postaje stavak (4).

Clanak 9.

Clanak 18. mijenja se i glasi:

"Klubovi zastupnika, radi stvaranja uvjeta za sudjelovanje u aktivnostima Dom4 imaju pravo

na sluzbene prostorije, financijska sredstva, administrativne, tehnidke i druge uvjete za rad.

O nadinu i moguinostima koriStehja prava iz stavka (l) odluduje Zajednidko povjerenstvo za

administrativne poslove, uz prethodno pribavljeno miSljenje kolegija obaju domova, o demu
jedanput godisnje izvjesiuje Dom.
Klubovi zastupnika du2ni su svake kalendarske godine, prije usvajanja projekcije proraduna

Parlamentame skupftine BiH, iskazati i Zajednidkom povjerenstvu dostaviti godisnje potrebe

kluba.

ehnak 10.

U dlanku 19. u stavku (4) briJu se rijedi: "ili Doma", stavlja zarez i dodaju rUedi: "zamijenit
Ce ga", a iza rijedi "zastupnik" dodaju se rijedi: "toga kluba".

Chnak 11.

U dlanku 20. iza todke h) dodaje se todka i) koja glasi:
"i) Iniciranje ikoordiniranje mealuparlamentame suradnje idonosenje odluka kada se

suradnja odnosi na Dom."

DosadaSnjatodka i) postaje todka j).



ehnak 12.

U dlanku 21. u stavku (1) iza rijedi "predsjedatelj" dodaju se

ilf'.

dbnak 13.

U dlanku 23. iza rijedi: "predsjedateua ili" dodaju se rijedi: "na obraz lozeni zahtjev".

ehnak 14.

U dlanku 25. u stavku (5) todka a) dodaju se rijedi: "iz nadleznosti oba.ju domova"

Clanak 15.

U dlanku 30. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

,,(3) Prvu sjednicu povjerenstva saziva predsjedatelj Doma ilijedan od njegovih zamjenika."

Dosadasnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (a), (5) i (6).

ehnak 16.

Iza dlanka 37. dodaje se novi dlanak 37.a- (Javno saslusanje) i glasi:

,,Clanak 37.a.
(Javno saslusaoje)

(1) Odluku o provodenju saslusanja donose Dom ili povjerenstvo.
(2) Kada odluku o provedbi saslusanja donosi Dom, Kolegij Doma obavjestava

povje.enstvo kojeje odretleno za provoalenje saslusanja. Odluka Doma sadrzi:
- predmet saslusanja,

- osobe kojeje potrebno pozvati,

- rok za provedbu saslulanja.
(3) Kada odluku o provedbu sasluganja donosi povjerenstvo, predsjedateU povjerenstva

upoznaje kolegije domova. Odluka povjerenstva o provoilenju saslu3anja sadrZi

elemente iz stavka (2) ovoga dlanka
(4) Povjerenstvo koje je odredeno za provodenje saslulanja ili koje je odludilo provesti

saslusanje utvrduje termin sasluJanja i u pisanom obliku poziva osobe lz tlanka 37.

stavak l.b).
(5) SasluJanje se, u prvilu, snima fonogrfski odnosno o njemu se vodi zapisnik, a tehniaki

i drugi ispravci mogu se vrsiti samo u dogovoru i uz suglasnost osoba koje su

predmetom sasluSanja.

(6) Povjerenstvo sastavlja i domovima dostavlja izvjeSde o sasluianju, koje sadrzi bit
izlaganja. Povjerenstvo moZe predloziti Domu na usvajanje iodgovarajuie zakljudke.



(7) Povjerenstvo Ce odlutiti da dio saslusanja bude zatvoren zajavnost ako procijeni da

su pitanja o kojima se provodi saslusanje osjetljiva za nacionalnu ili osobnu sigumost.
(8) Javno saslusanje nije dopuSteno ako je rijed o pitanjima o kojma se vodi sudski

Dostuoak."

ehnak 17,

U dlanku 41. todka i) mijenja se i glasi:

( i) zajedno s odgovarajudim povjerenstvima Doma naroda utvrduje prolisdeni tekst

zakona i drugih propisa kada se za to ukaze potreba. Potrebu za izradbom prodisienog

teksta utwtluje Zakonodavno-pravni sektor Parlamentarne skupltine BiH, sukladno
Jedinstuenim pravilima za izradbu pravnih propisa u institucUama Bosne i
Herceeovine.))

Clanak 61. mijenja se i glasi:

elanak 18.

"ehnak 61.
(Kaletrdar)

(l) Prolireni kolegU mjesedno utvr(luje parlamentami kalendar.
(2) Parlamentami kalendar ukljuduje datume predvidene za plename, zajednidke

sjednice, sjednice povjerenstava kao i sjednice medunarodnih organizacija
kojima nazode zastupnici u Domu.

(3) U pravilu, Dom zasjeda svake druge srijede u mjesecu, uz iznimku ako u te
dane padaju drzavni odnosno vjerski blagdani. U ostale dane zasjedat 6e

povjerenstva Doma i zajedniaka povjerenstva obaju domova, klubovi
zastupnik4 kolegiji Doma i sl.

(4) Kalendar se dostavlja zastupnicima, povjerenstvima Dom4 PredsjedniStvu

BiH i Vijedu ministara BiH, te se objavljuje na rer-stranici Parlamentame

skupStine.

(5) Kalendar se moZe prilagodavati potrebama Zastupnidkoga doma."

Chnak 19.

b, dlanka 62. dodaje se novi dlanak 62.a. (Sazivanje Zume sjednice) i glasi:

..ehnak 62.a.
(Saziyanje Zune sjednice)

Iznimno od odredbi dlanka 62., a na zahtjev najmanje l0 zastupnika ili na zahtjev veiine
dlanova Kolegij4 predsjedateu 6e sazvati sjednicu Doma u roku od l0 dana od dana primitka
obrazlozenog zahtjeva. U tom sludaju dnevni red moZe biti predlozen za vrijeme njenog
odrzavanja, a materijaldostavuen do podetka sjednice."



ehnak20.

Iza dlanka 66. dodaje se novillanak 66.a. (Tijek razmatranja utvralenog dnevnog reda) i glasi:

,,ehnak 66.a.

(Tijek razmatranja utvritetrog dnevnog reda)

(l) O usvojenim todkama dnevnoga reda raspravlja se iglasuje sljededim redoslijedom:

a) rasprava i glasovanje o zapisniku sjednice i o zahtjevima za proceduru;

b) rasprava i glasovanje o prijedlozima zakona u drugom ditanju;
c) rasprava i glasovanje o prijedlozima zakona u prvom ditanju;
d) rasprava i glasovanje o ostalim todkama dnevnoga reda.r'

Chnak2l.

U dlanku 90. iza stavka ( l) dodaje se starak (2) koji glasi:

"(2) Sjednice Doma izravno se prenose na €r-shanici Parlamentame skupstine.

U postojeiem stavku (2), ko.ji postaje stavak (3), iza rijedi "obliku" dodaju se rijedi:
1'?r-stranici Parlamentame skupStine".

Dosadasnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).

ehnak 22.

U dlanlat 92. u stavku (1) na kra.ju teksta brise se todk4 stavlja zarez i dodaje tekst: ,,uz poJtivanje

Kodeksa ponasanja zastupnika, te poslovnidkih odredbi" i stavlja se todka.

Chnak 23.

Iza dlanka 98. dodaje se novi dlanak 98.a. (Temeljna nadela u zakonodavnom postupku) koji
glasi:

,.etanak 98.a.
(Temeljna natela u zakonodavnom postupku)

(l) Ako se u parlamentamoj proceduri nalazijedan prijedlog zakona, u proceduru se ne

moze staviti nijedan drugi prijedlog zakona kojim se propisuje ista ili slidna materija
dok se ne okonda postupak povodom prijedloga zakona kojije vei u proceduri.

(2) Ako se Parlamentamaoj skupstini dostavi vise zakona za koje Kolegij utvrdi da se

njima propisuju ista ili slidna pitanja, u proceduru se prvo stavlja prijedlog zakona

kojije prvi dostavljen, drugi se stavlja u proceduru prijedlog zakona Vijeia ministara
BiH, a osrali se stavUaju u proceduru p.ema redoslijedu pristizanja.



(3) Sa zahtjevima za Zurni i skaceni postupak postupa se kao i s prijedlozima zakona rz

st. (l) i (2) ovoga dlanka.

(4) Ako prijedlog odreilenoga zakona nije usvojen u Parlamentamoj skupStini, taj se

prijedlog ne moze dostaviti u proceduru prije proteka roka od tri mjeseca.

(5) U iznimnim sludajevima Kolegij Doma moze predloziti Domu stavljanje u proceduru

zakona i prUe isteka roka iz stavka (4) ovoga dlanka."

ehnak 24.

Chruk 99. mijenja se i glasi:

"elanak 99.
(Ovlasteni predlagatelj)

Prijedlog zakona moZe podnijeti svaki zastupnik, Dom naroda, Predsjedni5tvo BiH,
Vijede ministam BiH, povjerenstva Doma izajednidka povjerenstva obaju domova u okviru
svojih nadleZnosti."

dhnak 25.

U dlanku 100. u stavku (l) iza rijedi ,,teksta' briiu se rijeii: ,,s dlancima", slavua zarcz idodaje novi

tekst ,,sukladno Jedinswenim pravilima za izradbu pravnih propisa u institucUama Bosne i
Hercegovine" i stavlja se todka-

U stavku (2) u toeki e) iza rijedi ,zakona" dodaju se rijeti: ,,s pravno obvezujudim nomarna".

Clanak26.

U dlanl$ l0 I . stavak (2) mijenja se i glasi:

<(2) Kolegij u roku od sedam dana dostavlja prijedlog zakona Ustavnopravnom
povjerenstvu radi davanja misljenja o uskladenosti s Ustavom BiH i pravnim sustavom, te

nadleznome povjerenstvu radi davanja milljenja o nadelima na kojimaje zakon utemeljen.

Istodobno Kolegij dostavlja prijedlog zakona zastupnicima, VUe6u ministara BiH i
Predsjednistvu BiH kada oni nisu predlagatelji. )

Dosadafnji st. (4), (5) (6) i (7) brisu se.

Clanak 27.

U dlanku 102. u stavku (1) na kmju teksta rijedi: ,Zqiedniakom koleglju" zamjenjuju se rljedima:

,,Kolegiju Dorna narcda".

U stavku (2) djedi: ,Zqjednidki koleglj" zamjenjuju se rijeaima: ,Xolegij Doma naroda".



Clanak 28,

U dlanh 103. rijed,,od" zamjenjuje se rijediu,do'.

ehnak 29.

U tlanku 104. rijeti: ,,od l0 dana" zarnjenjuju se rijedima: ,,od tri do l0 dana".

Clanak 30.

U Clanl-u 107. dodaje s€ novi stavak t4, koji glasi:

,,(4) Postupak iz stavka (3) moze se ponavljati najvise dva puta, nakon dega se

zakonodavni postupak obustavlja."

Chnak3l.

U dlanku 109. dodaje se novi stavak (1) i glasi:

,,(l) Zastupnik, klub zastupnika, nenadlezno povjerenstvo, predlagateU zakona iVijede
ministara BiH mogu dostaviti amandmane u pisanom obliku u roku do 10 dana od dana

usvajanja Prijedloga zakona u prvom ditahju, a dlanovi nadleZnoga povjerenstva mogu ulagati
amandmane do okonaanja razmatranja prijedloga zakona u povjerenstvu. Predlagatelji
amandmana mogu modificirati svoje amandmane tijekom rasprave u povjerenstvu."

Dosadasnji st. (l), (2) i (3) postaju st. (2), (3) i (a).

ehnak32.

U dlanku ll L u stavku (1) rijedi: ,,od 15" zamjenjuju se rijedima: ,do 15"

Clanak 33.

U dlanku I 12. stavak (3) mijenja se i glasi:
(3) Ako n€ prihvati izvjejie, Dom od nadleznoga povjerenstva trazi da izradi novo izvje56e,

utemeljeno na raspravi u Domu, u roku koji Dom odredi."

dhnak 114. rnljenja se i glasi:

dhnak34.

,,ehnak 114.

(Javtra raspraYa)



(l) Prije stupanja u postupak iz dlanka 104. odnosno alanka 110. ovoga Poslovnika
povjerenstvo moze odluaiti da otvori javnu raspravu o predlozenom zakonu koja bi
ukljudivala zainteresirana tijel4 strudne institucije i pojedince.

(2) Javna rasprava odrZat ce se u roku od 15 dana. U tom sludaju rokovi utvrdeni ehnkom
104. teku nakon zavrJetkajavne rasprave, a rokovi utvraleni dlankom 109. stavak (1) i
dlankom 111. st. (l) i (2) produljuju se za 15 dana.

(3) Povjerenstvo oglasavajavnu raspravu ujavnim glasilima."

ehnak 35.

Clanak I I 7. mijenja se i glasi:

,,Clanak ll7.
(Postupak s izvjes6em nadlernoga povjerenstva)

Kada primi izvjesie nadleznoga povjerenstv4 predsjedatelj Doma dostavl.ja izvjeiie
zastupnicima radirasprave na sjedniciDoma o prijedlogu zakona u drugom ditanju."

ehnak 36.

U dlanku 126. stavak (2) mljenja se i glasi:

,,(2) Zahtjev iz stavka (l) ovoga dlanka razmatra se na prvoj sjednici Doma, pod uvjetom da
je prijedlog zakona u Domu zaprimljen na.jmanje tri dana prije podetka sjednice i da nije u

suprotnosti s nadelima iz dlanka 98.a. Dom odluluje o zahtjevu nakon rasprave.

U istom dlanku u stavku (3) iza broja ,,105" dodaje se broj ,,109" i stavlja zarez, a ostali dio
teksta ostaje nepromi.jenjen.

Clanak 37.

Iza dlanka 126. dodaje se novidlanak 126.a. Eaanabanje prijedloga zakona s oanakom EI) iglasi:

..dhnak 126.a.

Eazmatranje prijedloga zakona s oznakom EI)

(1) Kada Dom primi prijedlog zakona koji je Vijeie ministra BiH oznadilo daje povezan
s integracijama u Europsku uniju, Kolegij ga upuiuje u proceduru po skadenom
postupku, sukladno rokovima utvrdenim u dlanku 126. Poslovnika.

(2) Prijedlog zakona iz stavka (l) ovoga dlanka u gomjem desnom kutu naslovne stranice
ima oznaku P.Z.E.[, broj

(3) Svaki prledlog zakona dobiva slijedeiirednibroj na kaju oznake iz stavka (2) ovoga
dlanka, a tu oznaku mora sadrzavati svaki drugi pisani akt koji se odnosi na prijedlog
odredenoga zakona (misljenje, amandman, izvjesie, konadniprijedlog zakona i dr.),
sve do konadnog donosenja zakona."



Chnak 38.

U alanku 127. st. (2) i (3) mijenjaju se i glase:

"(2) Zahtjev iz stavka (1) ovoga dlanka r zmatra se na prvoj sjednici Doma, pod uvjetom da
je prijedlog zakona u Domu zaprimuen prije poaetka sjednice ida nije u suprotnosti s

nadelima iz dlanka 98.a. Dom odluduje o zahtjevu nakon rasprave, izuzimajuii odredbe

ehnka 66.a. Poslovnika.
(3) Ako Dom usvoji zahtjev iz stavka (2) ovoga dlanka, nastavua mspravu o prijedlogu
zakona. Amandmani na zakon se ne podnose."

ebnak39.

U dlanku I 30. stavak (2) mijenja s€ i glasi:

,,(2) Ako Dom posumnja u todnost podataka u izvje56u, iskazanih broj e'rim4 moZe zatnZiti
nuZno objainjenje, dopune ili korekcije od Vte6a ministara BiH."

Chnak 40.

U dlanku 137. stavak (2) mijenja se glasi:

"(2) ZahtJey za vjerodostojno tumadenje mogu podnUeti Parlamentamoj skupstini samo

subjekti koji su zaduzeni za primjenu zakona i drugih opiih aktata."

U stavku (3) broj ,,20" zamjenjuje se brojem,,30".

U sBvku (4) dodaje se no\a recenica i glasi:

,,Nadlezno povjerenstvo ne moze odludivati o zahtjevu prije nego Sto Ustavnopravno
povjerenswo odludiojasnodi pravne norme odnosno predlozi obustavu postupka."

Stavak (5) mijenja se i glasi:

"(5) Ustavnopravno pov.jerenstvo u svome izvjejdu, koje sadrZi i misljenje Vijeia ministara
BiH, predlaze Domu da obustavi postupak povodom zahtjeva za vjerodostojno tumadenje ako

utvrdi daje normajasna i daje nUe potrebno tumaliti."

Clanak 41.

Clanak 142. mijenja se glasi:

,,Clanak 142.
(Odobrenje imetrovanja predsjedatelja Vijeda ministara BiH)

(1) PrcdsjedniStvo BiH obaveznoje za osobu imenovanu na mjesto predsjedatelja Vijeia
ministara BiH u roku utvrdenom zakonom Povjerenstvu za pdpremu izbora Vijeda
ministara dostaviti:



(3)

a) potpisanu iz.javu, diji oblik i sadrzaj propisuje Sredisnje izbomo povjerenstvo BiH, u
kojoj imenovana osoba daje podatke iz dlanka 10.d. stavak (l) toika a) alineje od l)
do 6) Zakona o Vijeiu ministara BiH;

b) sluzbenu potvrdu SrediSnjeg izbomog povjerenstva BiH da navedena osoba ispunjava
sve uvjete iz dlanka 10.c. Zakona o Viiedu ministara BiH.

(2) Povjerenstvo za pripremu izbora Vijeia ministara BiH svoju preporuku dostavlja
Kolegiju Zastupnidkog doma, sukladno rokovima utvralenim Zakonom o Vijedu
ministara BiH.
Kada primi preporuku Povjerenstva, Kolegij odmah saziva sjednicu Doma kako bi se

postupak potvrde imenovanja okondao sukladno rokovima utvralenim zakonom. Kadaje
u pitanju potvrda imenovanja predsjedateua Vijeia ministara BiH, nakon podnosenja
ostavke ili smjene provodi se postupak u Povjerenswu iDomu sukladno rokovima
utvralenim zakonom.
Na sjednici Doma predsjedatelj prvo prodita odluku o imenovanju predsjedateUa Vijeda
ministam BiH, a potom se imenovanome daje rijed da objasni svoj program, o demu de

se Povesti rasprava.
Nakon rasprave glasuje se o odobrenju imenovanja sukladno odredbama Poslovnika."

ehnak 42.

Iza alanka 142. dodaje se novi dlanak 142.a. koji glasi:

..Clanak 142,a.
(Odobrenje imenovanja ostalih tlanova Vijeda ministara BiH)

(1) Predsjedatelj Vijeda ministara BiH obvezan je za osobe imenovane na mjesta
ministara izamjenika ministara u roku utvralenom zakonom Povjerenstvu za pripremu
izbora Vijeia ministara BiH dostaviti informacije iz stavka (l) tod. a) i b) dlanka 142.
ovoga Poslovnika.

(2) Povjerenstvo za pripremu izbora Vijeia ministam BiH svoju preporuku dostavlja
Zastupnidkom domu sukladno rokovima utvrdenim Zakonom o Vijeiu ministra BiH.

(3) Kada primi preporuku Povjerenstva" Kolegij odmah saziva sjednicu Doma kako bi se
postupak imenovanja i potvrde imenovanja alanova Vrjeia ministara BiH okondao u
rokovima utvralenim zakonom.

(4) Na sjednici Doma predsjedatelj Vijeia ministara BiH prvo prodita odluku o
imenovanju ministara izamjenika ministara, o demu ie se povesti rasprava.

(5) Nakon rasprave glasuje se o odobrenju imenovanja sukladno odredbama Poslovnika."

Chnak 43.

Clanak 143. mljenja se i glasi:

..elanak 143.

(Iniciranje glasovanja o nepovj€renju Vijedu ministara BiH)

Klub zastupnika ili najmanje td zastupnika u Domu mogu inicirati prijedlog za
glasovanje o nepovjerenju Vijedu ministara BiH.
PredsjedniStvo BiH moZe predloziti smjenu predsjedatelja Vijeda ministara BiH.

(4)

6)

(l)

(2)



(3)

(4)

PrUedlog iz stavka (l) i stavka (2) ovoga dlanka
pisanom obliku i s obrazlozenjem.
Predsjedatelj Doma odmah dostavlja ovaj prijedlog
i Domu naroda."

dostavlja se predsjedatelju Doma u

Vijeiu ministara BiH, zastupnicima

Clanak 44.

Clanak 144. mijenja se i glasi:

,,Clanak 144.

(Uvrlteoje u dnevni red)

Prijedlog za glasovanje o nepovjerenju Vijeiu ministara BiH obvezno se stavlja na dnevni red

sjednice Doma ne prije od proteka 20 dana i ne kasnije od proteka 30 dana nakon njegovog
dostavljanja Vijeiu ministara BiH."

CIanak 45.

..elanak 145.

(Izvjelde Vijeda Binistara BiH)

Prije poaetka sjednice o izglasavanju nepovjerenja, Vijeie ministam BiH podnosi Domu
izvje!6e u pisanom obliku, sa svojim milljenjem i stajalistima. Izvjesde se dostavlja
zastupnicima najkasnije 48 sati prije odrzavanja sjednice."

elanak 46.

Clanak 146. mUenja se iglasi:

(l)

(2)

Clanak 146.

(Obrazlaganje prijedloga i odgovor Vije6a ministara BiH)

Svaki predlagateu ima pravo na sjednici obrazloZiti prijedlog za
nepovjerenja Vijedu ministara BiH.
Vijece rninistara BiH odnosno predsjedatelj Vijeda ministara BiH ima pravo
iznijelisvoje smjaliSte. nalon iega se otrara opia rasprava.

ehnak 47.

,,elanak 147,

(Glasovanje)

prijedlog o nepovjerenju stavlja se na glasovanje.

izglasavanje

odgovoriti i

(l) Nakon okoncanja rasprave,



(2)

(3)

(l)

(2)

(3)

Ako prijedlog ne bude usvojen, moze se glasovati i o drugim
prijedlogom.
Predsjedatelj obavjestava Dom naroda, Vijeie ministara BiH i
rezultatima glasovan_ja o nepovjerenju i drugim inicijativama u
bilo."

inicijativama u svezi s

Predsjednistvo BiH o
svezi s tim, ako ih je

Clanak 48.

Iza dlanka 147. dodaje se noviOdjeljak D (Smjena ministra ili zamjetrika mitristra) koji glasi:

,,Odjeljak D. Smjetra minislra ili zamjenika ministra
Chnak 147.a.

(Pokrketanj€ postupka smjene ministra ili zamjenika ministra)

Predsjedateu VUe6a ministara BiH moze pokenuti postupak za smjenu ministra i
zamjenika ministra.
Prijedlog iz stavka (l) ovoga dlanka dostavlja se predsjedatelju Doma u pisanom obliku
s obrazlozenjem.

Predsjedatelj Doma odmah dostavlja prUedlog zastupnicima i Domu naroda

elanak 147.b.
(Uvrst€nje u drevtri red)

PrUedlog za smjenu ministra ili zam.jenika aministra obvezno se stavua na dnevni red sjednice

Doma najkasnUe 15 dana od dana kada ga predsjedateu Doma primi od predsjedatelja Vijeia
ministara BiH.

Clanak 147,c.

(Obrazlaganje prijedloga i rasprava)

Predsjedatelj VUeia ministara BiH ima pravo na sjednici Doma obrazloZiti svoju inicijativu,
nakon dega se otvara rasprava. Ministar ilizamjenik ministradijaje smjena predlozena ima
pravo obratiti se Domu.

elanak 147.d.
(Glasoyanje o potvrdi smjene ministra ili zamjenika ministra)

Nakon okondanja rasprave glasuje se o potvrdi smjene ministra ilizarnjenika ministra.
Ako prijedlog ne bude potvralen, moze se glasovati i o drugim inicijativama u svezr s

tim, ako ih je bilo.
Predsjedatelj Doma obavjestava Dom narod4 Vijeie ministara BiH i Predsjednistvo

BiH o rezultatima glasovanja i o drugim inicijativama u svezi sa tim, ako ih je bilo."

(l)
(2)

(3)

thnak 49.



U blanku 160. u stavku (1) broj ,,30" zamjenjuje se brojem,,20".

Chnak 50.

U alanlot 161. u stavku (1) na kraju se briSe todk4 slavlja zarez, dodaje tekst "odnosno prijedlog

zakljuaka" i stavlja se todka-

U stavku (2) iza rijedi ,,nzolucija' stavlja s€ zr.rez, dodaje teksl ,,odnosno prijedlog zakljudka" i
siavl)a * zaftz.

Clanaksl,

U dlanlo 1 64. na l-raju se brise toak4 stavUa zarez, dodaje tekst ,,poStujudi zakonodavne procedure

utlrdene Poslovnikom" i stavlja se todka.

dhnak 52.

U dlanku 173. u savku (4) iza rijedi ,,unrtlu.je" dodaju se rijeai:,nadin izbom predsjedat€Ua i
zatnjenika predsjedatelja' i stavlja se z,ar€z.

ehnak 53.

Ove izrjene i dopune Poslovnika Zastupnidkog doma Parlamentame skupstine Bosne

Hercegovine stupaju na snagu iducega dana od dana objave u,,Sluibenom glasniku Bitf'.

Predsjedatelj
Zastupnidkog doma

Niko Lozandid

Broj:

Dahrm:
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