Број: 02/1-50-8-22-15/16
Сарајево, 23. 02. 2016. године

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
УСТАВНОПРАВНЕ КОМИСИЈЕ
ДОМА НАРОДА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
ЗА 2016. ГОДИНУ

Сарајево, 2016. године

На основу члана 55. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ („Службени
гласник БиХ”, број 58/14, 88/15 и 96/15), Уставноправна комисија Дома народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставноправна комисија), на 16. сједници,
одржаној 23. 02. 2016. године, утврдила је
Оријентациони радни план
Уставноправне комисије за 2016. годину
1. Надлежности Уставноправне комисије
Предвиђене активности Уставноправне комисије за 2016. годину заснивају се на реализацији
услова проистеклих из Програма рада Савјета министара БиХ, на специфичним активностима
Уставноправне комисије које проистичу из њене надлежности утврђене Пословником Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ.
Уставноправна комисија Дома народа Парламентарне скупштине БиХ је стална комисија. Њен
рад и надлежности утврђени су чланом 39. Пословника Дома народа, којим се истиче сљедеће:
„Члан 39.
(Уставноправна комисија)
(1) Уставноправна комисија:
а) прати спровођење Устава БиХ;
б) разматра питања значајна за уставни поредак БиХ и даје иницијативу за амандмане
на Устав БиХ;
ц) испитује и доставља Дому мишљења о приједлозима амандмана на Устав БиХ;
д) када Дом оцијени потребним, спроводи јавну расправу о приједлозима амандмана на
Устав БиХ или о приједлогу закона, те обавјештава Дом о резултатима јавне
расправе;
е) разматра приједлоге закона које Дом треба да усвоји, у вези са њиховом
усклађеношћу са Уставом БиХ и правним системом, као у вези са правном обрадом,
те Дому подноси извјештај са мишљењем и приједлозима и правно-техничким
исправкама очигледних грешака у тексту;
ф) разматра питања законодавне методологије и друга питања значајна за усклађеност
правно-техничке обраде аката које Дом треба да усвоји;
г) доставља мишљења Уставном суду БиХ;
х) учествује у припреми програма рада из области законодавне активности
Дома;
и) утврђује, заједно с одговарајућом комисијом Представничког дома,
пречишћени текст закона и других прописа када и ако их на то овласте оба
дома ПСБиХ.
(2) 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; примјену међународног и домаћег кривичног законодавства; те друга питања
из надлежности Дома која нису у надлежности других комисија.“
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2. Опћи подаци о активностима Уставноправне комисије у 2016.
У изради Оријентационог радног плана Уставноправна комисија такође користи мишљења и
сугестије владиних и невладиних, домаћих и међународних организација које се баве
питањима Устава и правног система БиХ и с којима сарађује.
У Оријентационом плану биће наведене специфичне активности из домена рада Уставноправне
комисије, усклађене са заједничким активностима Уставноправне комисије Представничког
дома Парламентарне скупштине БиХ, а које су саставни дио Плана активности Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ.
Оријентациони радни план Комисије садржи преглед најзначајних активности који ће бити
реализоване током календарске 2016. године. Он се утврђује на основу програма рада Савјета
министара БиХ, као и других подзаконских аката. Уставноправна комисија ће, након усвајања
Програма рада Савјета министара БиХ за 2016. годину, допунити свој Оријентациони радни
план за 2016. годину.
У оквиру своје надлежности и у складу с одредбама Пословника, Уставноправна комисија ће
успостављати и одржавати већ успостављене одговарајуће видове сарадње те проводити
парламентарну контролу код већег броја институција укључујући:
-

Правобранилаштво Босне и Херцеговине;

-

Уставни суд Босне и Херцеговине;

-

Суд Босне и Херцеговине;

-

Високо судско и тужилачко вијеће БиХ:

-

Тужилаштво Босне и Херцеговине;

-

Уред за законодавство Босне и Херцеговине;

-

Централну изборну комисију Босне и Херцеговине;

-

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине;

-

Министарство правде Босне и Херцеговине;

-

Агенцију за равноправност полова Босне и Херцеговине;

-

Институт за интелектуално власништво Босне И Херцеговине;

-

Агенцију за државну службу Босне и Херцеговине;

Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију
борбе против корупције Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
-

Агенцију за антидопинг контролу Босне и Херцеговине;

Агенцију за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и
Херцеговине;
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-

Институт за нестала лица;

-

Уред координатора за реформу јавне управе.

3.

Каледнар активности

Програм рада Уставноправне комисије, у 2016. години тећи ће сљедећим редом:
а) Уставноправна комисија ће у првом кварталу 2016. године, у складу с утврђеним роковима,
завршити започету процедуру за разматрање усаглашености приједлога закона са Уставом БиХ
и правним системом као и за приједлоге закона из своје надлежности, и то:
Приједлог закона о измјени и допуни Закона о министарствима и другим органима
управе БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ
- Приједлог закона о штрајку запослених у институцијама Босне и Херцеговине,
предлагач: Савјет министара БиХ
- Приједлог закона о измјени Кривичног закона Босне и Херцеговине, предлагач: делегат
Средоје Новић
- Приједлог закона о Уставном суду Босне и Херцеговине, предлагач: делегат Средоје
Новић,
- Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управи, предлагач Савјет министара
БиХ;
- Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о контроли кретања оружја и војне
опреме, предлагач Савјет министара БиХ;
- Приједлог закона о допунама Закона о одликовањима, предлагач Савјет министара
БиХ;
- Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о радном времену, обавезним
одморима мобилних радника, и уређајима за евидентирање у друмском превозу,
предлагач Савјет министара БиХ.
Ито тако, у току овог квартала разматрат ће приједлоге закона и других аката од овлаштених
предлагача и достављати мишљења и извјештаје Дому народа.
-

б) Уставноправна комисија ће у другом кварталу 2016. године обавити сљедеће активности:
-

разматрати приједлоге закона и других аката од овлаштених предлагача и достављати
мишљења и извјештаје Дому народа,

-

организовати савјетовање о пречишћеним текстовима закона.

ц) Уставноправна комисија ће у трећем кварталу 2016. године, обавити сљедеће активности:
-

разматрати приједлоге закона и других аката од овлаштених предлагача и достављати
мишљења и извјештаје Дому народа,

-

посјетити Мисију ОЕБС-а БиХ,

-

организовати радионице о законодавноправној
скупштини Босне и Херцеговине.

процедури

у

Парламентарној

д) Уставноправна комисија ће у четвртом кварталу 2016. године обавити сљедеће активности:
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4.

-

разматрати приједлоге закона и других аката од овлаштених предлагача и достављати
мишљења и извјештаје Дому народа,

-

посјетити резидентног координатора УН-а у БиХ,

-

организовати стручно савјетовање.

Провођење других активности у 2016. години

У 2016. години Комисија ће разматрати и друге акте који нису законодавног карактера, и то:
- Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2015, у дијелу који се односи на активности
из дјелокруга Уставноправне комисије, предлагач: Савјет министара БиХ,
- Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ, предлагач: Правобранилаштво БиХ;
- Информација о раду Тужилаштва БиХ за 2015. годину, предлагач: Тужилаштво
БиХ;
- Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ, предлагач: Високи
судски и тужилачки савјет БиХ;
- Извјештај о примјени Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама
Босне и Херцеговине, подносилац: Министарство правде БиХ;
- Извјештај о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и
координацију борбе против корупције Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

5.

Сарадња с владиним, невладиним и међународним организацијама

У реализацији међународне сарадње, као и послова едукације на практичним и стручним
питањима с којима се сусреће Уставноправна комисија у оквиру својих надлежности, посебну
помоћ пружају Канцеларија резидентног координатора УН-а у Босни и Херцеговини, Мисија
ОЕБС-а у БиХ, као и УСАИД.
У оквиру сарадње на реализацији пројекта „Изградња институционалних капацитета
уставноправних комисија Парламентарне скупштине БиХ“ планиран је наставак сарадње са
Канцеларијом резидентног координатора УН-а у БиХ и у 2016. и одржавање радионица.
Подршка УН-а заснива се нарочито на сљедећем:
- институционална изградња капацитета (посебно јачање људских потенцијала на
стручном и оперативном нивоу);
- парламентарна законодавна процедура и модалитети формулисања јавних
консултација у било каквом процесу уставних прегледа;
- дугорочна подршка професионалном развоју стручног особља.
Такође, планиран је наставак сарадње са Мисијом ОЕБС-а у БиХ и УСАИД-ом, о темама које
буду важне и актуелне за Уставноправну комисију.
Предсједавајући
Уставноправне комисије
Халид Гењац
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