Број: 01/1-50-1-1-57/13
Сарајево, 4. 2. 2014.
КОЛЕГИЈУМУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ

На основу члана 41. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 81/06 ,91/06, 91/07, 87/09 и 28/12), Уставноправно комисија Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је на
57. сједници, одржаној 4. 2.2014., усвојила сљедећи
ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН УСТАВНОПРАВНЕ КОМИСИЈЕ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ЗА 2014. ГОДИНУ
Уставноправно комисија, у оквиру својих надлежности прописаних чланом 41. Пословника Представничког дома, прати спровођење
Устава БиХ; разматра питања значајна за уставни поредак Босне и Херцеговине и даје иницијативу за амандмане на Устав БиХ; испитује
и доставља Дому мишљења о предлозима амандмана на Устав БиХ; спроводи јавну расправу о предлозима амандмана на Устав БиХ или
предлозима закона, те обавјештава Дом о резултатима јавне расправе; разматра предлоге закона које Дом треба да усвоји у вези с
њиховом усклађеношћу са Уставом БиХ и правним системом, као и у вези с правном обрадом те Дому подноси извјештај с мишљењем и
предлозима и правно-техничким исправкама очигледних грешака у тексту; разматра питања законодавне методологије и друга питања
значајна за усклађеност правно-техничке обраде аката које Дом треба да усвоји; доставља мишљења Уставном суду БиХ; учествује у
припреми програма рада из области законодавне активности Дома; утврђује, заједно с одговарајућим комисијама Дома народа,
пречишћени текст закона и других прописа када и ако их за то овласте оба дома; разматра предлоге за одузимање имунитета и у вези с
тим предлаже одговарајуће одлуке Дому.

Комисија разматра питања која се односе на: правни систем; изборни систем; Савјет министара БиХ; државне празнике; грб, заставу и
државну химну Босне и Херцеговине, печат Босне и Херцеговине; државну администрацију; примјену међународних и домаћих
кривичних закона; те друга питања из надлежности Дома која нису у надлежности других комисија.
У складу са својим надлежностима, Уставноправно комисија Представничког дома у 2014. години планира да разматра предлоге закона и
других аката у складу са планом законодавне активности Савјета министара БиХ. План законодавних активности сачињен је на основу
Предлога законодавне активности Савјета министара БиХ за 2014. годину, с тим да овај план не обухвата предлоге закона које могу
упутити у законодавну процедуру други овлашћени предлагачи током 2014. године.
I. План законодавних активности
Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

Назив предлога закона

Министарст
во
Предлог закона о спољним пословима
иностраних
послова БиХ
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Министарст
финансирању институција Босне и Херцеговине
во финансија
и трезора
Предлог закона о бесплатној правној помоћи БиХ
Министарст
во правде
БиХ
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
платама и накнадама у институцијама Босне и
Херцеговине

Предлог закона о штрајку
6.

Носилац
посла

Министарст
во одбране
БиХ

Министарст
во финансија
и трезора
Министарст
во правде
БиХ

Рок достављања
Савјету министара
БиХ

Јануар

Јануар

Кратко образложење предложеног закона

Питање спољних послова није уређено законом.
Министарство финансија и трезора урадиће измјене Закона о финансирању
институција БиХ с циљем успостављања финансијске инспекције.

Фебруар

Регулисање бесплатне правне помоћи на нивоу БиХ.

Фебруар






Фебруар

Март

Регулисање стања у служби
Регулисање дужине трајања службе
Оцјењивање
Разлози за престанак ПВС-а.

Одлуком Уставног суда БиХ број У12/09 укинут је члан 35. Закона о платама и
накнадама у институцијама БиХ. Министарство је дужно да предложи нови
текст наведеног члана. Такође, постоји потреба да се поједине одредбе Закона
ускладе с одредбама других закона (нпр. Закон о Дирекцији за координацију
полицијских тијела и Закон о агенцијама за подршку полицијској структури
БиХ), као и примједбама и сугестијама исказаним од корисника буџета везано
за одређене тренутно важеће одредбе Закона.
Регулисање питања штрајка на нивоу БиХ.

Редни
број

Назив предлога закона

7.

Предлог закона о контроли спољнотрговинског промета
оружја, војне опреме и робе посебне намјене

8.

Предлог закона о контроли спољнотрговинског промета
робе двојне намјене

9.

10.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
политици директних страних улагања

Предлог закона о граничној контроли

Предлог закона о кретању и боравку странаца и азилу
11.

12.

13.

Предлог закона о метрологији Босне и Херцеговине

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
министарским именовањима, именовањима Савјета
министара БиХ и другим именовањима

Носилац
посла

Министарст
во спољне
трговине и
економских
односа БиХ
Министарст
во спољне
трговине и
економских
односа БиХ
Министарст
во спољне
трговине и
економских
односа БиХ
Министарст
во
безбједности/
Гранична
полиција
Министарст
во
безбједности/
Гранична
полиција

Институт за
метрологију

Министарст
во правде
БиХ

Рок достављања
Савјету министара
БиХ

Март

Март

Март

Март

Март

Април

Мај

Кратко образложење предложеног закона

Израда и усвајање закона планирана је за крај 2013. године, али су због
кашњења у именовању чланова радне групе за израду закона од Савјета
министара завршетак и усвајање закона пролонгирани за први квартал 2014.
године.
Израда и усвајање закона планирани су за крај 2013. године, али су због
кашњења у именовању чланова радне групе за израду закона од Савјета
министара завршетак и усвајање закона пролонгирани за први квартал 2014.
године.
На основу извјештаја РИА на Закон о политици директних страних улагања
БиХ, усвојеног на 57. сједници Савјета министара БиХ, одржаној 17. 07. 2013.
године, којим је извршена процјена утицаја регулативе (РИА) на прописе којим
је регулисана област страних улагања, за поједностављење и унапређење ове
регулативе, а у сврху примјене најбољих међународних пракси, у току је рад на
радној верзији Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о директним
страним улагањима.
Након консултација с експертима ИПА-е 2010, на основу њихових препорука,
а због уласка Републике Хрватске у ЕУ, указала се потреба за измјенама и
допунама Закона о граничној контроли, којим ће се побољшати и ускладити
граничне процедуре са шенгенским одредбама, те којим ће се прописати
санкције због нарушавања јавног реда и мира на територији граничног прелаза.
На основу сугестија експерата ИПА-е 2010, закључено је да је потребно
додатно и у потпуности ускладити са шенгеном услове везане за улазак
страних држављана, односно за процедуре које се спроводе приликом
граничних провјера.
Потребе БиХ су знатно другачије од оних које су прије више од 12 година
руководиле доносиоца да донесе законе који су још на снази.
Од 2001. године донесено је мноштво нормативних аката на нивоу ЕУ који су
постојеће законе учинили неусаглашеним са законодавством и праксом ЕУ.
Доношењем шест подзаконских аката из области метрологије у БиХ, у 2012.
години, омогућена је квалитетнија примјена постојећег закона, али би се тек
доношењем новог закона о меторлогији омогућило да се ова област регулише
на начин како то захтијевају генерално процеси у ЕУ и специфично процеси у
инфраструктури квалитета и метрологије. Савјет за метрологију је разматрао
предлог новог закона у два наврата (април и мај 2012. године) тако да је
расправа на ширем нивоу завршена. Институт ће према Правилима за
консултације у изради правних прописа („Сл. гл. БиХ“, број 81/06) послати
предлог новог закона Савјету министара БиХ.
Отклањање недостатака на које је указала досадашња примјена.

Редни
број

Назив предлога закона

14.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
Високом судбеном и тужилачком савјету БиХ

15.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
удружењима и фондацијама БиХ

16.

17.

18.

Предлог закона о избјеглицама из БиХ и расељеним
лицима у БиХ

Предлог закона о обиљежавању малог оружја, лаког
наоружања и припадајуће муниције

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
лијековима и медицинским средствима

19.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
радијационој и нуклеарној безбједности

20.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
управи

21.

22.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
полагању правосудног испита

Предлог закона о закључивању и извршавању
међународних уговора

Носилац
посла

Министарст
во правде
БиХ
Министарст
во правде
БиХ
Министарст
во за људска
права и
избјеглице
БиХ
Министарст
во спољне
трговине и
економских
односа БиХ
Агенција за
лијекове и
медицинска
средства
Државна
регулаторна
агенција за
радијациону и
нуклеарну
безбједност
Министарст
во правде
БиХ
Министарст
во правде
БиХ
Министарст
во
иностраних
послова БиХ

Рок достављања
Савјету министара
БиХ

Јуни

Јуни

Јуни

Кратко образложење предложеног закона

Унапређење поступка именовања, оцјењивања и напредовања носилаца
правосудних функција, унапређење дисциплинског поступка, те
оснаживање законске улоге Високог судбеног и тужилачког савјета БиХ у
припреми, усвајању и извршењу буџета правосудних институција.
Унапређење поступка и процедуре за одлучивање по захтјевима за упис у
Регистар удружења и фондација.
Циљ закона је усклађивање права у складу са Ревидираном стратегијом Анекса
VII Дејтонског мировног споразума и међународним конвенцијама које се
односе на права избјеглих и расељених лица.

Јуни

Текст Закона послан 05. 11. 2012. на мишљење бх. институцијама,
Спољнотрговинској комори БиХ, међународним организацијама и невладином
сектору, који ће тек крајем новембра 2013. доставити своје коментаре, које је
нужно укључити у преднацрт закона; потребно је неколико седмица у јануару
да се посредством Тима за израду преднацрта закона обједине коментари, те
такав материјал поново достави надлежним државним и ентитетским
институцијама, прије достављања Савјету министара БиХ.

Јуни

Закон је настао као први, компромисан текст, који је у стручном погледу
постао препрека развоју Агенције те легислативи и пракси коју треба
усклађивати с ЕУ и земљама окружења.

Јуни

Август

Овај закон уређује питања радијационе и нуклеарне безбједности у БиХ.
Предложеним измјенама и допунама намјерава се унаприједити свеукупна
ситуација у овој области у складу с иновираним међународним стандардима, а
посебно у смислу јачања регулаторне инспекције, прописивања свеобухватних
санкција за правна и физичка лица која не поштују прописе из области
радијационе и нуклеарне безбједности, унапређења одредаба о нуклеарној
безбједности, систему обука, као и одредаба о заштитним мјерама за нуклеарне
материјале, те друга значајна питања у овој области.
Унапређење постојећих рјешења које се односе на организацију рада
органа управе, као и рјешења која се односе на инспекцијски надзор.
Отклањање недостатака на које је указала досадашња примјена.

Септембар

Септембар

Закон који се тренутно примјењује при закључивању међународних уговора
донесен је 2000. године. У примјени наведеног закона уочени су одређени
недостаци, односно дио послова које је нужно обавити приликом закључивања,
извршавања и одобравања ступања на снагу међународних уговора није
нормиран. Доношењем новог закона отклонили би се сви уочени недостаци.

Редни
број

Назив предлога закона

Носилац
посла

Министарст
во
безбједности
БиХ

23.

Предлог закона о спречавању и сузбијању злоупотребе
опојних дрога

24.

Предлог закона о буџету институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и
Херцеговине за 2015. годину

25.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
кривичном поступку БиХ

Министарст
во правде
БиХ

26.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
фитофармацеутским средствима у БиХ

МСТЕО
Управа БиХ
за заштиту
здравља биља

27.

Предлог закона о електронским медијима у БиХ

28.

Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног
закона БиХ

Министарст
во финансија
и трезора

Министарст
во
комуникација
и
транспорта
БиХ
Министарст
во правде
БиХ

Рок достављања
Савјету министара
БиХ

Септембар

Октобар

Октобар

Октобар

Октобар

Новембар

Кратко образложење предложеног закона

У јулу 2011. године Савјет министара БиХ утврдио је Предлог закона о
измјенама и допунама Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних
дрога.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о спречавању и сузбијању
злоупотребе опојних дрога одбијен је на 24. и 25. сједници Представничког
дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаним у марту 2012. године.
Усвојен је закључак којим се предлагач овог закона обавезује да приступи
изради новог текста Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних
дрога.
Закон о прорачуну институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2015.
годину представља акт Парламентарне скупштине БиХ којим се утврђује план
финанцијске активности прорачунских корисника, који обухваћа пројекцију
износа прихода и утврђеног износа расхода за 2015. годину. У фази израде
закона о прорачуну институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2015.
годину утврдит ће се и горње границе цјелокупног дуга БиХ за фискалну
годину за коју се доноси прорачун. Након што Министарство финансија и
трезора БиХ проведе све активности прописане Законом о финанцирању
институција БиХ, обвезно је Савјету министара БиХ доставити нацрт закона о
прорачуну институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2015. годину.
Усклађивање с међународним стандардима (Темељни уговор између Свете
Столице и БиХ и Додатни протокол на Темељни уговор између Свете
Столице и БиХ) и отклањање недостатака на које је указала досадашња
примјена.
Донијети закон о измјенама и допунама Закона о фитофармацеутским
средствима у БиХ у складу са новим регулативама ЕУ 1107/2009; 128/2009 и
1185/2009. Сматрамо да није реално донијети нови закон, имајући у виду
недостатак капацитета у људству у Управи и врло сложену процедуру у вези с
доношењем новог закона. Измјенама и допунама постојећег закона ријешила
би се нека најважнија питања која се, прије свега, тичу регистрације
фитофармацеутских средстава, а што би било у складу с наведеним
регулативама.
Овим законом ће се уредити права, обавезе и одговорности правних и
физичких лица која обављају дјелатност пружања аудио и аудиовизуелних
медијских услуга путем електронских комуникацијских мрежа. Закон о
електронским медијима ће замијенити Закон о комуникацијама у дијелу који
се односи на регулативу која се односи на садржај услуга које се испоручују
преко електронских комуникацијских мрежа коришћењем електронских
комуникацијских услуга.
Омогућавање ефикасније борбе против организованог криминала у складу
с условима из УН-ове конвенције, као и одређених конвенција СЕ за борбу
против организованог криминала и одузимање незаконито стечене
имовине.

Редни
број

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Назив предлога закона

Носилац
посла

Министарст
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о во за људска
омбудсмену Босне и Херцеговине
права и
избјеглице
БиХ
Управа за
Предлог закона о царинским прекршајима
индиректно
опорезивање

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
државној служби у институцијама БиХ

Предлог закона о царинској политици Босне и
Херцеговине

Предлог закона о техничким захтјевима за производе и
оцјењивању усклађености

Агенција за
осигурање у
БиХ

Министарст
во правде
БиХ
Министарст
во спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Министарст
во спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Рок достављања
Савјету министара
БиХ

Кратко образложење предложеног закона

Новембар

Измјенама и допунама Закона о омбудсмену БиХ треба ускладити рад
Институције омбудсмена БиХ у складу са Париским принципима.

Новембар

Усаглашавање са прекршајним законодавством БиХ.

Децембар

Закон о Агенцији за осигурање у БиХ („Сл. гл. БиХ“, бр.12/04) садржи
поједине одредбе које су нејасне и непрецизне, те као такве онемогућавају
квалитетно обављање послова из надлежности Агенције. У оквиру твининг
пројекта Европске комисије БА 07 ИБ ФИ 01, који је завршен у априлу 2012.
године, припремљен је материјал за измјене и допуне овог закона у складу с
релевантним законодавством Европске уније. Мандат члановима Управног
одбора Агенције за осигурање у БиХ истекао је у јуну 2012. године, а нови
Управни одбор Агенције је именован тек на 66. сједници Савјета министара
БиХ, одржаној 23. 10. 2013. године (одлука о именовању је објављена у
„Службеном гласнику БиХ", бр. 86/13 од 5. 11. 2013. године). Материјал о
измјенама и допунама Закона о Агенцији за осигурање у БиХ из напријед
наведеног разлога није било могуће доставити Управном одбору Агенције на
разматрање и усвајање како би био упућен у даљу процедуру.
С обзиром на недавно именовање Управног одбора Агенције, започете
активности око измјена и допуна Закона о Агенцији за осигурање у БиХ ће се
наставити.
Отклањање недостатака на које је указала досадашња примјена.

Децембар

Децембар

Усаглашавање с европским стандардима.

Децембар

Нацртом закона о техничким захтјевима за производе и оцјењивању
усклађености биће преузет нови пакет мјера за унапређење трговине
производима, а тиме и јачање инфраструктуре квалитета у БиХ. У том смислу,
Сектор за економски развој и предузетништво, уз помоћ домаћих и страних
експерата ангажованих преко ЕУСИП-а (EU Safety infrastructure project),
интензивно је радио на анализи постојећег Закона о техничким захтјевима за
производе и оцјењивању усклађености („Сл. гл. БиХ“, број 45/04). Овим новим
нацртом закона требало би преузети одлуку број 768/2008/ЕЗ Европског
парламента и Савјета од 9. јула 2008. године о заједничком оквиру за трговање
производима.

Редни
број

35.

Назив предлога закона

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и
Херцеговине

36.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
дискриминацији у БиХ

37.

Предлог закона о међународном и међуентитетском
превозу – измјене и допуне

38.

Предлог закона о Агенцији за развој информационог
друштва

Предлог закона о ваздухопловству БиХ
39.

40.

Предлог закона о порезу на додату вриједност

Носилац
посла

Министарст
во спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Министарст
во за људска
права и
избјеглице
БиХ
Министарст
во
комуникација
и
транспорта
БиХ
Министарст
во
комуникација
и
транспорта
БиХ
Министарст
во
комуникација
и
транспорта
БиХ
Управа за
индиректно
опорезивање

Рок достављања
Савјету министара
БиХ

Кратко образложење предложеног закона

Децембар

У сарадњи с надлежним институцијама припремити Предлог измјене и допуне
Закона о пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ с циљем побољшања
процеса консултација, механизма координације, усклађености секторских
стратегија и агроекономских политика, јачања конкурентности и квалитета
пољопривредних и прехрамбених производа, примјене стандарда који су
потребни за остваривање динамичног развоја у сектору пољопривреде, исхране
и руралног развоја и унапређења механизама који су потребни за припрему
придруживања и уласка у Европску унију. Закон о пољопривреди БиХ и
Одлука о формирању Канцеларије за хармонизацију система плаћања у
пољопривреди, исхрани и руралном развоју преклапају се у дијелу
надлежности између Министарства (Сектора за пољопривреду) и Канцеларије,
као управе у саставу Министарства. Ова преклапања извор су проблема у раду
и Канцеларије и Сектора за пољопривреду МСТЕО. Како би се овај проблем
ефикасно ријешио, нужно је да се измијени Закон о пољопривреди БиХ,
односно да се у члану 13. јасно разлуче надлежности Канцеларије и
Министарства.

Децембар

Измјенама и допунама треба побољшати процесне одредбе Закона с циљем
заштите жртава дискриминације и хитности поступања пред надлежним
судовима и органима управе.

Децембар

Измјенама и допунама овог закона прецизније ће се уредити обављање
међународног и међуентитетског друмског превоза терета и путника.

Децембар

Савјет министара БиХ је на 67. сједници, одржаној 06. 11. 2013. године,
размотрио и усвојио Информацију о налазима и препорукама Европске
комисије садржаним у Извјештају о напретку за 2013. годину и документу
Стратегија проширења и кључни изазови 2013 – 2014. године. У складу с
наведеним, задужена су министарства и други органи управе да у своје
планове рада за 2014. годину унесу активности којима ће се превладати
недостаци наведени у Извјештају о напретку за 2013. годину и документу
Стратегија проширења и кључни изазови 2013 – 2014. године.
Нови Закон о ваздухопловству потребно је додатно ускладити са Конвенцијом
из Чикага, као и са прописима Европске уније за које се БиХ Мултилатералним
споразумом о успостављању Заједничког европског ваздухпловног подручја
(тзв. ЕЦАА споразум) обвезала да ће их инкорпорирати у своје законодавство.

Децембар

Усаглашавање са стандардима ЕУ.

Децембар

Редни
број

Назив предлога закона

41.

Предлог закона о акцизама у БиХ

42.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама БиХ

43.

Предлог закона о међународној заштити у области азила

44.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
полицијским службеницима БиХ

45.

Предлог закона о Служби за послове са странцима

Носилац
посла

Рок достављања
Савјету министара
БиХ

Управа за
индиректно
опорезивање

Децембар

Министарст
во финансија
и трезора
Министарст
во
безбједности
БиХ
Министарст
во
безбједности
БиХ
Министарст
во
безбједности
БиХ/Служба
за послове са
странцима

Децембар

Децембар

Децембар

Децембар

Кратко образложење предложеног закона

Усаглашавање са стандардима ЕУ.
Иницијатива за измјену члана 4. (Регулисање надлежности Савјетодавне групе
Савјета министара у вези са израдом Стратегије управљања јавним дугом) и
других измјена у зависности од постигнуте сагласности.
Стратегијом у области миграција и азила створена је обавеза израде закона о
међународној заштити, којим ће ова област бити регулисана у БиХ, с циљем
усклађивања система међународне заштите са истим системом у ЕУ.
Усклађивање Закона са прописима којима се регулише рад полицијских
службеника.
Достављено Савјету министара БиХ, које је наведени акт вратио на дораду
радној групи.

Примјена Одлуке о принципима за утврђивање унутрашње организације
органа управе БиХ и Одлуке о разврставању радних мјеста и критеријума за
опис послова радних мјеста у институцијама БиХ („Сл. гл. БиХ“, број 30/13).

II. Разматрања Предлога амандмана на Устав БиХ, других предлога закона, захтјева за оцјену уставности, захтјева за аутентично
тумачење, извјештаја о раду институција и тијела Босне и Херцеговине, посланичких иницијатива и других предлога аката у
складу са надлежностима Уставноправне комисије
Уставноправно комисија, у складу са својим надлежностима, разматраће предлоге амандмана на Устав БиХ у вези са спровођењем
пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру у предмету Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине, друге предлоге закона,
захтјеве Уставног суда БиХ, извјештаје и информације, захтјеве за аутентично тумачење, посланичке иницијативе и предлоге других
аката које, у складу са одредбама Пословника Представничког дома, доставе посланици, делегати, надлежне комисије у Парламентарној
скупштини БиХ и институције Босне и Херцеговине.

III. План активности у оквиру сарадње са Мисијом ОЕБС-а у Босни и Херцеговини - Одсјек за парламентару подршку и
мониторинг
У складу са већ постигнутим договором са Мисијом ОЕБС-а у Босни и Херцеговини, Уставноправно комисија ће до маја 2014. године
организовати дебате и расправе о:
1. пословницима Представничког Дома и Дома народа ако предлози нових текстова ових пословника буду усвојени до маја 2014;
2. амандманима на Устав Босне и Херцеговине у вези са спровођењем пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру у предмету
Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине;
3. измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине након окончања рада Интерресорне радне групе.
Уставноправно комисија и Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини сарађиваће и у дијелу законодавне и друге активности Комисије до
маја 2014. године с циљем објављивања публикације о свим оствареним облицима сарадње уставноправних комисија оба дома
Парламентарне скупштине БиХ с Мисијом ОЕБС-а у Босни и Херцеговини.
IV. Активности у оквиру сарадње са Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (СДЦ) у БиХ
У оквиру сарадње са Владом Швајцарске Конфедерације и Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (СДЦ) у БиХ, планирано је да се
током јануара рекапитулирају активности реализоване у оквиру пројекта "Помоћ Владе Швајцарске Конфедерације уставним промјенама
у Босни и Херцеговини, како би и у новом сазиву Парламентарне скупштине БиХ могао бити предложен нови облик сарадње са Владом
Швајцарске Конфедерације.

V. План активности у оквиру сарадње с УНДП-јем у БиХ
У оквиру досадашње сарадње остварене током стручних савјетовања о механизмима уставних ревизија у Европи и моделима партиципативне уставне
ревизије и реформе, Уставноправна комисија наставља сарадњу са Канцеларијом резидентног координатора Уједињених нација у Босни и Херцеговини
у изради новог плана активности у наредном четворогодишњем периоду.
VI. План међународних активности Уставноправне комисије
Планирано је учешће на 4. међународној конференцији уставноправних комисија, која ће бити одржана у Њемачкој, реализовање посјета
одговарајућих комисија других парламената у оквиру већ успостављене сарадње, те наставак реализовања плана у вези са стручним савјетовањем о
мрежи правосудних политика земаља региона, које би требала и ове године бити одржано у Црној Гори.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
УСТАВНОПРАВНЕ КОМИСИЈЕ
Шефик Џаферовић

