BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM
Ustavnopravna komisija/povjerenstvo

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Уставноправна комисија

Број: 01/1-50-1-21/07
Сарајево: 19.09.2007. године
ЗАПИСНИК
са 21. сједнице Уставноправне комисије
Сједница је одржана дана 19.09.2007. године, са почетком у 10 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије: Шефик Џаферовић, Мартин Рагуж,
Лазар Продановић, Екрем Ајановић, Халид Гењац, Велимир Јукић и Момчило
Новаковић.
Чланови Комисије Драго Калабић и Адем Хускић оправдали су одсуство.
Осим чланова Комисије, сједници су присуствовали: Ана Балић из ОЕБС-а; Биљана
Чамур и Дамир Диздаревић из Министарства цивилних послова; Бранка Тодоровић,
секретар Представничког дома ПСБиХ; и Џенана Лепер из Истраживачког сектора
ПСБиХ.
Сједници је присуствао Игор Бајић, секретар Комисије, те Неџад Салман, стручни
сарадник у Уставноправној комисији, и Ивана Шупета, стручни сарадник, запослена у
Секретаријату ПСБиХ.
Предсједавајући Комисије је предложио, а Комисија једногласно усвојила сљедећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.
Верификовање Записника са 20. сједнице, одржане 30.08.2007. године;
2.
Предлог закона о спорту у Босни и Херцеговини – предлагач: Савјет министара
БиХ (Поступак у надлежној комисији, члан 110. Пословника Дома);
3.
Предлог закона о интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине –
предлагач: Савјет министара БиХ (Усаглашеност са Уставом БиХ, правним
системом, члан 103. Пословника Дома);
4.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи – предлагач:
Савјет министара БиХ (Комисија је примила Предлог закона 17.09.2007. године.
Закон се налази у истовременој законодавној процедури као раније примљени
Предлог закона, предлагача Комисије за спољну трговину и царине Дома, о којем
није постигнуто усаглашавање у Колегијуму (Усаглашеност са Уставом БиХ и
правним системом, члан 103. Пословника Дома);
5.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим
органима управе Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ
(Поступак у надлежној комисији, члан 110. Пословника Дома);
6.
Остала питања:
• Захтјев за аутентично тумачење члана 3. став (2) Закона о јединственом
матичном броју, ("Службени гласник БиХ", број: 32/01) - подносилац захтјева:
Федерално министарство унутрашњих послова,
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•

•

•

Захтјев за аутентично тумачење члана 48. Закона о раду у институцијама БиХ
("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05 и 48/05) - подносилац захтјева:
Спољнотрговинска комора БиХ,
Захтјев за аутентично тумачење члана 3. став (1) и члана 10. Закона о
финансирању политичких партија, ("Службени гласник БиХ", број: 22/00) подносилац захтјева: Општинско вијеће Општине Стари град Сарајево,
Пристигли дописи Уставноправној комисији.

Ад. - 1. Верификовање Записника са 20. сједнице,
одржане 30.08.2007. године
Комисија је једногласно верификовала Записник са 20. сједнице, одржане 30.08.2007.
године.
Ад. - 2. Предлог закона о спорту у Босни и Херцеговини,
предлагач: Савјет министара БиХ (Поступак у
надлежној комисији, члан 110. Пословника Дома)
Предсједавајући је констатовао да је до сједнице Комисије стигло 35 амандмана, од којих
је 16 амандмана посланика Халида Гењца, који су достављени тек 18.09.2007.године, због
чега чланови Комисије нису могли заузети став у вези са њиховим садржајем.
Предсједавајући је отворио расправу у којој су учествовали чланови Халид Гењац и
Момчило Новаковић. Након расправе, једногласно је усвојен закључак да се Предлог
закона разматра на наредној сједници Комисије, која ће бити одржана 02.10.2007.године,
те да се посланицима у међувремену достави транскрипт Јавне расправе о Предлогу
закона о спорту.
Ад. - 3. Предлог закона о интерној ревизији у институцијама
Босне и Херцеговине - предлагач Савјет министара БиХ
(Усаглашеност са Уставом БиХ, правним системом, члан
103. Пословника Дома)
Није било расправе о Предлогу закона.
Комисија је једногласно утврдила сљедеће:
•
•
•

Постоји ваљан уставноправни основ за доношење Закона;
Предлог закона усклађен је са Уставом и правним системом;
Предлог закона се може упутити у даљу законодавну
процедуру.

Ад. - 4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
царинској тарифи – предлагач: Савјет министара БиХ
(Усаглашеност са Уставом БиХ и правним системом,
члан 103. Пословника Дома)
Није било расправе о Предлогу закона.
Комисија је једногласно утврдила сљедеће:
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•
•
•

Постоји ваљан уставноправни основ за доношење Закона;
Предлог закона усклађен је са Уставом и правним системом;
Предлог закона се може упутити у даљу законодавну
процедуру.

Ад. - 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
министарствима и другим органима управе Босне и
Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ
(Поступак у надлежној комисији, члан 110. Пословника
Дома)
Предсједавајући је отворио расправу а затим је представник предлагача образложио
Предлог закона. Посланик Лазар Продановић изнио је примједбу представнику
предлагача да је нерационално да се истовремено у законодавној процедури у веома
кратком року предлажу двије различите измјене постојећег закона. С обзиром да рок за
подношење амандмана истиче 21.09.2007.године, предсједавајући је предложио а
Комисија једногласно прихватила да се прихвати текст Предлога закона, а да о
евентуално пристиглим амандманима на измјену једног члана постојећег закона
Комисија одлучи до сједнице Дома.
Ад. - 6. Остала питања
a)

Захтјев за аутентично тумачење члана 3. став (2) Закона о јединственом матичном
броју ("Службени гласник БиХ", број: 32/01) - подносилац захтјева: Федерално
министарство унутрашњих послова
Комисија је разматрала наведени захтјев те након расправе у којој су учествовали
предсједавајући, посланик Момчило Новаковић те директор ЦИПС-а Синиша
Мацан одлучила да сачека да се заврши законодавна процедура измјене и допуне
постојећег закона о јединственом матичном броју јер је Савјет министара БиХ
утврдио Предлог закона о измјенама и допунама овог закона, којим ће прецизно
бити прописана надлежност органа за издавање личних карата.

б)

Захтјев за аутентично тумачење члана 48. Закона о раду у
институцијама БиХ
("Службени гласник БиХ", број:
26/04,7/05 и 48/05) - подносилац захтјева: Спољнотрговинска комора БиХ
Комисија је разматрала захтјев ,те је једногласно утврђено, након обраћања
представника Министарства цивилних послова БиХ, да је потребно позвати и
представнике Министарства правде јер је и оно упутило захтјев. Дакле, прихваћен
је закључак да се на наредну сједницу Комисије позову представници
Министарства правде, по могућности министар или замјеник, јер је сам појам
радни стаж споран.

ц)

Захтјев за аутентично тумачење члана 3. став (1) и члана 10. Закона о финансирању
политичких партија ("Службени гласник БиХ", број: 22/00) - подносилац захтјева:
Општинско вијеће Општине Стари град Сарајево

__________________________________________________________________________________________________________________________

Trg BiH 1, Sarajevo / Трг БиХ 1, Сарајево, Tel/Тел: (+387 33) 28 44 55, Fax: (+387 33) 23 34 80

4

Комисија је разматрала захтјев и једногласно одлучила да подносилац захтјева
није субјект који примјењује законе и друге опште акте и који, у складу са чланом
137. став 2. Пословника, може поднијети захтјев.
Допис БХРТ-а

Комисија је информисана о допису БХРТ у вези са истеком мандата члана Управног
одбора Пламенка Чустовића. Након образложења одредаба Закона о Јавном РТВ сервису
и Статута БХРТ-а, једногласно је одлучено:
Да се Колегијуму упути сљедеће обавјештење јер, у складу са чланом 41. Пословника,
Комисија није надлежна да даје одговоре на упите који се тичу примјене закона.
Имајући у виду да се ради о именовању које врши Парламентарна скупштина БиХ, треба
информисати Колегијум ради евентуалног предузимања активности из њихове
надлежности.

С обзиром да није било других питања, предсједавајући Комисије је закључио сједницу у
11 часова и 55 минута.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Игор Бајић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Шефик Џаферовић
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