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Članak 10. 
Članak 54. (Pročišćeni tekst) mijenja se i glasi: 

"Članak 54. 
(Pročišćeni tekst propisa) 

(1) Pročišćeni tekst propisa nije propis kojim se stavlјa izvan 
snage važeći tekst propisa, ne objavljuje se u "Službenom 
glasniku BiH" i ne stupa na snagu. 

(2) Pročišćeni tekst propisa je tehničko pomagalo i nema 
službeni karakter. 

(3) Pročišćeni tekst propisa izrađuje nadležna služba za 
pripremu normativnih akata u instituciji Bosne i 
Hercegovine i objavljuje se na internetskoj stranici 
institucije. 

(4) Pročišćeni tekst propisa sadrži: 
a) naziv propisa s oznakom "pročišćeni tekst" napisanom 

u zagradi ispod naziva; 
b) sve važeće odredbe jednog propisa koje su već stupile 

na snagu i još uvijek su na snazi s obrojčenim brisanim 
člancima propisa, s tim što se ispod obrojčenog članka 
navodi da je odredba brisana, uz naznaku broja 
"Službenog glasnika BiH" u zagradi. 

c) prijelazne i završne odredbe svih propisa koji su 
obuhvaćeni, uz naznaku broja "Službenog glasnika 
BiH" u kojem je objavlјen osnovni tekst i sve njegove 
izmjene i dopune, uključujući odluke Ustavnog suda 
BiH, vjerodostojno tumačenje i ispravke." 

Članak 11. 
Iza članka 54. dodaje se novi članak 54a., koji glasi: 

"Članak 54a. 
(Novelacija teksta propisa) 

(1) Novelirani tekst propisa predstavlјa ukupnost važećih 
odredaba jednog propisa koji je više puta mijenjan, 
dopunjavan i ispravlјan ili u smislu oblika nije usklađen s 
odredbama Pravila. 

(2) Novelacija teksta propisa obavlja se s ciljem smanjenja broja 
važećih propisa koji su usvojeni i objavlјeni prije stupanja na 
snagu Pravila. 

(3) Novelacija teksta propisa obvezna je za sve propise koji su 
usvojeni i objavlјeni prije stupanja na snagu Pravila. 

(4) U noveliranom tekstu propisa ne smiju biti sadržane nove 
odredbe, osim ispravaka očitih tiskarskih i drugih pogrešaka 
te odgovarajućih prijelaznih i završnih odredaba kojima se 
sve dotadašnje usvojene izmjene i dopune stavlјaju izvan 
snage. Članci noveliranog teksta propisa bivaju iznova 
obrojčeni. 

(5) Iznimno od odredbe stavka (4) ovoga članka, ako tekst 
propisa nije usklađen s ovim Pravilima, novelirani tekst 
propisa usklađuje se s odredbama Pravila. 

(6) Novelirani tekst propisa vrijedi kao novi tekst propisa. 
(7) Uz novelirani tekst propisa dostavlјa se obrazloženje, koje 

sadrži opis procedure provedene za izradu noveliranog teksta 
propisa i sve dotad usvojene i u "Službenom glasniku BiH" 
objavlјene izmjene, dopune i ispravke propisa. 

(8) Novelirani tekst propisa usvaja se u Parlamentarnoj skupštini 
BiH po hitnom postupku, propisanom poslovnicima obaju 
domova Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s člankom 
54a. ovih Pravila. 

(9) Novelirani tekst propisa objavlјuje se u "Službenom 
glasniku BiH" i stupa na snagu sljedećega dana od dana 
objave.". 

Članak 12. 
U članku 60. (Sadržaj obrazloženja) u stavku (1) iza točke 

c) dodaje se nova točka d), koja glasi: 
"d) usklađenost propisa koja se odnosi na obradu osobnih 

podataka sa standardima zaštite osobnih podataka,". 

Postojeće točke od d) do i) postaju točke od e) do j). 

Članak 13. 
U članku 67. (Revizije postojećih propisa) iza stavka (1) 

dodaje se novi stavak (2), koji glasi: 
"(2) Predlagatelj propisa obvezan je prije sustavne i periodične 

revizije postojećeg propisa novelirati tekst propisa iz članka 
54a. ovih Pravila. 
Dosadašnji st. (2), (3) i (4) postaju st. (3) i (4) i (5). 
Dosadašnji stavak (2), koji postaje stavak (3), mijenja se i 

glasi: 
"(3) Vijeće ministara BiH u godišnjem planu zakonodavne 

aktivnosti dužno je izraditi i plan novelacije tekstova zakona 
i drugih propisa donesenih prije stupanja na snagu ovih 
Pravila, za koje će se provesti postupak iz članka 54a. 
Pravila.". 
U dosadašnjem stavku (4), koji postaje stavak (5), riječi: 

"vremenskog rasporeda" zamjenjuju se riječima: "sustavne i 
periodične revizije postojećeg propisa". 

Članak 14. 
(Stupanje na snagu) 

Ove izmjene i dopune Pravila stupaju na snagu osmoga dana 
od dana objave u "Službenom glasniku BiH". 
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На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 14. 
сједници Представничког дома, одржаној 9. децембра 2020. 
године и на 15. сједници Дома народа, одржаној 10. фебруара 
2021. године, усвојила је 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
ЈЕДИНСТВЕНИХ ПРАВИЛА ЗА ИЗРАДУ 

ПРАВНИХ ПРОПИСА У ИНСТИТУЦИЈАМА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
У Јединственим правилима за израду правних прописа у 

институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", бр. 11/05, 58/14, 60/14, 50/17 и 70/17) (у даљем тексту: 
Правила) у члану 1. (Обим примјене у односу на субјекте) у 
ставу (1) иза ријечи "израду" додаје се ријеч: "правних". 

У истом члану став (3) брише се. 

Члан 2. 
У члану 2. (Обим примјене у односу на објекат) став 

(1) у тачки б) ријечи и заграда: "(уколико је друга страна 
сагласна)" бришу се. 

У тачки х), на крају текста, брише се интерпункцијски 
знак тачка и додају ријечи: "и њихови анекси". 

У ставу (2) ријечи: "могу се примјењивати" замјењују се 
ријечима: "примјењују се". 

Члан 3. 
У члану 7. (Преглед садржаја) у ставу (1) ријечи: "је 

дио образложења, а", бришу се. 
У истом члану став (4) брише се. 

Члан 4. 
У члану 8. (Предмет) иза става (2) додаје се нови став 

(3) који гласи: 
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"(3) Када се с циљем усклађивања законодавства БиХ са 
законодавством ЕУ преузима директива, односно други 
обавезујући правни акт ЕУ, обавезно се навoди назив 
директиве или акта, односно дио директиве или акта 
који се преузима". 

Члан 5. 
У члану 13. (Овлашћења) став (2) мијења се и гласи: 

"(2) Овлашћење за доношење прописа садржи информацију 
о: 
а) надлежном органу за доношење подзаконског акта, 
б) предмету подзаконског акта и 
ц) временском ограничењу овлашћења за доношење 

подзаконског акта, а може садржавати и одредбу 
да подзаконски акт послије извјесног времена 
аутоматски престаје да важи." 

Члан 6. 
Назив члана 18. (Случајеви, односно поступци који 

чекају правоснажно рјешење) мијења се и гласи: 
"(Неокончани случајеви и поступци)". 

Члан 7. 
Члан 44а, који постаје члан 44, мијења се и гласи: 

"Члан 44. 
(Употреба израза у мушком или женском роду) 

(1) У пропису се употребљава ријеч која има родно 
неутрално значење 'особа'. 

(2) Ријечи које су ради прегледности у пропису наведене у 
једном роду без дискриминације односе се и на мушки и 
на женски род. 

(3) Носиоци нормативних послова дужни су да у уводним 
одредбама прописа наведу дефиницију из става (2) овог 
члана." 
Досадашњи члан 44. брише се. 

Члан 8. 
У члану 46. (Сврха и обим измјена и допуна) став (3) 

мијења се и гласи: 
"(3) Ако је више од половине чланова важећег прописа већ 

измијењено, односно допуњено или се предлаже 
измјена, односно допуна једне трећине прописа, 
потребно је приступити доношењу новог прописа." 
Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи: 

"(4) Након треће измјене, односно допуне прописа, потребно 
је приступити доношењу новог прописа." 

Члан 9. 
Иза члана 53. (Формулација допуне дијела чланова) 

додају се нови чл. 53а. и 53б. који гласе: 

"Члан 53а. 
(Амандмани) 

(1) Амандман је акт којим се подноси приједлог за измјену, 
допуну, брисање одредбе или дијела одредбе у тексту 
приједлога прописа за вријеме трајања процедуре 
његовог усвајања. 

(2) Амандман се улаже на садржај члана прописа у 
процедури и њиме се не може мијењати, односно 
допуњавати члан прописа који није предмет приједлога 
прописа. 

(3) Једним амандманом могу се обухватити све измјене, 
допуне или брисање одредбе или њеног дијела које се 
односе на један члан. 

(4) Једним поднеском може се уложити више амандмана на 
више чланова. 

(5) Предлагач прописа може измијенити или допунити свој 
приједлог у складу са предложеним принципима, 
односно кориговати, измијенити или допунити основни 
текст прописа до окончања прве фазе пред надлежном 

комисијом одговарајућег дома Парламентарне 
скупштине БиХ. Усвојени приједлог са измјеном или 
допуном основног текста прописа постаје саставни дио 
коначног приједлога прописа који разматра дом 
Парламентарне скупштине БиХ у првом читању и на 
који други овлашћени подносиоци могу поднијети 
амандман. 

Члан 53б. 
(Израда амандмана) 

(1) Амандман мора садржавати јасну формулацију текста 
који се предлаже умјесто формулације текста из 
приједлога прописа. Амандман не може бити написан 
описно. 

(2) Амандман мора имати образложење које се наводи или 
иза сваког амандмана или на крају текста свих 
амандмана. 

(3) На форму и садржај амандмана примјењују се све 
одредбе ових правила које су утврђене за писање 
измјене и допуне прописа. 

(4) Ако се подноси више амандмана, они се означавају 
римским бројевима и подносе се према редослиједу 
чланова прописа на које се односе. 

(5) У уводном дијелу поднеска којим се подносе амандмани 
нужно је навести пуни назив и ознаку коначног 
приједлога прописа те правни основ којим се овлашћује 
подносилац на могућност подношења амандмана." 

Члан 10. 
Члан 54. (Пречишћени текст) мијења се и гласи: 

"Члан 54. 
(Пречишћени текст прописа) 

(1) Пречишћени текст прописа није пропис који ван снаге 
ставља важећи текст прописа, не објављује се у 
"Службеном гласнику БиХ" и не ступа на снагу. 

(2) Пречишћени текст прописа је техничко помагало и нема 
службени карактер. 

(3) Пречишћени текст прописа израђује надлежна служба за 
припрему нормативних аката у институцији Босне и 
Херцеговине и објављује се на интернетској страници 
институције. 

(4) Пречишћени текст прописа садржи: 
а) назив прописа са ознаком "пречишћени текст" 

написаном у загради испод назива; 
б) све важеће одредбе једног прописа које су већ 

ступиле на снагу и још увијек су на снази са 
нумерацијом брисаних чланова прописа, с тим да 
се испод нумерације члана наводи да је одредба 
брисана уз назнаку броја "Службеног гласника 
БиХ" у загради; 

ц) прелазне и завршне одредбе свих прописа који су 
обухваћени, уз назнаку броја "Службеног гласника 
БиХ" у којем је објављен основни текст и све 
његове измјене и допуне укључујући одлуке 
Уставног суда БиХ, аутентично тумачење и 
исправке." 

Члан 11. 
Иза члана 54. додаје се нови члан 54а, који гласи: 

"Члан 54а. 
(Новелација текста прописа) 

(1) Новелирани текст прописа представља укупност 
важећих одредаба једног прописа, који је више пута 
мијењан, допуњаван и исправљан или у смислу форме 
није усклађен с одредбама Правила. 
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(2) Новелација текста прописа врши се с циљем смањења 
броја важећих прописа који су усвојени и објављени 
прије ступања на снагу Правила. 

(3) Новелација текста прописа обавезна је за све прописе 
који су усвојени и објављени прије ступања на снагу 
Правила. 

(4) У новелираном тексту прописа не смију бити садржане 
нове одредбе, осим исправки очигледних штампарских 
и других грешака те одговарајућих прелазних и 
завршних одредаба којима се све дотадашње усвојене 
измјене и допуне стављају ван снаге. Чланови 
новелираног текста прописа добијају нову нумерацију. 

(5) Изузетно од одредбе става (4) овог члана, ако текст 
прописа није усклађен с овим правилима, новелирани 
текст прописа усклађује се с одредбама Правила. 

(6) Новелирани текст прописа важи као нови текст прописа. 
(7) Уз новелирани текст прописа доставља се образложење 

које садржи опис процедуре спроведене за израду 
новелираног текста прописа и све до тада усвојене и у 
"Службеном гласнику БиХ" објављене измјене, допуне 
и исправке прописа. 

(8) Новелирани текст прописа усваја се у Парламентарној 
скупштини БиХ, по хитном поступку, прописаном 
пословницима оба дома Парламентарне скупштине БиХ, 
у складу са чланом 54а. ових правила. 

(9) Новелирани текст прописа објављује се у "Службеном 
гласнику БиХ" и ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања." 

Члан 12. 
У члану 60. (Садржај образложења) у ставу (1) иза 

тачке ц) додаје се нова тачка д) која гласи: 
"д) усклађеност прописа која се односи на обраду 

личних података са стандардима заштите личних података,". 
Постојеће тачке од д) до и) постају тачке од е) до ј). 

Члан 13. 
У члану 67. (Ревизијe постојећих прописа) иза става 

(1) додаје се нови став (2) који гласи: 
"(2) Предлагач прописа обавезан је да прије системске и 

периодичне ревизије постојећег прописа изврши 
новелацију текста прописа из члана 54а. ових правила. 
Досадашњи ст. (2), (3) и (4) постају ст. (3) и (4) и (5). 
Досадашњи став (2), који постаје став (3), мијења се и 

гласи: 
"(3) Савјет министара БиХ, у оквиру годишњег плана 

законодавне активности, дужaн је да сачини и план 
новелације текстова закона и других прописа донесених 
прије ступања на снагу ових правила, за које ће бити 
спроведен поступак из члана 54а. Правила. 
У досадашњем ставу (4), који постаје став (5), ријечи: 

"временског распореда" замјењују се ријечима: "системске и 
периодичне ревизије постојећег прописа". 

Члан 14. 
(Ступање на снагу) 

Ове измјене и допуне Правила ступају на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01,02-02-4-367/18 
10. фебруара 2021. године 

Сарајево 
Предсједавајућа 

Представничког дома 
Парламентарне скупштине 

БиХ 
Борјана Кришто, с. р. 

Предсједавајући 
Дома народа 

Парламентарне скупштине 
БиХ 

Др Никола Шпирић, с. р.
 

145 
Na osnovu člana 55. stav (2) Poslovnika Predstavničkog 

doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 
79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20) i člana 45. stav (2) Poslovnika 
Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik 
BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), Parlamentarna skupština 
Bosne i Hercegovine, na 16. sjednici Predstavničkog doma, 
održanoj 3. februara 2021. godine, i na 15. sjednici Doma naroda, 
održanoj 10. februara 2021. godine, donosi 

ZAKLJUČAK 
O OSNIVANJU PRIVREMENE ZAJEDNIČKE KOMISIJE 

OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH ZA 
PROVOĐENJE PROCEDURE IMENOVANJA ČLANOVA 

NEZAVISNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE USLOVA 
BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPANJE I POŠTIVANJE 

LJUDSKIH PRAVA LICA NAD KOJIMA SE 
IZVRŠAVAJU KRIVIČNE SANKCIJE I DRUGE MJERE 
KOJE JE IZREKAO U KRIVIČNOM POSTUPKU SUD 

BOSNE I HERCEGOVINE, STRANI SUDOVI ZA DJELA 
PREDVIĐENA KRIVIČNIM ZAKONOM BOSNE I 

HERCEGOVINE ILI MEĐUNARODNIM UGOVOROM 
ČIJA JE POTPISNICA BOSNA I HERCEGOVINA ILI 

DRUGI SUD U SKLADU SA ZAKONOM 
BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
Osniva se Privremena zajednička komisija oba doma 

Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure 
imenovanja članova Nezavisne komisije za praćenje uslova 
boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica 
nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je 
izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani 
sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i 
Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna 
i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i 
Hercegovine. 

Član 2. 
U Privremenu zajedničku komisiju iz člana 1. ovog 

zaključka iz Predstavničkog doma imenuju se poslanici: 
1. Darijana Filipović 
2. Alma Čolo 
3. Dragan Bogdanić. 
Iz Doma naroda imenuju se delegati: 
1. Bariša Čolak 
2. Amir Fazlić 
3. Dušanka Majkić. 

Član 3. 
Zadatak Privremene zajedničke komisije je provesti 

proceduru oglašavanja za imenovanje članova Nezavisne komisije 
za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje 
ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i 
druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i 
Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim 
zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija 
je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa 
zakonom Bosne i Hercegovine i domovima Parlamentarne 
skupštine BiH predložiti kandidate za imenovanje članova 
Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, 
postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se 
izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u 
krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za 
djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili 
međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina 
ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. 


