
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 64 Пословника о раду
Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви
17/08 и 20/10), члана 95 Јединствених правила за израду закона и других прописа
Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 1/12) и
Предлога Стручне службе Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 02-05-637/12 од
27. јуна 2012. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 69. редовној сједници
одржаној 10. јула 2012. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОЦЕДУРИ ИЗРАДЕ ПРОПИСА КОЈИ СЕ ПРЕДЛАЖУ У СКЛАДУ С

ПОСЛОВНИКОМ О РАДУ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

(1) Овом одлуком уређује се процедура израде прописа који се предлажу у складу с
Пословником о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту:
Пословник).

(2) Под прописима у смислу става 1 овог члана подразумијевају се акти
дефинисани чланом 64 Пословника.

(3) Предлагачи у смислу ове одлуке су сваки посланик у Скупштини Брчко
дистрикта БиХ и комисије Скупштине Брчко дистрикта БиХ.

(4) Уколико се као предлагач појављује скупштинска комисија, прописи се израђују
и предлажу из надлежности скупштинске комисије прописане Пословником, у
поступку прописаном Пословником и овом одлуком.

Члан 2
(Примјена)

Предлагачи су дужни да примјењују ову одлуку приликом припреме, израде и
процесуирања прописа које предлажу Скупштини Брчко дистрикта БиХ (у даљем
тексту: Скупштина).
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Члан 3
(Примјена Јединствених правила)

Прописе који се предлажу у складу с Пословником предлагач је дужан да
припреми и изради у складу с методолошким начелима и техником утврђеним
Јединственим правилима за израду закона и других прописа Брчко дистрикта БиХ
(у даљем тексту: Јединствена правила).

ДИО ДРУГИ – ИЗРАДА И ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОПИСА

Члан 4
(Начини израде прописа)

Прописе може израдити предлагач или затражити од Стручне службе
Скупштине да припреми пропис према смјерницама предлагача.

Члан 5
(Израда прописа од стране предлагача)

Предлагач може израдити нацрт прописа, прибавити сва потребна
мишљења, обавити консултације и упутити га у процедуру усвајања.

Члан 6
(Израда прописа од стране Стручне службе Скупштине)

Предлагач може затражити од Стручне службе Скупштине припрему и израду
прописа који ће предложити у складу с Пословником.

Члан 7
(Смјернице за израду прописа)

(1) У захтјеву за припрему и израду прописа предлагач ће навести смјернице у
облику теза за припрему и израду прописа.

(2) Захтјев обавезно садржи јасно разрађен циљ прописа те рокове за припрему и
израду прописа.

(3) Предлагач може у свакој фази израде прописа давати инструкције, мијењати и
допуњавати смјернице за израду прописа.

(4) У захтјеву за израду прописа овлашћени предлагач се одлучује за облике
консултација из члана 87 Јединствених правила.

Члан 8
(Обавезе Стручне службе Скупштине)

(1) Стручна служба је дужна да пружи стручну помоћ, истраживачке услуге,
техничку помоћ те да омогући приступ информацијама потребним за припрему и
израду прописа.



(2) У поступку припреме и израде прописа Стручна служба ће пружити све податке
с којима располаже, односно прикупити их од надлежног одјељења или
институција које располажу траженим подацима.

(3) Стручна служба Скупштине ће на захтјев предлагача организовати консултације
за које се опредијели предлагач.

Члан 9
(Носилац израде прописа)

(1) Носилац израде прописа по захтјеву предлагача је Сектор за опште послове и
скупштинске комисије Стручне службе Скупштине.

(2) Шеф Стручне службе Скупштине координише активности у изради прописа, о
чему редовно информише предлагача.

Члан 10
(Прибављање буџетске анализе и мишљења)

(1) Прије упућивања у скупштинску процедуру предлагач може преко Стручне
службе Скупштине прибавити мишљења која нацрт прописа треба садржавати.

(2) Прво се од Дирекције за финансије прибавља буџетска анализа утицаја прописа
на буџет Брчко дистрикта БиХ, уколико ће примјена прописа имати буџетске
импликације.

(3) Нацрт прописа се уз буџетску анализу доставља Законодавној канцеларији како
би она дала мишљење о усклађености прописа са aque communite.

(4) Након што се добије мишљење Законодавне канцеларије нацрт прописа се
доставља Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ, ради прибављања
мишљења у складу с чланом 15 Закона о Правобранилаштву Брчко дистрикта
БиХ.

(5) Поступак прибављања буџетске анализе и неопходних мишљења дефинисан
ставовима од 2 до 4 овог члана примјењује се и у случајевима када их прибавља
предлагач, без учешћа Стручне службе Скупштине.

Члан 11
(Лекторисање и упућивање нацрта прописа у процедуру усвајања)

(1) Нацрт прописа се након прибављања буџетске анализе и потребних мишљења
лекторише на језике у службеној употреби.

(2) Након лекторисања предлагач упућује нацрт прописа у процедуру усвајања, у
складу с Пословником.

Члан 12
(Процедура за пропис који је повучен)

(1) Предлагач прописа има право да повуче нацрт прописа прије почетка или у
току расправе.

(2) Предлагач прописа одлучује у коју фазу израде се враћа пропис након
повлачења, зависно од разлога због којих је пропис повучен.



ДИО ТРЕЋИ – ИЗРАДА ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА

Члан 13
(Израда подзаконских аката)

Подзаконске акте предвиђене усвојеним прописом израђује и доноси
надлежни орган, у роковима који су одређени тим прописом.

ДИО ЧЕТВРТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14
(Примјена Пословника)

За сва питања која нису регулисана овом одлуком примјењиваће се одредбе
Пословника.

Члан 15
(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-589/12
Брчко, 10. јула 2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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Есад Атић

Достављено:

1. Предсједнику;
2. Потпредсједнику;
3. Градоначелнику;
4. Стручној служби Скупштине;
5. Сектору за координацију политика и опште послове –

Одсјеку за опште послове;
6. Архиви.


