Petak, 15. 4. 2022.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

да се накнада за одвојени живот, као и остале накнаде које
има у виду члан 30 став 1 тачка г) Закона о платама и
накнадама исплаћују из буџета институција БиХ и
међународних обавеза БиХ, а да су према члану 21 Одлуке за
њено спровођење задужене институције БиХ и Министарство
финансија и трезора. У вези с тим, Уставни суд указује да
законодавац има дискреционо право да уреди поједине
области на начин како сматра да је то најприкладније,
руководећи се, поред осталог, ставом Европског суда да
државе уживају широко поље процјене када су у питању
генералне мјере које се тичу економске и социјалне политике.
Узимајући у обзир све наведено, уважавајући широко поље
процјене државе о питањима из економске и социјалне
политике, Уставни суд не уочава ништа што би упутило на
закључак да је питање начина и поступка остваривања права
на одвојени живот којим се поближе регулишу услови за
остваривање те накнаде изашло изван оквира закона, односно
да је супротно садржају закона на основу којег је подзаконски
акт донесен. Дакле, ради се о подзаконском проведбеном акту
којим се детаљније разрађују и регулишу одредбе из закона
(Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и
Херцеговине) ради чијег спровођења је предметни акт
донесен.
46. Стога, Уставни суд закључује да предметни захтјев у
околностима конкретног случаја не испуњава услове из члана
VI/3ц) Устава Босне и Херцеговине да би Уставни суд
успоставио своју надлежност.
47. Имајући у виду одредбе члана 19 став (1) тачке а) и
г), члана 57 став (2) тачка а) и члана 58 Правила Уставног
суда, према којима ће се захтјев одбацити као недопуштен
уколико се утврди да Уставни суд није надлежан за
одлучивање, односно да је оспорени акт престао да важи,
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
48. У складу са чланом VI/5 Устава Босне и
Херцеговине, одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић, с. р.
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Nakon izvršenog sravnjenja Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji Tužilaštva BiH sa Pravilnikom o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva Bosne i
Hercegovine objavljenom u "Službenom glasniku BiH", broj 41
od 02.07.2021. godine, utvrđena je pogreška zbog koje se na
osnovu člana 55. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u
institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 11/05, 58/14,
60/14, 50/17, 70/17, 10/21), daje sljedeća

ISPRAVKA

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI
TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", broj 41/21) u članu 19. je navedeno:
"dosadašnji članovi 33. do 37. postaju članovi 32. do 36., a
dosadašnji članovi 38. do 77. postaju članovi 37. do 75."
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Ispravka se vrši tako što se u dijelu navedenog teksta broj 75
zamjenjuje brojem 78.
V. d. glavnog tužioca
Broj A-241/21-1
Tužilaštva
07. aprila 2022. godine
Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Milanko Kajganić, s. r.
Nakon izvršenog sravnjenja Pravilnika o unutarnjem ustroju
Tužiteljstva BiH sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustroju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine
objavljenom u "Službenom glasniku BiH", broj 41 od 02.07.2021.
godine, utvrđena je pogreška zbog koje se na temelju članka 55.
Jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama
BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 11/05, 58/14, 60/14, 50/17,
70/17, 10/21), daje sljedeća

ISPRAVKA

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU
TUŽITELJSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustroju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH" broj 41/21) u članu 19. je navedeno: "dosadašnji
članci 33. do 37. postaju članci 32. do 36., a dosadašnji članci 38.
do 77. postaju članci 37. do 75."
Ispravka se vrši tako što se u dijelu navedenog teksta broj 75
zamjenjuje se brojem 78.
V. d. glavnog tužitelja
Tužilaštva
Broj A-241/21-1
Bosne i Hercegovine
07. travnja 2022. godine
Milanko Kajganić, v. r.
Sarajevo
Након нзвршеног сравњења Правилника о унутрашњој
организацији Тужилаштва БиХ са Правилником о измјенама
и допунама Правилника о унутрашњој организацији
Тужилаштва Босне и Херцеговине објављеном у "Службеном
гласнику БиХ", број 41 од 02.07.2021. године, утврђена је
погрешка због које се на основу члана 55. Јединствених
правила за израду правних прописа у институцијама БиХ
("Службени гласник БиХ", број 11/05, 58/14, 60/14, 50/17,
70/17, 10/21), даје сљедећа

ИСПРАВКА

ПРАВИЛНИКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Правилнику о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији Тужилаштва Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", број 41/21) у члану 19. је
наведено: "досадашњи чланови 33. до 37. постају чланови 32.
до 36., а досадашњи чланови 38. до 77. постају чланови 37. до
75."
Исправка се врши тако што се у дијелу наведеног текста
број 75. замјењује бројем 78.
В. д. главног тужиоца
Број А-241/21-1
Тужилаштва
07. априла 2022. године
Босне и Херцеговине
Сарајево
Милaнко Кајганић, с. р.

