
 

T R A N S K R I P T 
       

1. IZVANREDNE SJEDNICE DOMA NARODA PARLAMENTA 
        FEDERACIJE BiH, održane 30.01.2015. godine 

 
 
 
Sjednica je počela sa radom u 12,25 sati. 
Sjednicom je predsjedavala Lidija Bradara, predsjedateljica Doma naroda. 
 
 

LIDIJA BRADARA: 
Sada ste dobili sukladno  zaključcima Kolegija kojeg smo mi održali jutros, 

dobili ste poziv za 1. Izvanrednu sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH 
sazvanu za danas 13. siječnja 2015. godine. 

Ima li potrebe za stanku ili vi to možete na licu mjesta pročitati o čemu se radi?  
(polemika) Zahvaljujem. 
 
Otvaram Izvanrednu sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, 1. 

Izvanrednu sjednicu, opet vas pozdravljam. 
Mislim da mogu zamoliti kolegice da nam sada kažu koliko nas nazoči na 

sjednici?  
Konstatiram da nas nazoči 53 na Izvanrednoj sjednici Doma naroda i da Dom 

naroda može pravovaljno odlučivati. 
 
Prijedlog dnevnog reda dobili ste na klupe i za sjednicu ovu današnju 

predlažem sljedeći dnevni red: 
1. Prijedlog odluke o davanju suglanosti: 

a) Odluka o privremenom financiranju potreba Federalnog zavoda za 
zapošljavanje Sarajevo za razdoblje 01.01. – 31.03. 2015. godine, 

b) Odluka o privremenom financiranju Federalnog zavoda za 
mirovinsko-invalidsko osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 
31. ožujka 2015. godine, 

c) Odluka o privremenom financiranju Zavoda zadravstvenog 
osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za razdoblje 01.siječnja 
do 31.ožujka 2015. godine. 

2. Prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i 
članova Privremeno-administrativnog povjerenstva Doma naroda 
parlamenta Federacije BiH i Privremenog zakonodavno-pravnog 
povjerenstva Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. 

 
Otvaram raspravu. 
Zaključujem raspravu. 
Molim da se izjasnite o predloženom dnevnom redu. 
 
Tko je za? 
Ima li netko protiv? 
Suzdržanih?  
Zahvaljujem. 
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Konstatiram da smo jednoglasno usvojili dnevni red. 
 
Prelazimo na 1. točku dnevnog reda: 
Prijedlog odluke o privremenom financiranju Federalnog zavoda za 
mirovinsko-invalidsko osiguranje za razdoblje... 
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(LIDIJA BRADARA): 
... za razdoblje 1. sječanj do 31. ožujka 2015. godine. 
 Prijedlog odluke o privremenom finansiranju dostavila nam je Vlada 

Federacije radi razmatranja i davanja suglasnosti. 
 Prijedlog odluke ste dobili na klupe. 
 Pozivam predstavnika Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko 

osiguranje gospodina Zijada Krnjića ako ima potrebu da obrazloži. 
 Nema potrebe. 
 Predstavnik Vlade nema potrebe. 
 Otvaram raspravu. 
 Nema zainteresiranih za raspravu. 
  
Stavljam na glasovanje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o 

privremenom financiranju Federalnog zavoda za mirovinsko - invalidsko osiguranje 
za razdoblje 1. sječanj 31. ožujak 2015. godine. 

Tko je za? 
Zahvaljujem. 
Ima li netko protiv? 
Suzdržanih? 
 
Konstatiram da smo jednoglasno usvojili Odluku o davanju suglasnosti na 

Odluku o privremenom financiranju Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko 
osiguranje za razdoblje 1. sječanj 31. ožujak 2015. godine. 

 
b) Prijedlog odluke o privremenom financiranju Zavoda zdravstvenog 
    osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 1. 
    sječanj - 31. ožujak 2015. godine. 
 
Prijedlog odluke o privremenom financiranju dostavila je Vlada Federacije radi 

razmatranja i davanja suglasnosti. 
Prijedlog odluke ste dobili na klupe. 
Pozivam predstavnika, nema potrebe. 
Otvaram raspravu. 
Nema potrebe. 
 
Stavljam na glasovanje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o 

privremenom financiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije 
Bosne i Hercegovine za period 1. sječanj - 31.ožujak 2015. godine.  

 
Tko je za? 
Ima li netko protiv? 
Suzdržanih? 
Zahvaljujem i konstatiram da smo jednoglasno usvojili Odluku o davanju 

suglasnosti Odluku o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje i 
reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 1. sječanj - 31. ožujak 
2015. godine. 
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c) Prijedlog odluke o privremenom financiranju potreba Federalnog zavoda za 
    zapošljavanje Sarajevo za razdoblje 1. sječanj - 31. ožujak 2015. godine. 
 
Prijedlog odluke o privremenom financiranju dostavila je Vlada Federacije radi 

razmatranja i davanja suglasnosti. 
Prijedlog odluke ste dobili na klupe. 
Ima li potrebe da se predstavnik? 
Nema. 
Otvaram raspravu. 
Nema. 
Zaključujem raspravu. 
 
Stavljam na glasovanje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o 

privremenom financiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za 
razdoblje 1. sječanj - 31. ožujak 2015. godine. 

 
Tko je za? 
Protiv? 
Suzdržanih? 
Zahvaljujem. 
 
Konstatiram da smo Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom 

financiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje za razdoblje 1. sječanj - 31. 
ožujak 2015. godine donijeli jednoglasno. 

 
Prelazimo na 2. točku dnevnog reda: 
 
Ali prije nego što Prijedlog odluke o izboru i predsjednika zamjenika 

predsjednika i članova Privremenog administrativnog povjerenstva Doma naroda 
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Privremenog zakonodavno-pravnog 
povjerenstva Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. 

Ova točka je uvrštena u dnevni red ove sjednice da bi se izabralo Privremeno 
administrativno i Privremeno zakonodavno-pravno povjerenstvo Doma naroda, kako 
bi Dom naroda mogao normalno funkcionirati. 

Molim predsjednike klubova u stvari molim mali Kolegij da se ovdje samo 
okupimo na dvije minute ako nije problem a da se vi ne razlilazite. Hvala. 

 
Mali naš Kolegij je podnio prijedlog i ja stavljam na glasovanje Prijedlog 

Privremenog administrativnog povjerenstva Doma naroda. 
 
Lidija Bradara predsjednica Privremenog administrativnog povjerenstva. 
Jasenko Tufekčić zamjenik Privremenog administrativnog povjerenstva. 
Članovi: Tomislav Martinović, Slaviša Šućur i Osman Ćatić. 
 
Stavljam ovaj prijedlog na glasovanje. 
 
Tko je za? 
Ima li netko protiv? 
Suzdržanih? 



Zahvaljujem. 
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Konstatiram da smo jednoglasno usvojili naše Privremeno administrativno 

povjerenstvo Doma naroda. 
U Privremeno zakonodavno - pravno povjerenstvo Doma naroda predlažemo: 
Jasenko Tufekčić, predsjednik. 
Tomislav Martinović, zamjenik. 
Predrag Kojović, član. 
Aner Žuljević član. 
Goran Akšamija član. 
Mirko Batinić član i  
Slađan Ilić, član. 
 
Otvaram raspravu. 
Nema zainteresiranih. 
 
Stavljam na glasovanje Privremeno zakonodavno-pravno povjerenstvo Doma 

naroda. 
 
Tko je za? 
Ima li netko protiv? 
Suzdržanih? 
Zahvaljujem. 
 
Konstatiram da smo usvojili ova naša dva radna tijela Privremeno 

administrativno povjerenstvo i Privremeno zakonodavno-pravno povjerenstvo. 
 I sazivam budući da je ovako lakše Administrativno povjerenstvo za 13 i 30 u 

uredu predsjedatelja. 
Zahvaljujem. 
Ovime smo završili 1. izvanrednu sjednicu Doma naroda Parlamenta 

Federacije. 
Hvala lijepo i vidimo se sljedeći tjedan. 
 

*** 
 
Sjednica je završila sa radom u 11 sati i 37 minuta.    
   
 
 


