
 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
ДОМ НАРОДА 
 
  Број: 02-02-7-672/16 
  Сарајево, 14. 4. 2016. године 
  
 

З А П И С Н И К 
11. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 31. марта и 14. априла 2016. године 
 

 Сједница је почела у 14:40. 
 Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа 
Дома народа Парламента Федерације БиХ. 
   На почетку сједнице предсједавајућа је поздравила делегате, 
госте, као и министре у Влади, а посебно предсједника Федерације 
Босне и Херцеговине, Маринка Чавару, потпредсједника Федерације 
Босне и Херцеговине, Милана Дуновића и потпредсједницу Владе 
Федерације, госпођу Јелку Миличевић.  

На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 48 делегата, што чини већину, те 
Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

Изостанак са сједнице најавили су делегати Адмир Хаџипашић и 
Амор Машовић. 

Предсједавајућа Дома народа, на основу члана 104. Пословника 
о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
позвала је делегате да, уколико желе, поставе делегатска питања и 
покрену иницијативе. 
 
Делегатска питања и иницијативе 
  
Предраг Којовић упутио је иницијативу Дому народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине да усвоји Приједлог резолуције која 
се тиче одржавања избора у Граду Мостару, 2. 10. 2016. године. 
Резолуцијом се апелује на Државни парламент да учини све како би 
избори у Мостару били одржани у исто вријеме кад и у свим локалним 
заједницама у Босни и Херцеговини и Федерацији. 
 
Мирвет Бегановић упутио је питање Влади Федерације Босне и 
Херцеговине, односно надлежним министарствима - Када ће Влада 
Федерације Босне и Херцеговине ријешити питање пензионисања 174 
радника Агрокомерца? 39 радника испуњавају услове за редовну 
пензију, а остали испуњавају услове за пензију по другим основама, 
старосна, инвалидска и пуна пензија, рекао је Бегановић.   
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Друго питање упутио је Министарству расељених особа и избјеглица 
Федерације Босне и Херцеговине, а оно гласи: Да ли надлежно 
министарство расељених особа и избјеглица Федерације Босне и 
Херцеговине има евиденцију колико је грађана Велике Кладуше и 
Цазина, односно Унско-Санског кантона, избјегло и стекло статус 
избјеглице у Републици Хрватској у периоду 93. - 95. године? Упитао је 
и: Да ли имате евиденцију колико их се вратило у Босну и Херцеговину, 
а колико их је емигрирало у друге земље?  

 
Томислав Мандић упутио је питање Федералном министарству 
промета и комуникација, односно, управи Јавног предузећа Аутоцесте 
Федерације Босне и Херцеговине. Ради се о понудама за двије 
дионице Аутоцесте на југу Херцеговине, Лот 1 Чвор - Почитељ - Мост - 
Почитељ, те Лот 2 Чвор - Почитељ до Зировића, и дионица Аутоцесте 
обилазница Зеница на дионици од Ковче до Доње Грачанице, које су 
предане су 27. октобра 2015. године. Мандић је нагласио да је 23. 3. 
2016 године, изван радног времена, Управа послала упит за допуну 
понуде. Крајњи рок за допуну је био 29. 3. 2016. године, с тим да је у 
оквиру прописаног рока био католички празник Ускрс, те да је за 
достављање понуде остао један дан, а недостављање понуде 
резултирало би дисквалификацијом, закључује. Делегат тражи да се 
Дому народа Парламента Федерације БиХ поднесе детаљан извјештај 
о раду ЈП Аутоцесте Федерације БиХ, из којег, како је рекао, очигледно 
не проводе политику равноправности и недискриминације приликом 
објављивања овласти које су им повјерене.  

 
Јосип Миоч упутио је питање директору Порезне управе. Тражи да му 
достави листу извршених активности надзора Порезне управе 
Федерације БиХ по општинама и пословним објектима у 2015. години.  
 
Сегмедина Срна Бајрамовић поставила је два делегатска питања.  
Прво питање је поставила министарствима Федерације од којих тражи 
да јој доставе информације о активностима и временском оквиру 
затварања колективних центара, у складу са осигураним намјенским 
финансијским аранжманима за ову област, те евентуалним 
административним опструкцијама у реализацији пројеката.  
Друго питање упутила је Влади Федерације БиХ: Када се планира 
реализација дијела програма модернизације магистралних цеста у 
дијелу интервенције на побољшању цестовне сигурности 
реконструкција раскрсница која су класифицирана као црне тачке на 
магистралним цестама? (ради се о девет локација). Такођер, упитала 
је и: Да ли ће реконструкција бити реализована на бази планираних 
кредитних средстава или постоји могућност да буде финансирана из 
домаћих средстава?  
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Дарио Пушић упутио је питање премијеру Федерације и ресорном 
министарству. Тражи да му се у писаној форми достави одговор на 
питање: Из којег разлога се не врши исплата средстава додијељених 
концем 2015. године у јавном позиву за одбир програма и пројеката од 
значаја за Федерацију БиХ из области културе и спорта, а за које су 
уговори потписани у првој половини јануара 2016. године?  

 
Анер Жуљевић је упутио два делегатска питања. Прво питање 
поставио је управи Аутоцеста Федерације БиХ, а оно гласи: Када ће 
бити изабрани извођачи по проведеним тендерима за нове дионице 
аутоцесте?  
Друго питање упутио је Влади Федерације БиХ: На основу којих 
критерија су ангажована средства текуће резерве за финансирање 
пројеката из области културе, а да претходно постојећи пројекти нису 
испуњавали услове из јавног позива ресорног министарства?  

 
Расим Кантаревић изразио је незадовољство добивеним одговором 
на питање које је упутио Федералном министарству за питање бораца 
и инвалида одбрамбено ослободилачког рата, на сједници Дома 
народа Парламента Федерације БиХ 17. децембра 2015. године, те је 
затражио допуну одговора од овог министарства.  

 
Делегати су започели расправу о Приједлогу  резолуције о 

изборима у  Граду Мостару, а у расправи су учествовали: Јасенко 
Туфекчић, Лидија Брадара, Томислав Мартиновић и Славиша Шућур.  

Предсједавајућа је изјавила да ће се Колегијум Дома народа 
изјаснити о Приједлогу резолуције и да ће се Дом народа изјаснити о 
Резолуцији. 

 
Закључак који се односи на измјене Пословника Дома народа 

Парламента Федерације БиХ, делегата Славише Шућура стављен је на 
гласање.  

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 22 гласа за, уз 17 
уздржаних и 10 против, није усвојио предложени Закључак делегата 
Славише Шућура, који се тиче измјене Пословника о раду Дома народа 
у смислу формирања радне групе која би се бавила пресудама 
Уставног суда Федерације и Уставног суда БиХ. 

 
Колегијум Дома народа Парламента Федерације БиХ је 

предложио да се у дневни ред уврсти тачка избор и именовања. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 

да Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 39 гласова за, уз три 
уздржана и пет против, прихвата да у дневни ред 11. сједнице Дома 
народа Парламента Федерације БиХ буде уврштена тачка избор и 
именовања. 
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Колегијум Дома народа Парламента Федерације БиХ предложио 

је да се с дневног реда 11. сједнице Дома народа Парламента 
Федерације БиХ, скину сљедеће тачке: Приједлог закона о измјенама и 
допунама Закона о метрологији у Федерацији БиХ, Приједлог Закона о 
недопуштеном оглашавању, Приједлог закона о допуни Закона о 
доприносима - скраћени поступак.   

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 42 гласа за, уз пет 
уздржаних и два против, прихвата да се са дневног реда 11. сједнице 
Дома народа Парламента Федерације БиХ скину тачке: Приједлог 
закона о измјенама и допунама Закона о метрологији у Федерацији 
БиХ, Приједлог Закона о недопуштеном оглашавању, Приједлог закона 
о допуни Закона о доприносима - скраћени поступак.   

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 

да Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 39 
гласова за, уз пет уздржаних и два против, прихвата да се се у дневни 
ред 11. сједнице Дома народа Парламента Федерације БиХ, као 3. 
тачка дневног реда, уврсти Приједлог Закона о измјенама и допунама 
закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине доставила је Приједлог 

закона о измјенама и допунама Закона о осигурању од одговорности за 
моторна возила и остале одредбе о обавезном осигурању од 
одговорности с приједлогом да се разматра по хитном поступку. 
Предсједавајућа је ставила на гласање да се овај приједлог закона 
разматра по хитном поступку. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, није 
прихватио да се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 
осигурању од одговорности за моторна возила и остале одредбе о 
обавезном осигурању од одговорности разматра по хитном поступку, с 
обзиром да су за гласала четири делегата, 14 је било уздржано  и 28 
против. Према томе, овај закон ће бити разматран у форми Нацрта.  

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине доставила је Приједлог 

закона о измјенама и допунама Закона о дугу, задуживању и 
гаранцијама у Федерацији.  

Министрица финансија, Јелка Миличевић, као предлагач 
Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о дугу, задуживању 
и гаранцијама у Федерацији, образложила је зашто би требао бити 
разматран у скраћеном поступку. 
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Предсједавајућа Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине је ставила на гласање да се овај приједлог закона 
разматра по скраћеном поступку. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 33 
гласа за, уз три уздржана и пет  против, прихвата да се Приједлога 
закона о измјенама и допунама Закона о дугу, задуживању и 
гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине разматра по 
скраћеном поступку. 

 
Предсједавајућа Дома народа Парламента Федерације БиХ 

ставила је на гласање слједећи: 
 
 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д 
 

1. Приједлог закона о раду, 
 

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона 
Федерације Босне и Херцеговине, 
 

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дугу, 
задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговина - 
скраћени поступак,  
 

4. Приједлог  закона о измјенама и допунама  Закона о основама 
социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите 
породице са дјецом, 

 
5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о осигурању од 

одговорности за моторна возила и остале одредбе о обавезном 
осигурању од одговорности, 

 
6. Нацрт закона о пензијском и инвалидском осигурању, 

 
7. Извјештај о одобравању издвајања средстава из „Текуће 

резерве“ Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2015.  
годину за период 1. 1. - 31. 12. 2015. године са:Табеларним 
прегледом одлука о издвајању средстава из „Текуће резерве 
Владе Федерације“ Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
2015. годину за период 1. 1. - 31. 12. 2015. године, Табеларним 
прегледом рјешења о издвајању средстава из „Текуће резерве 
премијера и замјеника премијера“ Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2015. годину за период 1. 1. - 31. 12. 2015. 
године, Табеларним прегледом одлука о издвајању средстава из 
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„Текуће резерве Владе Федерације“  Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2015. годину за период 1. 1. -  31. 12. 2015. 
године по буџетским  корисницима,  

 
     8. Приједлог одлуке о прихваћању Аналитичког извјештаја о 

пословању Фонда за заштиту околиша Федерације Босне и 
Херцеговине за  2014. годину,  
-  Аналитички извјештај о пословању Фонда за заштиту околиша   
Федерације Босне и Херцеговине за  2014. годину,  

 
9. Годишњи финансијски извјештаји Федералног фонда за помоћ 

настрадалим подручјима од природне несреће на територији 
Федерације Босне и Херцеговине за период 1. 1. 2015. - 31. 12. 
2015. године, 

 
10. Избор и именовања: 

Рјешење о приједлогу за именовање једног члана Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације 
Босне и Херцеговине (Никола Пејић), 
Рјешење о приједлогу за именовање једног члана Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације 
Босне и Херцеговине (Суад Зељковић). 
 

         На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да 
је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 35 гласова за, једним 
уздржаним и 13 против, усвојио предложени дневни ред.  
 

1. Приједлог закона о раду 

Приједлог Закона утврдила је Влада Федерације. 

Приједлог Закона разматрала су надлежна радна тијела чији су 
извјештаји достављени. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
обавијестио је Дом народа Парламента да је на 7. сједници, 31. 7. 
2016. године, усвојио Приједлог закона о раду у тексту како га је 
предложила Влада Федерације. 

На Приједлог закона 24 амандмана поднио је делегат Анер Жуљевић. 

Амандмани су достављени Влади на изјашњавање.  

Влада Федерације Босне и Херцеговине је доставила изјашњење  
којим не прихвата Амандмане. 
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Представник Владе, Веско Дрљача, федерални министар рада и 
социјалне политике, образложио је Приједлог закона. 

У расправи су учествовали: Предраг Којовић, Анер Жуљевић, Славиша 
Шућур и Јасенко Туфекчић. 

Будући да Анер Жуљевић није одустао од амандмана, предсједавајућа 
их је ставила на гласање и констатовала да: 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман I, јер је за гласало 17 делегата, 15 делегата је 
било уздржано, а 18 делегата је било против; 
 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман II, јер је за гласало 15 делегата, 17 делегата је 
било уздржано, а 17 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман III, јер је за гласало 17 делегата, 14 делегата 
је било уздржано, а 18 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман IV, јер је за гласало 14 делегата, 22 делегата 
су били уздржани, а 14 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман V, јер је за гласало 15 делегата, 19 делегата 
је било уздржано, а 15 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман VI, јер је за гласало 15 делегата, 21 делегат је 
био уздржан, а 14 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман VII, јер је за гласало 15 делегата, 18 делегата 
је било уздржано, а 15 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман VIII, јер је за гласало 14 делегата, 18 делегата 
је било уздржано, а 15 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман IX, јер је за гласало 15 делегата, 17 делегата 
је било уздржано, а 15 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман X, јер је за гласало 15 делегата, 16 делегата 
је било уздржано, а 15 делегата је било против; 
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 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XI, јер је за гласало 15 делегата, 16 делегата 
је било уздржано, а 15 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XII, јер је за гласало 17 делегата, 15 делегата 
је било уздржано, а 14 делегата је било против; 
 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XIII, јер је за гласало 17 делегата, 17 делегата 
је било уздржано, а 14 делегата је било против; 
 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XIV, јер је за гласало 17 делегата, 14 делегата 
је било уздржано, а 14 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XV, јер је за гласало 17 делегата, 18 делегата 
је било уздржано, а 13 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XVI, јер је за гласало 17 делегата, 16 делегата 
је било уздржано, а 12 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XVII, јер је за гласало 17 делегата, 17 
делегата је било уздржано, а 14 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XVIII, јер је за гласало 16 делегата, 19 
делегата је било уздржано, а 14 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XIX, јер је за гласало 16 делегата, 18 делегата 
је било уздржано, а 14 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XX, јер је за гласало 16 делегата, 18 делегата 
је било уздржано, а 14 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XXI, јер је за гласало 17 делегата, 19 делегата 
је било уздржано, а 13 делегата је било против; 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XXII, јер је за гласало 17 делегата, 16 
делегата је било уздржано, а 13 делегата је било против; 
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 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XXIII, јер је за гласало 18 делегата, 17 
делегата је било уздржано, а 11 делегата је било против; 
 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
усвојио Амандман XXIV, јер је за гласало 17 делегата, 13 
делегата је било уздржано, а 14 делегата је било против. 

Након изјашњавања о амандманима делегата Анера Жуљевића, Дом 
народа гласао је о Приједлогу закона о раду. 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 36 гласова за, једним 
уздржаним и 13 гласова против, усвојио Приједлог закона о раду. 
 

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона 
Федерације Босне и Херцеговине 

Приједлог Закона утврдила је  Влада Федерације. 

Приједлог Закона разматрала су надлежна радна тијела чији су 
извјештаји достављени. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
обавијестио је Дом народа да је на 8. сједници, одржаној 28. 2. 2016., 
усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона 
Федерације Босне и Херцеговине уз техничку исправку коју је дао 
министар, а која се односи на члан 11. став 4. новог члана 210а у коме 
се ријечи: ”став 1. и 3.” замјењују текстом: “став 1. и 2.”.  

Представник Владе, Хидајет Халиловић, помоћник федералног 
министра правде, образложио је Приједлог закона и изјавио да 
прихвата примједбе Комисије за језичка питања Дома народа које 
гласе:   

‘’У тексту Приједлога закона на босанском језику: У члану 12. 
(272. став 2.) ријеч ‘’извршилац’’ коригује се у ријеч ‘’учинитељ’’. 

 
У тексту Приједлога закона на хрватском језику: У члану 12. (272. 

став 2.) ријеч ‘’извршитељ’’ коригује се у ријеч ‘’починитељ’’, а ријеч 
‘’суучесник’’ коригује се у ‘’судионик’’. 

 
У тексту Приједлога закона на српском језику: 
- ријеч ‘’народосна’’ коригује се у ријеч ‘’национална’’, 
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- у члану 12. (272. став 2.) ријеч ‘’извршилац’’ коригује се у 
ријеч ‘’починиоц’’, 

- у члану 17. (380.) ријечи: ‘’овлашћења’’ коригују се у 
‘’овлаштења’’, ‘’морала учинити’’ у ‘’морало извршити’’, 
‘’смјела учинити’’ у ‘’смјело извршити’’ и ‘’службену особу’’ 
корекција у ‘’службено лице’’. 

На Приједлог закона 16 амандмана је поднио делегат Анер Жуљевић. 

Амандмани су достављени Влади на изјашњавање.  

Влада Федерације БиХ доставила је изјашњење којим не прихвата 
Амандмане. 

У расправи су учествовали: Томислав Мартиновић, Анер Жуљевић, и 
Осман Ћатић. Анер Жуљевић је изјавио да одустаје од амандмана, али 
је предложио да се ови амандмани сматрају иницијативом за будуће 
измјене и допуне Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине. 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 38 
гласова за, пет уздржаних и једним гласом против, усвојио Приједлог 
закона о измјенама и допунама Кривичног закона Федерације БиХ. 
 
Предсједавајућа Дома народа на гласање је ставила Приједлог 
закључка предсједника Клуба делегата бошњачког народа, Османа 
Ћатића, а који гласи: 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Обавезује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да у што 

краћем року припреми и у парламентарну процедуру упути Нацрт 

кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине, те да приликом 

израде тог нацрта узме у обзир и амандмане који су поднесени на 

сједници Дома народа на Приједлог закона о измјенама и допунама 

Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине. 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 40 
гласова за, уз два гласа против, прихватио Закључак који је предложио 
Осман Ћатић.  
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3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дугу, 
задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и 
Херцеговина - скраћени поступак 

Приједлог Закона утврдила је Влада Федерације. 

Приједлог Закона су разматрала надлежна радна тијела чији су  
извјештаји достављени. 
  
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
обавијестио је Дом народа Парламента да је на 9. сједници, од 23. 3. 
2016. године, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона 
о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији БиХ у тексту како га је 
предложила Влада Федерације БиХ.   
 
 У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације БиХ са 37 гласова за, уз четири 
уздржана гласа, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама 
Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији БиХ. 

 

Сједница је прекинута у 17:35. 

 
*** 

 
 

НАСТАВАК СЈЕДНИЦЕ ОД 14. АПРИЛА  2016. ГОДИНЕ 
 

 Сједница је почела у 13:30.  
 
 Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа 
Дома народа Парламента Федерације БиХ. 
 
   Предсједавајућа је поздравила присутне делегате, премијера 
Федерације Босне и Херцеговине, Фадила Новалића, замјеницу 
премијера и федералну министрицу финансија, Јелку Милићевић, 
федералног министра рада и социјалне политике, Веска Дрљачу, 
присутне министре, представнике невладиних организација, 
међународне заједнице, акредитираних медија  и госте.  
 

Изостанак са сједнице су оправдали: Слађан Илић, Расим 
Достовић, Драженка Субашић, Далиборка Миловић и Славиша Шућур. 
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Предсједавајућа је констатовала да сједници присуствује 40 
делегата, што чини већину те Дом може радити и пуноважно 
одлучивати. 
 
 Предсједавајућа је обавијестила делегате о преосталим тачкама 
дневног реда и прешла на рад. 
 
4. Приједлог  закона о измјенама и допунама  Закона о основама 

социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите 
породице са дјецом 
 

Приједлог  закона утврдила је Влада ФБиХ.  
 

Приједлог су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 

 
Приједлог закона је образложио Веско Дрљача, федерални 

министар рада и социјалне политике. 
 
У расправи су учествовали: Анер Жуљевић, Веско Дрљача и 

Мустафа Куртовић. 
 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 35 гласова за, 
четири против и пет уздржаних гласова, усвојио Приједлог  закона о 
измјенама и допунама  Закона о основама социјалне заштите, заштите 
цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом. 

  
5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о осигурању од 

одговорности за моторна возила и остале одредбе о 
обавезном осигурању од одговорности 

 
Закон је  утврдила Влада ФБиХ.  
 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ, на 9. сједници 
одржаној 23. фебруара 2016. године, усвојио је Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о осигурању од одговорности за моторна 
возила и остале одредбе о обавезном осигурању од одговорности, са 
једним амандманом, који Влада Федерације није прихватила.  

 
Амандман гласи: 
Обавезно ускладити осигурање возила са регистрацијом возила која се 
обавља у МУП-у и то на сљедећи начин: 
Увести могућност обавезног осигурања од аутоодговорности и то на 
начин да дужина тог осигурања не буде 12 (дванаест) мјесеци, него на 
краћи период (3, 6, 9 мјесеци), а у ту категорију би улазили сљедећи 
типови возила: 
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- мотоцикли 
- кампине уграђене на возило(камп кућице) 
- специјалне грађевинске машине-возила  

 
Закон су разматрала надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 
 
Закон је образложила Јелка Милићевић, федерална 
министрица финансија. 
 
У расправи су учествовали: Адмир Хаџипашић и предсједник 

Клуба делегата хрватског народа, Томислав Мартиновић. 
 

  На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 42 гласа за, једним 
гласом против и једним уздржаним гласом, усвојио сљедећи  

                        
З А К ЛЈ У Ч А К 

 
1.  Дом народа прихваћа Нацрт закона о измјенама и допунама 

Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и 

остале одредбе о обавезном осигурању од одговорности и 

сматра да може послужити као основа за израду приједлога 

закона. 

 

2. Задужује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да, 

приликом израде приједлога закона, има у виду сугестије, 

примједбе и приједлоге изнесене на сједници Дома народа. 

 
6. Нацрт закона о пензијском  и инвалидском осигурању 

 
Нацрт закона  утврдила је Влада ФБиХ.  

 

Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела и 
доставила своје извјештаје. 

 
Нацрт закона образложио је федерални министар рада и 

социјалне политике, Веско  Дрљача. 
 

У расправи су учествовали: Предраг Којовић, Жељко Јосић, 
Анер Жуљевић, Мирвет Бегановић, Томислав Мартиновић, Осман 
Ћатић, Лидија Брадара и Веско Дрљача. 
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  На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 39 гласова за и  
једним гласом против, усвојио сљедећи  

 
З А К Љ У Ч А К  

1. Дом народа прихваћа Нацрт закона о пензијском и 
инвалидском осигурању и сматра да може послужити као 
основа за израду приједлога закона. 

 
2. Задужује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да 

организира и проведе јавну расправу у трајању од 90 дана, 
те да Нацрт овог закона упути кантоналним скупштинама 
ради давања мишљења у складу са процедуром прописаном 
у Уставу Федерације из  заједничких надлежности 
федералне власти и кантона. 

 
3.  Задужује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да, 

приликом израде приједлога закона има у виду сугестије, 
примједбе и приједлоге изнесене на сједници Дома народа и 
у јавној расправи. 

 
7. Извјештај о одобравању издвајања средстава из „Текуће 

резерве“ Буџета Федерације БиХ за 2015.  годину за период 1. 
1. - 31. 12. 2015. године са: 

- Табеларним прегледом одлука о издвајању средстава из 
„Текуће резерве Владе Федерације“ Буџета Федерације БиХ 
за 2015.  годину за период 1. 1.  -  31. 12. 2015. године, 

- Табеларним прегледом рјешења о издвајању средстава из 
„Текуће резерве премијера и замјеника премијера“ Буџета 
Федерације БиХ за 2015. годину за период 1. 1.  -  31. 12. 2015. 
године, 

- Табеларним прегледом одлука о издвајању средстава из 
„Текуће резерве Владе Федерације“ Буџета Федерације Босне 
и Херцеговине за 2015.  годину за период 1. 1.  - 31. 12. 2015.  
године по буџетским  корисницима 
 
Извјештај је доставила Влада Федерације ради разматрања и 
прихваћања. 

 
Извјештај  су разматрала надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 
 

Нацрт закона је образложио федерални министар рада и 
социјалне политике Веско  Дрљача. 

 
У расправи није нико учествовао. 
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  На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 

да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 28 гласова за, три 
гласа против и три уздржана гласа, прихватио Извјештај са табеларним 
прегледима.  
 
 

 8.  Приједлог одлуке о прихватању Аналитичког извјештаја о 
пословању Фонда за заштиту околиша Федерације Босне и 
Херцеговине за  2014. годину,  

       - Аналитички извјештај о пословању Фонда за заштиту 
околиша   Федерације Босне и Херцеговине за  2014. годину 

 
Влада Федерације доставила је  Приједлог одлуке о прихватању 

Аналитичког извјештаја о пословању Фонда за заштиту околиша 
Федерације БиХ за 2014. годину ради  разматрања и доношења. 

 
Такођер, Влада Федерације доставила је Парламенту Федерације 

и Аналитички извјештај о пословању Фонда за заштиту околиша у 
ФБиХ за 2014. годину. 
 
Приједлог одлуке и Аналитички извјештај разматрала су надлежна 
радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
Приједлог одлуке и Аналитички извјештај образложила је Аида 
Ћуревац, представница Надзорног одбора Фонда за заштиту околиша. 
 

У расправи су учествовали: Жељко Мирковић, Мустафа 
Куртовић, Жељко Јосић, Томислав Мартиновић, Адмир Хаџипашић и 
Аида Ћуревац. 
 
   На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да Дом народа Парламента Федерације БиХ није донио Одлуку  о 
прихватању Аналитичког извјештаја о пословању Фонда за заштиту 
околиша Федерације Босне и Херцеговине за  2014. годину, јер је за 
гласало осам делегата, девет делегата је било уздржано, а 21 делегат 
је био против. 
                     
 9. Годишњи финансијски извјештаји Федералног фонда за помоћ 

настрадалим подручјима од природне несреће на територији 
Федерације Босне и Херцеговине за период 1. 1. 2015. - 31. 12. 
2015. године 

 
Федерални фонд за помоћ настрадалим подручјима од природне 
несреће на територији Федерације БиХ за период 1. 1. 2015. - 31.12. 
2015. године, доставио је годишње финансијске извјештаје Парламенту 
Федерације на прихватање.  
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Накнадно је достављена допуна извјештаја, односно текстуални дио 
извјештаја. 
 
Годишње финансијске извјештаје Федералног фонда разматрала су 
надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
Извјештаје је образложио Јасмин Јагањац, директор Фонда. 
 

У расправи су учествовали: Анер Жуљевић, Жељко Јосић, Ђуро 
Делић, Жељко Мирковић, Адмир Хаџипашић и Јасмин Јагањац. 
 
   На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да Дом народа Парламента Федерације БиХ није прихватио годишње 
финансијске извјештаје Федералног фонда за помоћ настрадалим 
подручјима од природне несреће на територију Федерације Босне и 
Херцеговине за период 1. 1. 2015. - 31. 12. 2015. године, јер је за 
гласало 22 делегата, пет делегата је било против, а 13 делегата је 
било уздржано. 
 

10. Избор и именовања: 
      -  Рјешење о приједлогу за именовање једног члана Државне 
         регулаторне комисије за електричну енергију из 

Федерације   Босне  и Херцеговине (Никола Пејић) 
- Рјешење о приједлогу за именовање једног члана 
Државне регулаторне комисије за електричну енергију из 
Федерације Босне и Херцеговине (Суад Зељковић) 

 
Рјешење о приједлогу за именовање једног члана 
Државне регулаторне комисије за електричну енергију из 
Федерације Босне и Херцеговине (Никола Пејић) 

 
Влада Федерације је Парламенту Федерације доставила Рјешење о 

Приједлогу за именовање једног члана Државне регулаторне комисије 
за електричну енергију из Федерације БиХ, којиим је за именовање 
једног члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију из 
Федерације БиХ предложила Николу Пејића на мандатни период од 
пет година. 
 
Представнички дом је на 7. сједници, од 3. 2. 2016. године, донио 
Одлуку о утврђивању Приједлога за именовање једног члана Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације БиХ којим 
се предлаже Никола Пејић за члана Државне регулаторне комисије за 
електричну енергију. 
 

Комисија за избор и именовања разматрала је овај приједлог и 
утврдила Приједлог одлуке о утврђивању Приједлога за именовање 
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једног члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију из 
Федерације БиХ  којим се Никола Пејић предлаже за члана Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације БиХ. 

 
У расправи није нико учествовао. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 34 гласа 
за, два гласа против и четири уздржана гласа, донио Одлуку  о 
утврђивању Приједлога за именовање једног члана Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације Босне и 
Херцеговине  којим је Никола Пејић предложен за члана Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације Босне и 
Херцеговине. 

 
Овај приједлог ће се доставити Вијећу министара Босне и 

Херцеговине које ће овај приједлог доставити Парламентарној 
скупштини Босне и Херцеговине ради именовања. 

 
 

Рјешење о Приједлогу за именовање једног члана 

Државне регулаторне комисије за електричну енергију из 

Федерације Босне и Херцеговине  (Суад Зељковић) 

Влада Федерације је Парламенту Федерације доставила Рјешење о 
Приједлогу за именовање једног члана Државне регулаторне комисије 
за електричну енергију из Федерације БиХ којиим је за именовање 
једног члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију из 
Федерације Босне и Херцеговине предложила Суада Зељковића на 
мандатни период од пет година. 
 
Представнички дом је на 7. сједници, од 3. 2. 2016. године, донио 
Одлуку о утврђивању Приједлога за именовање једног члана Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације БиХ којим 
се предлаже Суад Зељковић за члана Државне регулаторне комисије 
за електричну енергију. 
 

Комисија за избор и именовања разматрала је овај приједлог и 
утврдила Приједлог одлуке  о утврђивању Приједлога за именовање 
једног члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију из 
Федерације БиХ којим се Суад Зељковић предлаже за члана Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације БиХ. 

 
У расправи није нико учествовао. 
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На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 33 гласа 
за, два гласа против и пет уздржаних гласова, донио Одлуку о 
утврђивању Приједлога за именовање једног члана Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације БиХ којим 
је Суад Зељковић предложен за члана Државне регулаторне комисије 
за електричну енергију из Федерације БиХ. 

 
Овај приједлог ће се доставити Вијећу министара Босне и 

Херцеговине које ће овај приједлог доставити Парламентарној 
скупштини Босне и Херцеговине ради именовања. 
 

Сједница је завршена у 16 часова. 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
*** 

 
 
    СЕКРЕТАР                       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

 
  Измир Хаџиавдић                                                         Лидија Брадара  
 


