
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
ДОМ НАРОДА 
Број: 02-02-7-2296/16 
Сарајево, 19.12.2016. године 
 
 

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

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 15. децембра 2016. године 
 
 
           Сједница је почела у 17:17. 
Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа 
Парламента Федерације БиХ. 
   На почетку сједнице предсједавајућа је поздравила присутне. 
 

Предсједавајућа је, затим, ставила на гласање и, на основу резултата 
гласања, констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 32 
гласа за усвојио сљедећи:  
 

ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. Приједлог закона о допуни Закона о висини стопе затезне камате - 
скраћени поступак, 

 
2. Нацрт закона о банкама,  
 
3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о тржишту вриједносних 

папира,  
 
4. Нацрт закона о Агенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине,  
 
5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестицијским 

фондовима, 
 
 
 

1.  Приједлог закона о допуни Закона о висини стопе затезне камате - 
скраћени поступак 

 
 Приједлог закона о допуни Закона о висини стопе затезне камате 

утврдила је Влада Федерације. 
 Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 

13. сједници од 13.12.2016. године, усвојио Приједлог закона о допуни Закона о 
висини стопе затезне камате у тексту како га је предложила Влада Федерације. 

 
Приједлог закона образложила је федерална министрица финансија, Јелка 
Милићевић . 
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 У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 
 
 Предсједавајућа је позвала делегате да се изјасне о Приједлогу закона о 
допуни Закона о висини стопе затезне камате. 
 
 С обзиром да је изражена сумња у резултате гласања, секретар Дома 
народа Измир Хаџиавдић извршио је поименично изјашњавање. 
 
 На основу резултата поименичног изјашњавања предсједавајућа Дома 
народа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине са 31 гласом за, три уздржана гласа и четири гласа против, 
усвојио Приједлог закона о допуни Закона о висини стопе затезне камате 
 

 
2. Нацрт закона о банкама 

 
Нацрт закона о банкама утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине обавијестио 
је  Дом народа да је на 16. ванредној сједници од 29.11.2016. године, разматрао 
Нацрт закона о банкама и закључком га прихватио. 

 
 Није било потребе да представник Владе Федерације образлаже Нацрт 
закона о банкама. 
 
 Нацрт закона о банкама су разматрала надлежна радна тијела Дома 
народа и доставила своје извјештаје. 
 
 У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, једногласно, са 36 
гласова за, усвојио сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа прихваћа Нацрт закона о банкама и сматра да може 

послужити као основ за израду Приједлога закона. 

 

2. Задужује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да, приликом 

израде Приједлога закона, има у виду сугестије, примједбе и 

приједлоге дате  у припреми и на сједници Дома народа. 

 
 

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о тржишту вриједносних 
папира  

 
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о тржишту вриједносних 

папира утврдила је Влада Федерације. 
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Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

обавијестио је  Дом народа да је на 16. ванредној сједници од 29.11.2016. 
године, разматрао Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о тржишту 
вриједносних папира и закључком га прихватио. 

 
 Није било потребе да представник Владе Федерације образлаже Нацрт 
закона  
 
 Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о тржишту вриједносних 
папира разматрала су надлежна радна тијела Дома народа и доставила своје 
извјештаје. 
 
 У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, једногласно, са 35 
гласова за, усвојио сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа прихваћа Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о 

тржишту вриједносних папира и сматра да може послужити као основ за 

израду Приједлога закона. 

2. Задужује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да, приликом израде 

Приједлога закона, има у виду сугестије, примједбе и приједлоге дате у 

припреми и на сједници Дома народа. 

 
 

4. Нацрт закона о Агенцији за банкарство Федерације Босне и 
Херцеговине  

 
 

Нацрт закона о Агенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине 
утврдила је Влада Федерације. 

 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

обавијестио је  Дом народа да је на 16. ванредној сједници од 29.11.2016. 
године разматрао  Нацрт закона о Агенцији за банкарство Федерације Босне и 
Херцеговине и закључком га прихватио. 

 
 Није било потребе да представник Владе Федерације образлаже Нацрт 
закона  
 
 Нацрт закона о Агенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине 
разматрала су надлежна радна тијела Дома народа и доставила своје 
извјештаје. 
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 У расправи је учествовао предсједник Клуба делегата српског народа, 
Славиша Шућур. 
 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, једногласно, са 37 
гласова за, усвојио сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 
Нацрт закона о Агенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине 
и сматра да може послужити као основ за израду Приједлога закона. 

 
2. Задужује се Влада Федерације да, приликом израде Приједлога закона 

има у виду примједбе, приједлоге и сугестије дате  у припреми и на 
сједници Дома народа. 

 
 
5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестицијским 

фондовима 
 

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестицијским 
фондовима утврдила је Влада Федерације. 

 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

обавијестио је  Дом народа да је на 14. сједници од 14.12.2016. године, 
разматрао Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестицијским 
фондовима и закључком га прихватио. 
 
 Није било потребе да представник Владе Федерације образлаже Нацрт 
закона  
 
 Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестицијским 
фондовима разматрала су надлежна радна тијела Дома народа и доставила 
своје извјештаје. 
 
 Није било расправе. 
 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 35 гласова за и 
једним уздржаним гласом, усвојио сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестицијским 
фондовима  и сматра да може послужити као основ за израду 
Приједлога закона. 
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2. Задужује се Влада Федерације да, приликом израде Приједлога 
закона има у виду примједбе, приједлоге и сугестије дате у припреми 
и на сједници Дома народа. 

 
 

Сједница је завршена у 17:34. 
 

*** 
 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 
 
 

     СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
 

             Измир Хаџиавдић                                                         Лидија Брадара 


