
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
ДОМ НАРОДА 
 
  Број: 02-02-7-827/16 
  Сарајево, 23. 6. 2016. године 
  
 

З А П И С Н И К 
12. сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине, одржане 21. априла, 12. маја и 23. јуна 2016. године 
 
 Сједница је почела у 11:50. 
 Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа 
Дома народа Парламента Федерације БиХ. 
   Прије почетка сједнице предсједавајућа је поздравила делегате, 
госте и министре у Влади, као и потпредсједника Федерације Босне и 
Херцеговине, Милана Дуновића и потпредсједницу Владе Федерације, 
Јелку Милићевић.  

На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 43 делегата, што чини већину, те 
Дом може радити и пуноважно одлучивати. 

Изостанак са сједнице најавили су делегати Никола Симић и 
Дамир Јукић. 

Предсједавајућа је дала на гласање Записник 10. сједнице Дома 
народа Парламента Федерације БиХ, одржане 17. и 31. марта 2016. 
године и, на основу резултата гласања, констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ, без примједби, са 37 гласова за и једним 
уздржаним, усвојио Записник 10. сједнице Дома народа Парламента 
Федерације БиХ. 

На основу члана 104. Пословника о раду Дома народа 
Парламента Федерације БиХ, предсједавајућа је позвала делегате да 
поставе делегатска питања и покрену иницијативе. 
 
Делегатска питања и иницијативе 
  
Слободан Томић је покренуо иницијативу за доношење измјена 
Закона о доприносима. 
 
Сегмедина Срна Бајрамовић је изразила незадовољство одговорима 
на питања о медијској кампањи „Скинимо окове“. Затражила је од 
Владе да јој доставе Закључак број: 168/2016, као и кореспонденцију 
која је претходила обавези доношења овог закључка, те писмо намјере 
које је потписао премијер Федерације. Затражила је писане одговоре 
на питања у вези поступка избора независне агенције за провођење 
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кампање, цијене кампање, и на питања да ли је Влада Федерације 
учествовала у финансирању кампање и да ли постоји уговор Владе са 
неком од амбасада за ову кампању.  
 
Слађан Илић поставио је два питања. 
Прво питање је поставио Федералном министарству пољопривреде, 
воодопривреде и шумарства у вези списка физичких и правних лица са 
подручја града Тузле са тачним износима потицаја по годинама у 
периоду 2010. - 2015. године. 
Друго питање упућено је Федералном министарству промета и 
комуникација, а тиче се завршетка дионице пута М4 на улазу у Тузлу 
(релација Дрежник - Шићки Брод). 
 
Анер Жуљевић је покренуо инцијативу и поставио питање. 
Упутио је иницијативу Федералном министарству околиша и туризма 
која се односи на издавање околишне дозволе за мини хидроелектране 
Буна 1 и Буна 2. 
Питање је поставио Федералном министарству правде у вези 
сагласности Закона о државној служби и Реформске агенде за Босну и 
Херцеговину за период 2015. - 2018. година. 
 
Весна Сараџић је покренула инцијативу и поставила питање. 
Поставила је питање руководству Дома народа у вези имплементације 
Акционог плана за Парламент Федерације БиХ за унапријеђење 
његове улоге у контексту ЕУ интеграција.   
Покренула је иницијативу да Федерално министарство пољопривреде, 
воодопривреде и шумарства донесе акциони план за санацију и 
оздрављење шума. 
 
Емир Фрашто је поставио питање Влади Федерације - када ће 
Горажде добити статус града?  
 
Жељко Јосић је поставио питање Влади Федерације у вези Одлуке о 
категоризацији цеста  у аутоцесте и брзе, магистралне цесте и 
регионалне цесте, коју је Влада Федерације донијела 20. 3. 2014. 
године. 
 
Здравко Бешлић је покренуо инцијативу и поставио питање. 
Поставио је питање Влади Федерације, а тиче се достављања Закона о 
припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине у 
парламентарну процедуру. 
Покренуо је иницијативу којом је затражио од Федералног 
министарства правде и Федералне управе за геодетске и имовинско - 
правне послове да предложе измјене Закона о стварним правима у 
смислу продужења рока за укњижбу изванкњижних стварних права. 
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Мирвет Бегановић је изразио незадовољство добијеним одговором на 
питања о Агрокомерцу. 
 
Алмедин Алиефендић се осврнуо на одговор који је добио на питање 
у вези закона о сукобу интереса у Федерацији БиХ и поставио питање 
Федералном министарству околиша и туризма и Федералном фонду за 
заштиту околиша о уплатама у Фонд свих субјеката који врше 
оптерећење на околиш по општинама и кантонима за 2015. годину. 
Казао је и то да су локалне заједнице највише угрожене по питању 
околиша, а да имају најмање ефеката од уплата у Фонд.  
 
Жељко Мирковић је поставио два питања. 
Поставио је питање Федералном заводу за запошљавање о 
корисницима и износу средстава који добијају на основу програма 
суфинансирања запошљавања, програма Федералног завода за 
запошљавање и програма припреме за рад кроз обуку, стручно 
оспособљавање и усавршавање и обуку до запослења. Затражио је 
ове информације по кантонима, износ пласираних средстава и попис 
фирми којима су дозначена ова средства. 
Друго питање је поставио Федералном министарству околиша и 
туризма и Федералном фонду за заштиту околиша: Колико је 
средстава издвојено  за околиш и додијељено кантонима и пројектима 
те да ли су средства намјенски утрошена и оправдана. Ове податке је 
затражио за 2014. и 2015. годину.  
 
Адмир Хаџипашић је поставио питање управи Жељезница 
Федерације БиХ и Федералном министарству промета и комуникација: 
Зашто се радници (машиновође) из пословнице Жутвељезница у 
Бихаћу шаљу на теренски рад у пословнице Мостар, Зеница и Тузла, 
да обављају послове које радници у тим пословницама не желе да 
раде? 

Након постављених делегатских питања и иницијатива Дом 
народа расправљао је о предложеном дневном реду.   
            Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Колегијум Дома 
народа предложио  да се у дневни ред данашње сједнице, као 1. тачка, 
уврсти Приједлог резолуције Дома народа о изборима у Граду 
Мостару, коју је предложио делегат Предраг Којовић. 
             На основу  резултата гласања предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, једногласно, са 45 
гласова, прихватио да Приједлог резолуције о изборима у Граду 
Мостару буде уврштен у дневни ред као 1. тачка. 
             Влада Федерације Босне и Херцеговине доставила је 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању 
отпадом с приједлогом да се разматра по хитном поступку и Приједлог 
закона о измјенама и допунама Закона о трансплантацији органа и 
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ткива у сврху лијечења  с приједлогом да се разматра  по скраћеном 
поступку. 
Законодавноправна комисија је предложила да се ови приједлози 
закона  разматрају у редовној процедури, односно у форми нацрта 
закона.  
             На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 41 гласом за, три 
уздржана и једним гласом против, прихватио да Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о управљању отпадом буде разматран у 
редовној процедури. 
             На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 40 
гласова за и два уздржана гласа, прихватио да Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о трансплантацији органа и ткива у сврху 
лијечења буде разматран у редовној процедури. 
            Такође, Влада Федерације доставила је Приједлог закона о 
измјени Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне 
штедње у Федерацији БиХ с приједлогом да се разматра по скраћеном 
поступку.  
             На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 39 гласова за, три 
уздржана и  три  против, прихватио да Приједлог закона о измјени 
Закона о измирењу обaвеза по основу рачуна старе девизне штедње у 
Федерацији Босне и Херцеговине буде разматран по скраћеном  
поступку.  

Колегијум је предложио Дому да тачку 12. предвиђеног дневног 
реда - Усаглашавање Закона о комасацији - скине с дневног реда 
данашње сједнице и упути Законодавноправној комисији Дома народа 
на даљњи поступак због нејасноћа у вези дописа који је упутио  
директор Федералне управе за геодетске и имовинско - правне 
послове. Приједлог Колегијума је био и скидање тачака 5. и 6. - 
Приједлога закона о управљању државним капиталом у привредним 
друштвима у Федерацији Босне и Херцеговине и Приједлога закона о 
пољопривредној органској производњи - због техничких проблема, а 
Приједлог закона о пољопривредној органској производњи повучен је с 
дневног реда сједнице Представничког дома одржане дан раније.   
            На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 34 гласа за и девет 
уздржаних гласова, прихватио приједлог Колегијума да ове тачке скину 
с дневног реда данашње сједнице. 

С обзиром да више није било приједлога за измјену и допуну 
предложеног дневног реда, предсједавајућа је, на основу резултата 
гласања, констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 
са 38 гласова за и пет уздржаних гласова, усвојио сљедећи 
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Д Н Е В Н И Р Е Д 
 

1. Приједлог резолуције Дома народа о изборима у Граду 
Мостару (предлагач: Предраг Којовић, делегат у Дому 
народа), 
 

2. Приједлог закона о измјени Закона о измирењу обавеза по 
основу рачуна старе девизне штедње у Федерацији Босне 
и Херцеговине - скраћени поступак, 
 

3. Приједлог закона о финансијском управљању и контроли у 
јавном сектору у Федерацији Босне и Херцеговине, 

 
4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о 

управљању отпадом, 
 
5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о 

трансплантацији органа и ткива у сврху лијечења, 
 
6. Нацрт закона о Фонду за заштиту околиша и енергетску 

ефикасност Федерације Босне и Херцеговине, 
 
7. Нацрт закона о заштити околиша, 

 
8. Извјештај о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине 

за 2015. годину, 
 

9. Информација о извршеним ревизијама приватизације 
државног капитала привредних друштава и банака у 
Федерацији Босне и Херцеговине за период март - 
октобар 2015. године, 
 

10. Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију 
о ревизијском извјештају Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине и ревидираних корисника Буџета Федерације 
Босне и Херцеговине за 2014. годину, 
 

11. Избор и именовање: 
- Приједлог одлуке о избору потпредсједавајућег Дома 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
из реда српског народа. 
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1. Приједлог резолуције Дома народа о изборима у Граду 
Мостару 
 

          Приједлог је упутио Предраг Којовић, делегат у Дому народа 
Парламента Федерације БиХ. 
 
Предсједавајућа је казала да је предлагач у међувремену направио 
измјене у тексту Приједлога, те позвала предлагача да прочита и 
образложи Резолуцију. 
 
У расправи су учествовали: Томислав Мартиновић, Осман Ћатић и 
Ђуро Пркачин. 
 
Предсједавајућа Дома народа ставила је на гласање Приједлог 
резолуције Дома народа о изборима у Граду Мостару. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 46 гласова за, донио 
Резолуцију о изборима у Граду Мостару у тексту како слиједи:  

 
Позивајући се на Универзалну декларацију о правима човјека, 
Европску конвенцију о заштити људских права и темељних слобода, 
Европску повељу о локалној самоуправи, Устав Босне и Херцеговине и 
Устав Федерације Босне и Херцеговине, 
Полазећи од принципа да локална самоуправа подразумијева право и 
оспособљеност локалних власти да, у границама закона, регулирају и 
руководе знатним дијелом јавних послова на основу властите 
одговорности и у интересу локалног становништва, 
Сматрајући обавезом изабраних представника на свим нивоима власти 
у Босни и Херцеговини да подузму све мјере којима се доприноси 
проведби пресуда Уставног суда Босне и Херцеговине и Уставног суда 
Федерације Босне и Херцеговине, 
Изражавајући забринутост због чињенице да грађани Мостара од 2008. 
године нису гласали о својим представницима на локалном нивоу, 
На основу члана IV.А.4.17. Устава Федерације Босне и Херцеговине, 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине на сједници, 
одржаној 21.04.2016. године, донио је  
 

 
РЕЗОЛУЦИЈУ ДОМА НАРОДА О ИЗБОРИМА У ГРАДУ МОСТАРУ 

 
Узевши у обзир горе наведено, Дом народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине позива заступнике и делегате Парламентарне 
скупштине Босне и Херцеговине да у оквиру својих надлежности 
подузму све мјере с циљем осигурања организације избора и заштите 
јединственог града Мостара: 
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1. Позивамо их на хитно усвајање измјена Изборног закона Босне и 

Херцеговине којима ће се омогућити одржавање избора за 
Градско вијеће и градоначелника Града Мостара у оквиру 
редовних локалних избора 2016. године. 

2. Тражимо да представници парламентарних политичких странака 
преузму одговорност за доношење најбољег и најповољнијег 
рјешења у интересу локалне заједнице. 

3. Наглашавамо потребу да се статус Града Мостара рјешава 
уважавајући принципе локалне самоуправе, дјелујући у опћем 
интересу, те уважавајући захтјеве и приједлоге који су у складу с 
највишим међународним стандардима људских права, 
грађанских слобода и забране дискриминације. 

 
2. Приједлог закона о измјени Закона о измирењу обавеза 

по основу рачуна старе девизне штедње Федерације БиХ 
 
Приједлог закона утврдила је Влада Федерације.  
 

  Приједлог закона  образложила је Менсура Кожо, представница 
Федералног министарства финансија. 

Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела И 
доставила своје извјештаје. 

 У расправи је учествовао Осман Ћатић. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је 

констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, са 39 гласова за, усвојио Приједлог закона о измјени 
Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње 
Федерације БиХ. 

 
3. Приједлог закона о финансијском управљању и контроли 

у јавном сектору Федерације БиХ 
 

Приједлог закона утврдила је Влада ФБиХ.  
Предсједавајућа је подсјетила да је Представнички дом 

Парламента Федерације БиХ обавијестио Дом народа да је у наставку 
9. сједнице, 19. априла 2016. године, усвојио Приједлог овог закона у 
тексту како га је предложила Влада Федерације Босне и Херцеговине. 

Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и 
доставила своје извјештаје. 
 Приједлог закона је образложила Фатима Обхоџаш, 
представница Федералног министарства финансија. 

У расправи су учествовали: Мирвет Бегановић, Анер Жуљевић, 
Жељко Мирковић, Мухамед Козадра, Осман Ћатић, Жељко Јосић и 
Славиша Шућур. 
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На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 39 
гласова за и једним против, усвојио Приједлог Закона о финансијском 
управљању и контроли у јавном сектору у ФБиХ. 

 
 

4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о 
управљању отпадом 
 
Закон је  утврдила Влада ФБиХ.  
Закон су разматрала надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 
Закон је образложио Мехмед Церо, представник Федералног 

министарства околиша и туризма. 
У расправи су учествовали: Мирвет Бегановић, Мирко 

Батинић, Жељко Мирковић, Жељко Јосић, Драженка Субашић, Осман 
Ћатић и Дарио Пушић. 
Предсједавајућа је ставила на гласање сљедећи  

 
                          

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
прихвата Нацрт закона о измјени Закона о измјенама и 
допунама Закона о управљању отпадом и сматра да може 
послужити као основа за израду приједлога закона. 
 

2. Задужује се Влада Федерације да организује и проведе 
јавну расправу у трајању од 90 дана у складу са 
процедуром прописаном Уставом Федерације БиХ за 
доношење Закона из заједничке надлежности федералне 
власти и кантона.  

 
3. Задужује се Влада Федерације да приликом израде 

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

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента ФБиХ, са 33 гласа за, усвојио поменути 
закључак. 
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5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о 
трансплатацији органа и ткива у сврху лијечења 

 
Нацрт је  утврдила Влада ФБиХ.  
Предсједавајућа је обавијестила присутне да је Влада 

Федерације БиХ накнадно доставила три амандмана на приједлог 
закона. 

Нацрт су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

Нацрт је образложила Сњежана Боднарук, представница 
Федералног министарства здравства. 

У расправи су учествовали: Горан Акшамија, Томислав 
Мартиновић, Жељко Мирковић, Драженка Субашић, Мирко Батинић и 
Анер Жуљевић.  

Дому народа обратила се и Лада Сарајлић, директорица 
Центра за трансплантацијску медицину при Федералном министарству 
здравства. 

Предсједавајућа је ставила на гласање сљедећи 
 

                                   З А К Љ У Ч А К 
 
1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихваћа Нацрт 

закона о о измјенама и допунама Закона о трансплатацији 
органа и ткива у сврху лијечења и сматра да може 
послужити као основа за израду приједлога закона. 
 

2. Задужује се Влада Федерације да организира и проведе 
јавну расправу у трајању до 60 дана у складу са 
процедуром прописаном Уставом Федерације БиХ за 
доношење Закона из заједничке надлежности федералне 
власти и кантона.  
 

3. Задужује се Влада Федерације БиХ да приликом израде 
приједлога закона има у виду примједбе, приједлоге и 
сугестије изнесене на сједници Дома. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је 
констатовала да Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, са 36 гласова за, усвојио наведени закључак. 
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6. Нацрт закона о Фонду за заштиту околиша и енергетску 
учинковитост Федерације БиХ 

 
Нацрт закона утврдила је Влада ФБиХ.  
 

Предсједавајућа је подсјетила да је Представнички дом 
Парламента Федерације БиХ обавијестио Дом народа да је на наставку 
27. сједнице, 26. марта 2014. године, разматрао Нацрт закона о Фонду 
за заштиту околиша и енергетску учинковитост Федерације БиХ и 
закључком га прихватио. Том приликом, овај закон је стављен на јавну 
расправу. 

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

Нацрт закона је образложио Мехмед Церо, представник 
Федералног министарства околиша и туризма. 
 У расправи су учествовали: Един Форто, Славиша Шућур, Дарио 
Пушић, Осман Ћатић, Мирко Батинић, Адми Хаџипашић и Алмедин 
Алиефендић. 

Предсједавајућа је ставила на гласање сљедећи 
 

                               
                                   З А К Љ У Ч А К 
 
1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихваћа Нацрт 

закона о Фонду за заштиту околиша и енергетску 
учинковитост Федерације БиХ и сматра да може 
послужити као основа за израду приједлога закона. 
 

2. Задужује се Влада Федерације да организује и проведе 
јавну расправу у трајању до 60 дана у складу са 
процедуром прописаном Уставом Федерације БиХ за 
доношење Закона из заједничке наdлежности федералне 
власти и кантона.  
 

3. Задужује се Влада Федерације БиХ да приликом израде 
приједлога закона има у виду примједбе, приједлоге и 
сугестије изнесене на сједници Дома. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је 

констатовала да Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, са 32 гласа за, једним гласом против, и једним 
уздржаним гласом, усвојио поменути закључак. 
 

Сједница је прекинута у 15:00. 



 11 

 
Наставак сједнице, 12. мај 2016. године 

 
 
 Сједница је почела у 11:40. 
 Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа 
Дома народа Парламента Федерације БиХ. 
   Предсједавајућа је поздравила делегате, госте, као и министре у 
Влади, а посебно потпредсједника Федерације БиХ, Милана Дуновића, 
представнике међународних организација и акредитованих медијских 
кућа. 

На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 42 делегата, што чини већину, те 
Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

Изостанак са сједнице најавили су делегати Мухамед Козадра,  
Никола Симић, Амор Машовић  и Ана Бабић. 
 Предсједавајућа је подсјетила делегате о преосталим тачкама 
дневног реда и прешла на рад. 
 

7. Нацрт закона о заштити околиша 
 

Нацрт закона утврдила је Влада ФБиХ.  
Предсједавајућа је подсјетила да је Представнички дом 

Парламента Федерације БиХ обавијестио Дом народа да је у наставку 
30. сједнице, 4. јуна 2014. године, разматрао Нацрт закона о заштити 
околиша и закључком га прихватио. Том приликом, овај нацрт је 
стављен на јавну расправу у трајању од 90 дана. 

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

Нацрт закона је образложио Мехмед Церо, представник 
Федералног министарства околиша и туризма. 
 У расправи су учествовали: Дражен Матишић, Осман Ћатић, 
предсједник Клуба делегата бошњачког народа, Дарио Пушић, 
Драженка Субашић, Жељко Мирковић и Мирвет Бегановић. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 39 
гласова за, и два гласа против, усвојио сљедећи 

 
                                   З А К Љ У Ч А К 
 

1.  Дом народа прихваћа Нацрт закона о заштити околиша и 

сматра да може послужити као основа за израду Приједлога 

закона. 

 

2.  Задужује се предлагач да организује и проведе јавну 
расправу у трајању од 90 дана у складу са процедуром 
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прописаном Уставом Федерације Босне и Херцеговине за 
доношење закона из заједничке 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. 

 
8. Извјештај о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине за 

2015. годину 
 

      Извјештај о раду  доставила је Влада Федерације ради 
разматрања. 

      Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
           Извјештај је образложио Фадил Новалић,  премијер Федерације 
Босне и Херцеговине. 
            У расправи су учествовали: Анер Жуљевић, Славиша Шућур, 
Младен Лонић, Исмет Сарајлић, Осман Ћатић, Томислав Мартиновић, 
предсједник Клуба делегата хрватског народа, Расим Кантаревић, 
Амил Буљубашић, Мирвет Бегановић,  Јасенко Туфекчић, Драженка 
Субашић и Адмир Хаџипашић. 
            На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 28 
гласова за, 14 гласова против и једним уздржаним гласом, прихватио 
Извјештај о раду Владе Федерације БиХ за 2015. годину. 

 
9. Информација о извршеним ревизијама приватизације 

државног капитала привредних друштава и банака у 
Федерацији Босне и Херцеговине за период март - октобар 
2015. године 
 

      Информацију је доставила Влада Федерације ради 
информирања.  

      Такође, Влада Федерације доставила је и Приједлог закључка 
ради разматрања и доношења.  
 Информацију су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 

Представник Агенције за ревизију приватизације у Федерацији 
БиХ, Ведад Дураковић, образложио је Информацију. 
 Уиме Одбора за денационализацију и приватизацију, Драго 
Пузигаћа, предсједник Одбора, образложио је Извјештај Одбора којим 
је предложио Дому народа да се приликом  прихватања ове 
информације изоставе ријечи: “и банака” јер у овом периоду ниједна 
банка није била предмет ревизије. 



 13 

У расправи су учествовали: Славиша Шућур, Томислав 
Мартиновић, Мирвет Бегановић и Осман Ћатић, који је, уиме Клуба 
делегата бошњачког народа, предложио закључак.  

Након расправе, предсједавајућа Дома народа ставила је на 
гласање закључак који је предложио Клуб делегата бошњачког народа 
и констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, са 30 гласова за и четири уздржана гласа, усвојио 
сљедећи   

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Налаже се Влади Федерације Босне и Херцеговине да 

приступи измјенама и допунама Закона о ревизији 

приватизације државног капитала у привредним друштвима и 

банкама  и да из мораторија на запошљавање изузме 

Агенцију за ревизију приватизације у Федерацији БиХ, са 

допуштењем да заврши конкурсну процедуру, односно 

запосли шест ревизора. 

На основу резултата гласања о Информацији о извршеним ревизијама 
приватизације државног капитала привредних друштава и банака у 
Федерацији БиХ за период март - октобар 2015. године, 
предсједавајућа је констатовала да Дом народа Парламента 
Федерације БиХ није прихватио Информацију; за је гласало 14 
делегата, 19 је било уздржано, а два против. 
 

10. Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о 
ревизијском извјештају Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине и ревидираних корисника Буџета Федерације 
БиХ за 2014. годину 
 

Парламентарна комисија одговорна за ревизију сачинила је 
Извјештај о ревизијском извјештају Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине и ревидираних корисника Буџета Федерације БиХ за 
2014. годину и доставила га Парламенту Федерације.  
Извјештај је образложила Лидија Брадара, предсједница Комисије. 
Дому народа се обратио Џевад Некић, генерални ревизор Уреда за 
ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине. 

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

да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 35 гласова за, два 
против и три уздржана, усвојио сљедеће 
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З А К Љ У Ч К Е  
 

1. Усваја се 20 извјештаја о обављеној ревизији финансијских 
извјештаја корисника Буџета  ФБиХ за 2014. годину и Извјештај о 
извршеној ревизији Буџета ФБиХ за 2014. годину.  

2. Усваја се Извјештај Парламентарне комисије одговорне за 
ревизију број: 03/7-02-1929,1930,1931,1932/15, од 21. 3. 2016. 
године, поводом Извјештаја о обављеној ревизији Буџета ФБиХ 
и корисника Буџета ФБиХ за 2014. годину, укључујући 21 
појединачни извјештај за сваку институцију посебно, који се 
сматрају саставним дијелом ових закључака.  

3. Задужује се Влада ФБиХ да у року од 60 дана од дана усвајања 
ових закључака, достави Парламенту ФБиХ детаљан преглед 
активности које су предузете поводом Извјештаја ревизије 
Буџета ФБиХ за 2014. годину и корисника Буџета.  

4. У циљу јачања контролног окружења и система интерних 
контрола, јачања финансијске дисциплине и владавине права, 
задужује се Влада ФБиХ да у року, не дужем од 180 дана, уз 
помоћ Федералног министарства финансија, донесе 
„Инструкцију за успоставу и одржавање интерних контрола“ за 
кориснике Буџета ФБиХ.  

5. Да Влада ФБиХ, уз подршку Федералног министарства 
финансија, у року не дужем од 180 дана,  приступи изради 
комбиноване листе закона и подзаконских прописа који се 
требају донијети или допунити према ревизорским препорукама 
датим у: 

           - „Извјештају о извршеној ревизији Буџета ФБиХ за 2014. 
годину“, 
           - „Извјештају о ревизији финансијских извјештаја Владе 
Федерације БиХ за 
           2014. годину“, и - „Извјештају о ревизији финансијских извјештаја 
          Федералног министарства финансија за 2014. годину“. 
          Поред списка прописа, потребно је израдити програмски 
документ са прегледом рокова и носилаца задатака за период 2016. - 
2017. за израду прописа или допуна, те да се као обједињена 
информација достави Парламенту ФБиХ на разматрање у горе 
наведеном року.  
6. Да Влада ФБиХ, уз подршку Федералног министарства финансија, 
одмах приступи измјенама и доношењу прописа чије је усвајање 
затражено ранијим закључима Комисије поводом обављене 
финансијске ревизије 2013. године, за сљедеће категорије трошкова: 
- Уговори о дјелу, те уговори за привремене и повремене послове  
- Путни трошкови (службена путовања)  

- Издаци за телефонске и поштанске услуге  
- Набава службених возила  

- Издаци за гориво, материјал и услуге за одржавање возила  
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- Трошкови смјештаја федералних институција  
- Уговорене и друге посебне услуге  

- Накнаде за рад у стручним комисијама и другим радним тијелима  
- Издаци за интерну и екстерну репрезентацију.  
7. Да Влада ФБиХ до краја 2016. године покрене поступке, процедуре и 
приступи проведби законских и подзаконских прописа везаних за 
рјешавање неријешених питања имовине, обавеза и потраживања 
институција које су у претходном периоду прешле на државну ниво 
(Федерално министарство обране, Царинска управа, ОСА).  
8. Да Влада ФБиХ до краја 2016. године покрене поступке, процедуре и 
приступи рјешавању питања неусаглашених прописа и проведби 
пресуда Уставног суда, које се генерално односе на случајеве 
неусаглашености законских прописа, уредби, одлука и других 
проведбених аката, што у наредном периоду може донијети нове 
трошкове значајне за буџет.  
9. Да Влада ФБиХ, у року не дужем од 90 дана, заједно са Федералним 
министарством финансија, поднесе извјештај Парламенту ФБиХ о 
успостави капацитета и функција интерних контрола, интерне ревизије 
и буџетске инспекције, са приложеним програмом који обухваћа 
проведбу одредби чланова 79.-87. Закона о буџетима у ФБиХ, те 
одредби Уредбе о буџетском надзору у ФБиХ (Уредба о буџетском 
надзору у Федерацији БиХ, V број: 751/2014 од 24. априла 2014. 
године)  и других аката (Стратегија јавне интерне финансијске 
контроле у Федерацији БиХ; Закона о интерној ревизији у јавном 
сектору у Федерацији Босне и Херцеговине, итд.), са прегледом 
актуелних активности, именима задужених особа и финансијским 
планом реализације. Програмом је потребно обухватити и преглед 
недостајућих кадрова у Влади ФБиХ и у Федералном министарству 
финансија.  
10. Задужује се Влада ФБиХ да приликом достављања извјештаја о 
дугу и задужењу Парламенту ФБиХ, додатно доставља потпуну 
информацију о утрошку средстава одобрених за инвестицијске - 
развојне пројекте, по основу усвојених програма јавних инвестиција у 
Федерацији БиХ.  
11. Задужује се Влада ФБиХ да у року не дужем од 90 дана приједлоге 
мјера значајно већег степена надзора у области исплата текућих и 
капиталних грантова, осим контрола које су успостављене за 
трансфере за бранитељске инвалиднине, друга бранитељска  давања 
заснована на закону, инвалиднине за нератне инвалиде, цивилне 
жртве рата, расељене и избјегле особе, трансфере социјалног 
карактера, те да у додатном року од 60 дана, достави Парламенту 
ФБиХ свеобухватну информацију и приједлоге мјера доградње 
контролног окружења за све неспоменуте текуће и капиталне 
трансфере које ће између осталог, обухватити сљедеће мјере:  
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а) Унаприједити системе одлучивања, давања сагласности, 
одобравања према одредбама Закона о систему државне помоћи 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 10/12);  
б) Унаприједити начин доношења одлука Владе ФБиХ о текућим и 
капиталним трансферима у правцу јачања индивидуалне одговорности 
надлежног руководиоца органа управе, сагласно концепту фискалне 
одговорности. Одлуке Владе ФБиХ о текућим и капиталним 
трансферима требају садржавати анализе реализације ранијих 
програма утрошка истоврсних трансфера, са освртом на препоруке 
Уреда за ревизију и препоруке интерне ревизије да се избјегне 
понављање ранијих грешака.  
ц) Да Влада ФБиХ своје одлуке за текуће и капиталне трансфере 
базира на садржајима секторских стратегија Федерације БиХ. Одлуке 
би требале утврдити индикаторе прогреса и индикаторе крајњег 
резутата који ће омогућити праћење ефеката реализације трансфера, 
те примјенити приступ пројектног менаџмента приликом планирања и 
одобравања трансфера.  
Тако ће се синхронизовати стратешка опредјељења Федерације БиХ са 
праксом једностраних текућих и капиталних трасфера, те пратити 
имплементација секторских стратегија, које је усвојио Парламент 
Федерације БиХ, укључујући проведбу годишњих програма рада и 
трогодишњих пројекција обухваћених документима оквирног 
прорачуна;  
д) Да Влада ФБиХ успостави формални оквир којим ће се напустити 
пракса коришћења дијела текућих и капиталних трансфера по клаузули 
„дискрецијске резерве" руководилаца надлежних органа јавне управе.  
е) Да се планирање и одобравање текућих и капиталних трансфера 
врши према надлежностима органа јавне управе, како би се избјегла 
пракса да су за исте или сличне трансфере задужени различити органи 
јавне управе.  
ф) Да мјере јачања транспарентности и већег приступа јавним 
информацијама обухвате креирање двије базе података - базе свих 
текућих и капиталних трансфера и базе примаоца текућих и 
капиталних трансфера.  
г) Да Влада ФБиХ на wеб страници јавно објављује критеријуме 
расподјеле текућих и капиталних трансфера, као и јавне објаве 
резултата расподјеле на крајње кориснике, укључујући ранг листе, те 
извјештава о утрошку средстава трансфера.  
х) Да се Парламенту ФБиХ предложе законска рјешења којима ће се 
јасно  и  прецизно одредити поступање надлежних институција у 
случајевима ненамјенског утрошка трансферираних средстава, 
злоупотребе, преваре и корупције, те дефинише поступке поврата 
дозначених средстава у наведеним случајевима.  
и) Да Влада ФБиХ предложи законско рјешење Парламенту ФБиХ 
којим ће се успоставити обавеза свим корисницима Буџета ФБиХ да 
приликом додјеле једностраних текућих и капиталних трансфера 
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обављају мониторинг и евалуацију и јавно објављују резулате 
мониторинга и евалуације за трансфере из своје надлежности.  
12. Праћење реализације закључака  
12.1. Задужују се ревидирани корисници Буџета ФБиХ да најкасније 60 
дана по усвајању овог извјештаја доставе писане програме 
имплементације и извјештај о реализацији препорука ревизије и ових 
закључака за ревидирану 2014. годину Парламентарној комисији 
одговорној за ревизију. У истом року, да Влада ФБиХ и Федерално 
министарство финансија доставе истовјетни програм поводом 
„Извјештаја о извршеној ревизији Буџета ФБиХ за 2014. годину“.   
12.2. Задужује се Парламентарна комисија одговорна за ревизију да 
активно прати реализацију ових закључака, на начин да врши 
кореспонденцију са ревидираним корисницима Буџета ФБиХ, по 
потреби организује радне састанке, те сједнице Комисије посвећене 
реализацији препорука ревизије из 2014. године. 
 

11. Избор и именовање: 
- Приједлог одлуке о избору потпредсједавајућег Дома 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине из 
реда српског народа 

 
Предсједник Комисије за избор и именовања Дома народа, 

Томислав Мартиновић,  уиме Комисије констатовао је сљедеће: 
На сједници одржаној  2. 3. 2016. године, Клуб  делегата српског 

народа је одлучио да предложи Жељка Мирковића за 
потпредсједавајућег Дома народа Парламента Федерације БиХ из  
реда српског народа; 

Такође, делегати Миле Марчета и Славиша Михајловић су 
предложили Драгу Пузигаћу за потпредс 

 
једавајућег Дома народа Парламента Федерације БиХ из  реда 

српског народа; 
Делегаткиња Далиборка Миловић је доставила Приједлог којим 

предлаже Далиборку Миловић за потпредсједавајућу Дома народа 
Парламента Федерације БиХ из  реда српског народа. 

Комисија  за избор и именовања разматрала је ове приједлоге и 
утврдила листу кандидата за потпредсједавајућег Дома народа 
Парламента Федерације БиХ из  реда српског народа: 

 
1. Жељко Мирковић, 
2. Далиборка Миловић, 
3. Драго Пузигаћа. 

 
 Предсједник Комисије је констатовао да су приједлози за 
потпредсједавајућег Дома народа поднесени у складу са чланом 35. 
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Пословника о раду Дома народа и да се избор потпредсједавајућег 
врши у складу са овим чланом. 
 Уиме Клуба делегата бошњачког народа, Осман Ћатић затражио 
је паузу, након које је изјавио да се у Клубу нису могли усагласити око 
предложених кандидата те је затражио одгоду изјашњавања. 

Славиша Шућур, уиме Клуба делегата српског народа, затражио 
је паузу.  

Након паузе, Славиша Шућур је изјавио да Клуб делегата 
српског народа не пристаје на одгоду изјашњавања и отварање 13. 
сједнице, док се Дом народа не изјасни о избору потпредсједавајућег  
Дома народа из реда српског народа. 

        Предсједавајућа је прекинула сједницу у 16:42. 
 

Наставак сједнице, 23. јуни 2016. године 
 
 Сједница је почела у 12:30. 
 Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа 
Дома народа Парламента Федерације БиХ. 
   На почетку сједнице предсједавајућа је поздравила делегате, 
предсједника Федерације, Маринка Чавару, премијера Федерације 
Босне и Херцеговине, Фадила Новалића, представнике међународних 
организација, акредитираних медијских кућа и госте. 
 Изостанак са сједнице  је оправдала Далиборка Миловић. 

Предсједавајућа је подсјетила делегате да је за рад  на овој 
сједници преостала тачка - Приједлог одлуке о избору 
потпредсједавајућег Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине из реда српског народа 
 Осман Ћатић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа 
затражио је паузу у трајању од 30 минута. 
 Након паузе, предсједник Клуба је изјавио да је Клуб спреман за 
наставак сједнице. 

Предсједавајућа је подсјетила делегате да је на сједници одржаној  
2. 3. 2016. године, Клуб делегата српског народа одлучио да предложи 
Жељка Мирковића за потпредсједавајућег Дома народа Парламента 
Федерације БиХ из  реда српског народа; 

Такође, делегати Миле Марчета и Славиша Михајловић 
предложили су Драгу Пузигаћу за потпредсједавајућег Дома народа 
Парламента Федерације БиХ из  реда српског народа; 

Делегаткиња Далиборка Миловић је доставила Приједлог којим 
предлаже Далиборку Миловић за потпредсједавајућу Дома народа 
Парламента Федерације БиХ из  реда српског народа. 

Комисија за избор и именовања разматрала је ове приједлоге и 
утврдила листу кандидата за потпредсједавајућег Дома народа 
Парламента Федерације БиХ из  реда српског народа: 

 
1. Жељко Мирковић, 
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2. Далиборка Миловић, 
3. Драго Пузигаћа. 

Предсједавајућа је подсјетила делегате на начин гласања у 
случају да за једно мјесто има више кандидата, члан 35. Пословника о 
раду Дома народа, према којем ће прво бити обављено гласање за 
кандидата којег је предложио Клуб народа. Након утврђивања листе 
кандидата за свако мјесто приступа се гласању. Ако од више кандидата 
за једно мјесто ниједан није добио потребну већину, гласање се 
понавља за два кандидата који су добили највише гласова. Одлука о 
избору доноси се већином гласова с тим што ће, евентуално 
усаглашавање обавити представници клубова народа у Дому народа, а 
ако усаглашавање не успије гласање се у цијелости понавља. Ако 
ниједан кандидат не добије потребну већину гласање се у цијелости 
понавља. 

 На основу  резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да Дом народа Парламента Федерације БиХ, није донио одлуку о 
избору Жељка Мирковића за потпредсједавајућег Дома народа 
Парламента Федерације БиХ из реда српског народа; за је гласало 16 
делегата, а 30 делегата је било уздржано.  

             Будући да је Славиша Шућур изразио сумњу у резултате 
гласања, секретар Дом народа, Измир Хаџиавдић, обавио је 
поименично гласање.  
На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 
констатовала да Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине није донио одлуку о избору Жељка Мирковића за 
потпредсједавајућег Дома народа Парламента Федерације Босне  и 
Херцеговине из реда српског народа; за је гласало 18 делегата, а 30 
делегата је било уздржано. 

Предсједавајућа је констатовала да сједници присуствује 48 
делегата. 

Дом је, затим, гласао о приједлогу делегата Милета Марчете и 
Славише Михајловића који су предложили Драгу Пузигаћу за 
потпредсједавајућег Дома народа Парламента Федерације БиХ из  реда 
српског народа 

На основу  резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ са 28 гласова за, 13 
уздржаних и шест против, донио Одлуку о избору Драге Пузигаће за 
потпредсједавајућег Дома народа Парламента Федерације БиХ из реда 
српског народа. 

Будући да је Славиша Шућур изразио сумњу у резултате 
гласања, секретар Дома народа, Измир Хаџиавдић, обавио је 
поименично гласање.  
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На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 29 
гласова за, 12 уздржаних и седам против, донио Одлуку о избору Драге 
Пузигаће за потпредавајућег Дома народа Парламента Федерације БиХ 
из реда српског народа. 

      Након тога, Дом је гласао о приједлогу Далиборке Миловић 
којим је предложена Далиборка Миловић за потпредавајућу Дома 
народа Парламента Федерације БиХ из  реда српског народа. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да Дом народа Парламента Федерације БиХ, није донио одлуку о избору 
Далиборке Миловић за потпредсједавајућу Дома народа Парламента 
Федерације БиХ из реда српског народа; за је гласало 20 делегата, 
девет је било против, а 17 уздржано. 
              Лејла Имамовић изразила је сумњу у резултате гласања те је 
секретар Дома народа обавио  поименично гласање.  

На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 
констатовала да Дом народа Парламента Федерације БиХ није донио 
одлуку о избору Далиборке Миловић за потпредсједавајућу Дома народа 
Парламента Федерације БиХ из реда српског народа и да је за гласало 
17 делегата, 11 је било против, а 20 уздржано. 

 Славиша Шућур честитао је Драги Пузигаћи на избору и изјавио 
да ће се Клуб делегата српског народа борити за равноправан третман 
у односу на друга два клуба. 
 Предсједавајућа Дома народа придружила се честиткама и 
новоизабраном замјенику пожељела пуно успјеха у обављању 
функције. 

Сједница је завршена у 13:40. 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
*** 

 
СЕКРЕТАР                       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
 

     Измир Хаџиавдић                                                      Лидија Брадара  
 


