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З А П И С Н И К 

13. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 21.9.2017. године 

 

  Сједница је почела у 12:02 часова након завршетка 21. редовне сједнице. 

 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа 

Парламента Федерације БиХ. 

 

Изостанак са сједнице оправдао је  Здравко Бешлић. 

 

  На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је констатовала да 

сједници присуствује 47 делегата, што чини већину па Дом народа може радити и 

пуноважно одлучивати.  

 

 Није било приједлога за измјену и допуну предложеног дневног реда. 

 

Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Влада Федерације доставила 

Приједлог закона о измјенама Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине 

с приједлогом да се разматра по хитном поступку.  

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 41 гласом за, једним гласом против и 

четири уздржана гласа, прихватио да се Приједлог закона о измјенама Кривичног 

закона Федерације Босне и Херцеговине разматра по хитном поступку. 

 

Влада Федерације доставила је сљедеће приједлоге закона с приједлогом 

да се разматрају по скраћеном поступку: 

 - Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пријевременом повољнијем 
пензионисању бранилаца одбрамбено- ослободилачког рата, 
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-  Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и 
чланова њихових породица и 

-  Приједлог закона о измјени Закона о посебним правима добитника ратних 
признања и одликовања и чланова њихових породица. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 31 гласом за, седам гласова против и 

осам уздржаних гласова, прихватио да се Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о пријевременом  повољнијем пензионисању бранилаца 

одбрамбено-ослободилачког рата разматра по скраћеном поступку. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 32 гласа за, осам гласова против и шест 

уздржаних гласова, прихватио да се Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица разматра по 

скраћеном поступку. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 36 гласова за и седам уздржаних гласова, 

прихватио да се Приједлог закона о измјени Закона о посебним правима 

добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица разматра 

по скраћеном поступку. 

 

Потом је предсједавајућа констатовала да је Дом народа, са 37 гласова за, 

једним гласом против и шест уздржаних гласова, усвојио сљедећи 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 
 

1. Приједлог за рјешење спорних питања у Приједлогу Закона о Агенцији за 
банкарство Федерације Босне и Херцеговине, 

2. Приједлог закона о измјенама Кривичног закона Федерације Босне и 
Херцеговине-хитни поступак, 

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пријевременом 
повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено-ослободилачког рата-
скраћени поступак, 

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и 
чланова њихових породица-скраћени поступак, 

5. Приједлог закона о измјени Закона о посебним правима добитника ратних 
признања и одликовања и чланова њихових породица-скраћени поступак. 

6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњој трговини, 
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7. Приједлог Програма рада Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине за 2017. годину, 

8. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне 
и Херцеговине и Европске банке  за обнову и развој (EBRD) за реализацију 
Пројекта Водовод Високо, 

9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између 
Босне и Херцеговине и Свјетске банке-Међународне банке за обнову и 
развој (IBRD) за Пројект јачања банкарског сектора, 

10. Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о 
активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за изградњу ТЕ 
„Бановићи“, блок 1-350 МW инвеститора РМУ „Бановићи“ д.д. Бановићи,  
Приједлог закључка о давању претходне сагласности у поступку издавања 
Енергетске дозволе инвеститору РМУ „Бановићи“ д.д. Бановићи, 

11. Избор и именовања: 
- Приједлог одлуке о оснивању и именовању Вијећа националних мањина 

Федерације Босне и Херцеговине. 
 

1. Приједлог за рјешење спорних питања у Приједлогу Закона о Агенцији 
за банкарство Федерације Босне и Херцеговине 

 

Заједничка комисија за усаглашавање различито усвојених текстова аката у 

оба дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине утврдила је Приједлог за 

рјешење спорних питања у Приједлогу закона о Агенцији за банкарство 

Федерациије Босне и Херцеговине. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ је у наставку 21. сједнице 

одржане 17. маја 2017. године прихватио Приједлог Заједничке комисије за 

усаглашавање различито усвојених текстова закона у домовима Парламента 

Федерације БиХ за рјешење спорних питања, односно да је усвојио Приједлог 

закона о Агенцији за банкарство Федeрације БиХ у тексту како је усвојен у Дому 

народа Парламента Федерације БиХ. 

У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 39 гласова за и два уздржана гласа, 

усвојио Приједлог за рјешење спорних питања у Приједлогу закона о Агенцији за 

банкарство Федерациије Босне и Херцеговине, чиме је Закон о Агенцији за 

банкарство Федерациије Босне и Херцеговине усвојен у истовјетном тексту у оба 

дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине и биће објављен у 

„Службеним новинама Федерације БиХ“ 
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2. Приједлог закона о измјенама Кривичног закона Федерације Босне и 
Херцеговине-хитни поступак 

 
Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом Парламента Федерације је на 22. сједници одржаној 14. 6. 

2017. године усвојио Приједлог закона о измјенама Кривичног закона Федерације 

Босне и Херцеговине у тексту како га је предложила Влада Федерације. 

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ, са 39 гласова за и четири уздржана гласа, 
усвојио Приједлог закона о измјенама Кривичног закона Федерације Босне и 
Херцеговине. 

 
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пријевременом 

повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено-ослободилачког 
рата- скраћени поступак 

 
Приједлог закона  утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом је на  23. сједници од 25.7.2017. године, усвојио Приједлог 

закона о измјенама и допунама Закона о пријевременом повољнијем 

пензионисању бранилаца одбрамбено-ослободилачког рата са техничким 

исправкама које је дао федерални министар за питања бораца и инвалида 

одбрамбено-ослободилачког рата. Исправке се односе на члан 2. став 3. 

Приједлога закона. 

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје 

На Приједлог закона амандмане су заједнички поднијели Осман Ћатић и 

Томислав Мартиновић  (Амандман се односи на чл. 1., 2. и 3. Приједлога закона) и 

Драженка Субашић, која је повукла Амандман. 

Уиме Одбора за борачка и инвалидска питања, рад, здравствену и социјалну 

заштиту, предсједник Одбора Иво Тадић је изјавио да Одбор подржава доношење 

сета ових борачких закона под тач. 3., 4. и 5. дневног реда данашње сједнице. 
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Приједлог закона је образложио Салко Букваревић, федерални министар за 

питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата. 

У расправи су учествовали: Предраг Којовић, Славиша Шућур, Томислав 

Мартиновић, Јасенко Туфекчић, Осман Ћатић, Иво Тадић, Анер Жуљевић, Адмир 

Хаџипашић, Драженка Субашић, федерални министар, Салко Букваревић и 

Мухамед Козадра. 

Влада Федерације је доставила изјашњење којим дјелимично прихвата Амандман 

Османа Ћатића и Томислава Мартиновића и поднијела свој Амандман 

Амандман који је  Влада Федерације прихватила гласи: 

 

У Приједлогу закона чл.  1., 2. и 3. се мијењају и гласе: 

„Члан  1. 

1)  У Закону о пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца 

одбрамбено-одлободилачког рата („Службене новине Федерације БиХ“, 

број 41/13, у даљњем тексту: Закон), у члану 3. у ставу (1) иза ријечи 

„пензију“, ријечи „и наставља им се исплата пензије до истека рока из 

члана 11. овог закона“, замјењују се ријечима: „остварену или потврђене 

по одредбама тог закона, уколико је то за њих повољније“. 

2) У члану 3. Закона додаје се нови став  (3) који гласи: 

„(3) Корисницима права из члана 4. тачка 5. Закона поновно ће се извршити 

прерачун пензија на основу мјесечног просјека невалоризираних плаћа 

остварених у посљедњих 5 година прије остваривања права на пензију. Висина 

пензије одредити ће се у постотку од пензијског основа према дужини пензијског  

стажа и износи за 20 година 55% од пензијског основа, а за сваку наредну 

навршену годину увећава се за 2%, с тим да не може износити више од 75% од 

пензијског основа.“. 

Члан 2. 

У члану 10. Закона додаје се нови став (2)) који гласи: 

„(2) Изнимно корисници права из члана 1. став (1) овог Закона задржавају 

достигнуту висину пензије у исплати која им је била утврђена прије ступања на 

снагу Закона о пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено-

ослободилачког рата.  
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Члан  3. 

У члану 11. Закона иза става (4) додају се нови ст. (5) и (6) који гласе:  

„(5) Поновна успостава висине пензије из члана 2. овог Закона вршит ће се по 

захтјеву корисника права у складу са одредбама Закона о управном поступку. 

(6) Право и исплата утврђене висине пензије  из члана 2. овог Закона припада 

најраније од дана ступања на снагу овог Закона.“. 

Амандман Владе Федерације гласи: 

 У члану 2. Приједлога закона, став (3) мијења се и гласи: 

“(3) Исплата пензија корисницима права из става (2) овог члана и члана 1. став (2) 

овог Закона успоставит ће се кроз пријелазни период од три године, на сљедећи 

начин: 

a) Од 01.01.2018.године пензија ће се исплаћивати по исплатном 

коефицијенту 1,161; 

b) Од 01.01.2019.године пензија ће се исплаћивати по исплатном 

коефицијенту 1,32; 

c) Од 01.01.2020.године пензија ће се исплаћивати по исплатном 

коефицијенту 1,485.“. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 34 гласа за, пет гласова против и пет 

уздржаних гласова, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено-

ослободилачког рата, са Амандманом Османа Ћатића и Томислава Мартиновића 

и  Амандманом Владе Федерације. 

Будући да је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено-

ослободилачког рата усвојен у различитом тексту у оба дома Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине, потребно је да се Представнички дом изјасни о 

Амандману Владе Федерације Босне и Херцеговине и Амандману којег је  Влада 

Федерације прихватила на сједници Дома народа 
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4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца 
и чланова њихових породица-скраћени поступак 
 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом је на 23. сједници од 25.7. 2017. године усвојио Приједлог 
закона о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и чланова њихових 
породица са три амандмана која је Влада Федерације прихватила на сједници 
Представничког дома па су постали саставни дио Приједлога закона. 
 
 
Амандмани гласе: 
 

Амандман I. 

 

У члану 8. Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о правима 

бранилаца и чланова њихових породица, став (2) мијења се и гласи: 

 

„Ревизорски тим за координацију ће извршити контролу свих увјерења на 

основу којих су остварена права за особе или чланове породица особа из става 1. 

тач. 3. и 4. члана 36.“. 

 

Амандман II. 

 

У члану 12. Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о правима 

бранитеља и чланова њихових породица који се односи на члан 55.а Закона, у 

ставу 2. иза ријечи“популације“ остатак текста се брише. 

 

Амандман III. 

 

У  члану 12. Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о правима 

бранилаца и чланова њихових породица који се односи на члан 55.б у ставу (3)  

ријечи: „објаву података из јединственог регистра“ се бришу и на крају текста 

додају се ријечи: „који ће бити доступан свим нивоима власти у Федерацији Босне 

и Херцеговине.“. 

 
На Приједлог закона два амандмана су заједнички  поднијели делегати Мирвет 
Бегановић и Расим Кантаревић, а  Анер Жуљевић је поднио један Амандман. 
 
Влада Федерације је доставила Изјашњење којим не прихваћа амандмане 
Мирвета Бегановића и Расима Кантаревића и Анера Жуљевића. 
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Приједлог закона је образложио Салко Букваревић, федерални министар за 

питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата. 

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

 
У расправи су учествовали: Расим Кантаревић, Мирвет Бегановић, Лејла Дидик 
Сарајлић (која је предложила Закључак), Адмир Хаџипашић, Славиша Шућур, 
Анер Жуљевић, Жељко Мирковић, федерални министар, Салко Букваревић, и Иво 
Тадић (који је предложио Закључак). 

Будући да подносиоци амандмана нису одустали од амандмана, предсједавајућа 
их је ставила на гласање и констатовала да: 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио 
Амандман којег су заједнички поднијели делегати Мирвет Бегановић и 
Расим Кантаревић,  јер је за гласало 25 делегата, девет делегата је било 
уздржано, а шест делегата је било против. Будући да је изражена сумња у 
резултате гласања, обављено је поименично гласање, које је обавио 
секретар Дома народа Измир Хаџиавдић. На основу резултата поименичног 
гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом народа Парламената 
Федерације није усвојио Амандман којег су заједнички поднијели делегати 
Мирвет Бегановић и Расим Кантаревић, јер је за гласало 25 делегата, 17 
делегата је било уздржано, а четири делегата су била против; 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио 
Амандман делегата Анера Жуљевића,  јер је за гласао 21 делегат, 15 
делегата је било уздржано, а девет делегата је било против. Будући да је 
изражена сумња у резултате гласања, обављено је поименично гласање, 
које је обавио секретар Дома народа Измир Хаџиавдић. На основу 
резултата поименичног гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом 
народа Парламента Федерације није усвојио Амандман којег је поднио Анер 
Жуљевић јер је за гласао 21 делегат, 22 делегата су била уздржана, а три 
делегата су била против. 

Након тога се гласало о Приједлогу закона. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 31 гласом за, седам гласова против и 

шест уздржаних гласова, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона 

о правима бранилаца и чланова њихових породица. 

Потом се гласало о приједлогу закључака које су предложили Лејла Дидик 
Сарајлић и,  уиме Клуба делегата хрватског народа, Иво Тадић. 

Након гласања предсједавајућа је констатовала да: 
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 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио 
Закључак којег је предложила Лејла Дидик Сарајлић, јер је за гласало 16 
делегата, девет делегата је било уздржано, а три делегата су  била против; 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио 
Закључак којег је предложио Иво Тадић, уиме Клуба делегата хрватског 
народа, јер је за гласало 26 делегата и 13 делегата је било уздржано. 
Будући да је изражена сумња у резултате гласања, обављено је 
поименично гласање које је обавио секретар Дома народа, Измир 
Хаџиавдић. На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 
констатовала да Дом народа Парламената Федерације није усвојио 
Закључак, јер је за гласало 27 делегата, 19 делегата је било уздржано, а 
један делегат је био против. 

 

5. Приједлог закона о измјени Закона о посебним правима добитника 
ратних признања и одликовања и чланова њихових породица-
скраћени поступак 

 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом је на  23. сједници од 25.7.2017. године усвојио Приједлог 
закона о измјени Закона о посебним правима добитника ратних признања и 
одликовања и чланова њихових породица у тексту како га је предложила Влада 
Федерације.  
 
Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 

Приједлог закона је образложио Салко Букваревић, федерални министар за 

питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата. 

У расправи није нико учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 44 гласа за и једним уздржаним гласом, 

усвојио Приједлог закона о измјени Закона о посебним правима добитника ратних 

признања и одликовања и чланова њихових породица. 
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6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњој 
трговини 

 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом Парламента Федерације је на 22. сједници одржаној 14.6. 
2017. године усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутарњој 
трговини у тексту како га је предложила Влада Федерације. 
 
На Приједлог закона два амандмана поднио је делегат Един Форто. 
Амандмани се се односе на члан 1. став 2. и члан 25. 
Влада Федерације је доставила извјештај којим не прихвата амандмане. 
    
Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Приједлог закона је образложио федерални министар трговине Златан Вујановић. 

У расправи није нико учествовао. 

Будући да је Един Форто одустао од амандмана, прешло се на гласање о 
Приједлогу закона. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 40 гласова за и пет уздржаних гласова, 

усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњој трговини. 

7. Приједлог Програма рада Дома народа Парламента Федерације Босне 
и Херцеговине за 2017. годину 
 
Приједлог Програма рада утврдио је Колегијум Дома народа. 

 

Приједлог Програма рада  разматрала су надлежна радна тијела и 

доставила своје извјештаје. 

 

Приједлог Програма рада је образложила Лидија Брадара, предсједавајућа 

Колегијума. 

У расправи није нико учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 30 гласова за, девет гласова против и пет 

уздржаних гласова, усвојио Приједлог програма рада Дома народа Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину. 
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8. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између 
Босне и Херцеговине и Европске банке  за обнову и развој (EBRD) за 
реализацију Пројекта Водовод Високо 
 
Приједлог одлуке утврдила  је Влада Федерације и доставила је, са 
попратним материјалима,  Парламенту Федерације ради разматрања и 
доношења. 

 
Приједлог одлуке  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

 

У расправи је учествовала Лејла Имамовић. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 36 гласова за и четири уздржана гласа, 

донио Одлуку о прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне и 

Херцеговине и Европске банке  за обнову и развој (EBRD) за реализацију Пројекта 

Водовод Високо. 

 
9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму 

између Босне и Херцеговине и Свјетске банке-Међународне банке за 
обнову и развој (IBRD) за Пројект јачања банкарског сектора 
 
Приједлог одлуке утврдила  је Влада Федерације и доставила је, са 
попратним материјалима,  Парламенту Федерације ради разматрања и 
доношења. 
 
Приједлог одлуке  разматрала су надлежна радна тијела, која су доставила 

своје извјештаје. 

 

У расправи није нико учествовао. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 32 гласа за и шест уздржаних 

гласова, донио Одлуку о прихватању задужења по Споразуму о зајму 

између Босне и Херцеговине и Свјетске банке-Међународне банке за 

обнову и развој (IBRD) за Пројект јачања банкарског сектора. 
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10. Информација Федералног министарства енергије, рударства и 
индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за 
изградњу ТЕ „Бановићи“, блок 1-350 МW инвеститора РМУ „Бановићи“ 
д.д. Бановићи,  
Приједлог закључка о давању претходне сагласности у поступку 
издавања Енергетске дозволе инвеститору РМУ „Бановићи“ д.д. 
Бановићи 
 

Ову Информацију доставила је Влада Федерације Парламенту Федерације ради 
разматрања.  
 
Уз Информацију је достављен и Приједлог закључка о давању претходне 
сагласности. 
 
Представнички дом Парламента Федерације је на 20. сједници одржаној 25. 
7.2017. године разматрао Информацију и усвојио Закључак о давању претходне 
сагласности у поступку издавања Енергетске дозволе инвеститору РМУ 
„Бановићи“ д.д. Бановићи. Том приликом, Представнички дом је усвојио још један 
Закључак. 
 
 Информацију су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

 
Информацију је образложио секретар Федералног министарства енергије, 

рударства и индустрије, Стипо Буљан. 
 
У расправи је учествовао Расим Достовић. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 34 гласа за и шест уздржаних гласова, 

усвојио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  
 

1. Даје се претходна сагласност Федералном министарству енергије, 
рударства и индустрије у поступку издавања Енергетске дозволе 
инвеститору РМУ „Бановићи“ д.д. Бановићи, за изградњу ТЕ „Бановићи“, 
инсталиране називне снаге 350 МW (1x350 МW), одобрене снаге 
прикључења 350 МW (1x350 МW), планиране годишње производње 
електричне енергије од 2.252,3 ГWх, која се планира градити у 
границама постојећег експлоатационог поља рудника РМУ „Бановићи“ 
д.д. Бановићи. 
 

2. Задужује се Федерално министарство енергије, рударства и индустрије 
да приступи активностима из члана 23. ст. (4), (5), (6) и (7) и члана 24. 
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Уредбе о поступку, критеријима, форми и садржају захтјева за издавање 
енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкцију постојећих 
производних постројења („Службене новине Федерације БиХ“, број 
27/14), на издавању Енергетске дозволе из тачке 1. овог закључка. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објаве у 
„Службеним новинама Федерације БиХ“. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 34 гласа за и шест уздржаних гласова, 

усвојио сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине обавезује Владу  

Федерације Босне и Херцеговине, Федерално министарство енергије, 

рударства и индустрије и РМУ „Бановићи“, д.д. Бановићи да, уиме 

Федерације Босне и Херцеговине, наставе активности на изградњи ТЕ 

„Бановићи“, Блок 1-350 МW. 

 

2. Овлашћује се Влада Федерације Босне и Херцеговине, Федерално 

министарство енергије, рударства и индустрије и РМУ „Бановићи“, д.д. 

Бановићи да, уиме Федерације Босне и Херцеговине, окончају све 

активности на закључивању потребних уговора и аката у вези са 

активностима из тачке 1. овог закључка, те о томе информише Парламент 

Федерације Босне и Херцеговине. 

 

3. Парламент Федерације Босне и Херцеговине обавезује Владу  Федерације 

Босне и Херцеговине, Федерално министарство енергије, рударства и 

индустрије и РМУ „Бановићи“, д.д. Бановићи да о свим фазама изградње 

информише Парламент Федерације Босне и Херцеговине.  

 
4. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објаве у „Службеним 

новинама Федерације БиХ“. 
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11. Избор и именовања 
- Приједлог одлуке о оснивању и именовању Вијећа националних 

мањина Федерације Босне и Херцеговине 
 

Комисија за избор и именовања Дома народа разматрала је Приједлог 
одлуке о оснивању и именовању Вијећа националних мањина Федерације Босне и 
Херцеговине. 

 

Представнички дом Парламента Федерације је у наставку 16. сједнице 
одржане 25.1. 2017. године донио Одлуку о оснивању и именовању чланова 
Вијећа националних мањина Федерације Босне и Херцеговине којом су за чланове 
именовани:  
 

1. Др.Елијас Таубер – Жидов 
2. Мишо Чирко – Русин 
3. Бајро Бегановић – Ром 
4. Јусић Неџад – Ром 
5. Суљић Мехмед – Ром 
6. Мујић Мехмед – Ром 
7. Мујо Фафулић – Ром 
8. Суљић Алага – Ром 
9. Варан Суада – Туркиња 
10. Виолета Џолан – Румунка 
11. Џемина Зејнуллаху – Албанка 

12. Владимир Лукачевић – Чех 
13. Само Чолак – Словенац 
14. Бруно Палестра – Талијан 
15. Муратовић Ирма – Мађарица 
16. Ченгић Ирмина – Пољакиња 
17. Емил Бакош – Словак 
18. Реџић Хидајета - Црногорка 
19. Велибор Кувач – Нијемац 
20. Мујић Шабан – Ром 
21. Давор Ебнер – Аустријанац. 

 
 

У расправи није нико учествовао. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ, са 42 гласа за донио Одлуку о оснивању и 
именовању чланова Вијећа националних мањина Федерације Босне и 
Херцеговине којом су за чланове именовани:  
 

1. Др.Елијас Таубер – Жидов 
2. Мишо Чирко – Русин 
3. Бајро Бегановић – Ром 
4. Јусић Неџад – Ром 
5. Суљић Мехмед – Ром 
6. Мујић Мехмед – Ром 
7. Мујо Фафулић – Ром 
8. Суљић Алага – Ром 
9. Варан Суада – Туркиња 
10. Виолета Џолан – Румуњка 
11. Џемина Зејнуллаху – Албанка 

12. Владимир Лукачевић – Чех 
13. Само Чолак – Словенац 
14. Бруно Палестра – Талијан 
15. Муратовић Ирма – Мађарица 
16. Ченгић Ирмина – Пољакиња 
17. Емил Бакош – Словак 
18. Реџић Хидајета - Црногорка 
19. Велибор Кувач – Нијемац 
20. Мујић Шабан – Ром 
21. Давор Ебнер – Аустријанац. 



 
 

Сједница је завршена у 15:30. 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

Измир Хаџиавдић                                                        Лидија Брадара 

 


