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З А П И С Н И К 
13. сједнице Домa народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине,  одржане 2. јуна 2016. године 
 

 Сједница је почела у 12:50.  
 
 Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа 
Дома народа Парламента Федерације БиХ. 
   На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила делегате, 
замјеницу премијера Федерације Босне и Херцеговине, госпођу Јелку 
Милићевић, министре у Влади Федерације, представнике 
акредитованих медијских кућа и госте.  

На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 51 делегат, што чини већину и 
да Дом може радити и пуноважно одлучивати, те да су изостанак са 
сједнице оправдали делегати Амор Машовић и Исмет Сарајлић. 

 
Прије наставка, Дому народа обратио се предсједник Клуба 

делегата српског народа, Славиша Шућур. Затражио је да Дом изабере 
потпредсједавајућег из реда српског народа како би била испуњена 
уставна обавеза везана за састав руководства Дома народа.  

Започела је дискусија у којој су учествовали: Лидија Брадара, 
Јасенко Туфекчић, предсједник Клуба делегата хрватског народа 
Томислав Мартиновић, Предраг Којовић, Осман Ћатић, предсједник 
Клуба делегата бошњачког народа, Славиша Шућур, Драженка 
Субашић, Анер Жуљевић и Далиборка Миловић, која је најавила 
повлачење кандидатуре за потпредсједавајућу Дома народа.  

Славиша Шућур је изјавио да се Клуб делегата српског народа 
не третира једнако као клубови бошњачких и хрватских делегата. 
Позвао је Високог представника за БиХ да ријеши насталу ситуацију и 
позвао чланове Клуба делегата српског народа, односно онај дио који 
је тражио наставак 12. сједнице и гласање о приједлозима одлука за 
избор потпредсједавајућег из реда српског народа, да напусте 
сједницу. 

  
Након што је већина чланова Клуба делегата српског народа 

напустила сједницу, предсједавајућа је затражила појединачну 
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прозивку и констатовала да сједници присуствују 42 делегата, што чини 
већину те да Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

Предсједавајућа је дала на гласање Записник 11. сједнице, 
одржане 31. марта и 14. априла 2016. године и, на основу резултата 
гласања, констатовала да је Дом, без примједби и са 38 гласова за, 
усвојио Записник 11. сједнице.  

 
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 
  
Осман Ћатић, уиме Клуба делегата бошњачког народа, покренуо је 
иницијативу којом је затражио од Владе Федерације да у року од 30 
дана предложи доношење критеријумја и донесе одлуку о расподјели 
буџетских средстава нижим нивоима власти, са посебним освртом на 
Босанско-подрињски кантон Горажде и кантоне у којима је угрожено 
остваривање основних функција прописаних Уставом Федерације и 
другим прописима. 
 
Лејла Имамовић је покренула иницијативу којом је затражила од 
Владе Федерације да што хитније формира привремену стручну 
комисију која ће Влади и Парламенту Федерације предложити 
провођење хитних мјера с циљем заштите Јавног сервиса Радио-
телевизије Федерације БиХ од лошег пословања Јавног сервиса 
Радио-телевизије БиХ. Предложила је увођење новог модела наплате 
таксе за Јавни РТВ сервис Федерације путем пореза.  
 
Анер Жуљевић се осврнуо на одговор који је добио на питање у вези 
помоћи институцијама културе. 
Поставио је питање Влади Федерације и надлежном министарству у 
вези подношења захтјева за субвенцију запошљавања младих, 
незапослених лица без радног искуства или захтјева за субвенцију 
самозапошљавања. 
Затражио је од Колегијума Дома народа заказивање тематске сједнице 
на којој би Дом расправљао о писму намјере којег је потписао премијер 
Федерације и доставио  Међународном монетарном фонду. 
 
Слободан Томић је од Федералног министарства пољопривреде, 
водопривреде и шумарства затражио списак имена 66 
пољопривредника из Западнохерцеговачког кантона којима је одбијена 
апликација за новчане потицаје за сјетву кромпира са образложењем 
разлога одбијања.  
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Ђуро Пркачин је поставио питање предсједнику Врховног суда 
Федерације БиХ, а оно гласи: Када ће бити расписан конкурс за мјесто 
повјереника Одјељења судске полиције судова у Херцеговачко-
неретванском кантону са сједиштем у Мостару? 
 
Анес Османовић  је поставио питање и покренуо иницијативу. 
Питао је да ли су министри  и министрице Владе Федерације посјетили 
све кантоне у Федерацији БиХ и да ли су упућени у актуелне проблеме 
из надлежности министарстава која воде. Покренуо је иницијативу 
којом је затражио од Владе Федерације да министри и министрице који 
нису посјетили све кантоне учине то најкасније до почетка годишњих 
одмора. 
 
Жељко Јосић је питао Владу Федерације што ће подузети у вези 
рјешавања тужби Савеза опћина и градова Федерације БиХ у вези 
смањивања прихода са Јединственог рачуна ПДВ-а због враћања дуга 
Међународном монетарном фонду, чиме је отежано испуњавање 
функција јединица локалне самоуправе. Такође, питао је Владу 
Федерације што ће подузети да  јединице локалне самоуправе не буду 
укључене у враћање кредита у којима не учествују нити их користе. 
 
Емир Фрашто је питао Владу Федерације колико оружја има по 
кантонима, а нарочито о  броју дугих цијеви, што се односи и на 
Федерално министарство унутрашњих послова. Питао је и колико је 
средстава из Буџета Федерације за 2016. годину намијењено за 
набавку дугих цијеви и како ће бити распоређено по кантонима. 
 
Сегмедина Срна Бајрамовић  је поставила питање Влади Федерације 
и надлежном министарству у вези доношења стратешког документа 
или акционог плана у циљу дефинисања неопходних мјера и 
активности популацијске политике. 
 
Амил Буљубашић се осврнуо на одговор добијен на питање у вези 
усклађености измјене Уредбе о накнадама које немају карактер плате 
које припадају члановима Владе Федерације, њиховим савјетницима 
којим се изједначавају права на накнаде члановима Владе Федерације 
и савјетницима са накнадама које непрекидно уживају чланови домова 
Парламента Федерације БиХ са Законом о платама и накнадама у 
органима власти Федерације БиХ. 
Затражио је допуну одговора на питање када је тачно покренута 
иницијатива за изградњу пјешачке стазе на дионици пута М4 у Опћини 
Тешањ. 
 
Мирвет Бегановић је поставио питање Влади Федерације у вези 
имплементације Програма за увезивање радног стажа радницима у 
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предузећима која су у већинском државном власништву. Упитао је на 
којим подручјима се налазе и да ли је и Агрокомерц једно од њих. 
 
Дамир Јукић је поставио питање директору Порезне управе 
Федерације БиХ у вези одабира најбољих кандидата на конкурсу за 
пријем шест федералних порезних инспектора у Кантоналном 
порезном уреду Зеница. 
 
Адмир Хаџипашић је поставио два питања. 
Прво питање упутио је Федералном министарству енергије, рударства 
и индустрије и ЈП Електропривреда БиХ, а тиче се реконструкције 
нисконапонске мреже на подручју Унско-санског кантона и реализације 
закључака усвојених на Тематској сједници Дома народа након 
разматрања стања у електроенергетском сектору у Федерацији БиХ. 
Федералном министарству рада и социјалне политике упутио је питање 
у вези уписивања ратног стажа у радну књижицу.  
 

Након делегатских питања, предсједавајућа је обавијестила 
делегате да је руководство Дома народа разговарало са 
представницима Удружења Швицарац у вези Приједлога закона о 
конверзији кредита са валутном клаузулом у швицарским францима 
(ЦХФ) у конвертибилне марке (КМ) којег је  предложила Комисија за 
испитивање законитости пласмана кредита у швицарским францима у 
Представничком дому по  хитном поступку. Предсједавајућа је 
обавијестила делегате да је упутила допис радним тијелима да 
размотре Приједлог закона. Предлагач овог закона није био на 
сједницама радних тијела те ће Дом народа разматратрати овај 
приједлог на једној од наредних сједница.  

 
Будући да није било приједлога за измјену и допуну дневног 

реда, предсједавајућа је обавијестила делегате да је Влада 
Федерације БиХ доставила Приједлог закона о измјенама и допунама 
Закона о извршном поступку с приједлогом да буде разматран по 
хитном поступку.  
 

На основу  резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ са 31 гласом за, једним 
уздржаним и  два  против,  прихватио да Приједлог закона о измјенама 
и допунама Закона о извршном поступку буде разматран по хитном  
поступку.  
 

Предсједавајућа је, затим, констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 31 гласом за, два против и једним 
уздржаним, усвојио сљедећи 
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Д Н Е В Н И Р Е Д 
 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршном 
поступку - хитни поступак, 
 

2. Приједлог закона о недопуштеном оглашавању, 
 

3. Приједлог закона о пољопривредној органској производњи, 
 

4. Приједлог закона о финансијском пословању, 
 
5. Нацрт закона о ветеринарско - медицинским производима, 

 
6. Извјештај о раду Фонда за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање лица са инвалидитетом Федерације БиХ за 2015. 
годину,  
Извјештај о извршењу финансијског плана за 2015. годину, 

 
7. Извјештај о извршењу Буџета Федерације Босне и Херцеговине 

за период 1. јануар - 31. децембар 2015. године 
 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 
извршном поступку - хитни поступак 
 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
 

Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом 
народа да је на 12. Ванредној сједници, одржаној 30. 5. 2016. године, 
усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршном 
поступку у тексту како га је предложила Влада Федерације. 
 

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

На Приједлог закона Алмедин Алиефендић је поднио амандман 
који се односи на члан 138. Закона. 

 
Влада Федерације доставила је изјашњење којим не прихвата 

овај амандман. 
 
У расправи су учествовали: Анер Жуљевић, Мирвет Бегановић, 

Расим Достовић, Алмедин Алиефендић, предсједник Клуба делегата 
бошњачког народа, Осман Ћатић, Адмир Хаџипашић и федерална 
министрица финансија, Јелка Милићевић.  

Алиефендић је казао да одустаје од амандмана, а Ћатић је, 
уиме Клуба, предложио закључак. 
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На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 31 гласом за, четири 
против и два уздржана, усвојио Приједлог закона о измјенама и 
допунама Закона о извршном поступку. 

 
Дом се, затим, изјаснио о закључку који је предложио Клуб 

делегата бошњачког народа. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 

да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 35 гласова за и 
једним уздржаним, усвојио сљедећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

 Обавезује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да, заједно 

са владама кантона и Савезом општина и градова Федерације Босне и 

Херцеговине, до усвајања наредног Буџета Федерације Босне и 

Херцеговине, сагледа ситуацију на нивоу Федерације Босне и 

Херцеговине и предложи цјеловито и системско рјешење проблема 

тужби по основу радно-правног статуса. 

Предсједавајућа је предложила да Дом размотри 4. тачку 
Дневног реда због обавеза које има федерална министрица финансија, 
што су делегати прихватили. 

 
4. Приједлог закона о финансијском пословању 

 
Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 

 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом 

народа да је на 11. сједници одржаној 18. 5. 2016. године усвојио 
Приједлог закона о финансијском пословању са једним Амандманом, 
којег је Влада Федерације прихватила па је постао саставни дио 
Приједлога закона. Амандман се односи на члан 18. став (4). 

 
Амандман гласи: 

У члану 18. став (4) мијења се и гласи: 

„(4) Радњама из става (3) овога члана нарочито се сматрају: 
преусмјеравање новчаних и финансијских токова на друге особе, 
давање зајма, исплаћивање предујма добити или добити, исплаћивање 
дивиденде, обављање пријеноса права на треће особе, нарочито на 
повезана друштва, набава путничких аутомобила и резервних дијелова 
за таква пријевозна средства, издаци за пословне забаве и смјештај и 
издаци обвезника за репрезентацију.“. 
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Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и 
доставила своје извјештаје. 

 
У расправи су учествовали Адмир Хаџипашић и Јелка 

Милићевић. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 33 
гласа за и једним уздржаним,  усвојио Приједлог закона о 
финансијском пословању. 
 

2. Приједлог закона о недопуштеном оглашавању 
 

Приједлог закона утврдила је 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 Босне и Херцеговине, 
једногласно, са 34 гласа за, усвојио Приједлог закона о недопуштеном 
оглашавању 
 

3. Приједлог закона о пољопривредној органској 
производњи 
 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
 

На Приједлог закона амандман је поднио Ђуро Делић. 
 

Влада Федерације је доставила изјашњење којим прихвата 
Амандман. 

 
Амандман гласи: 
 

У члану 35. став (1) Приједлога закона о пољопривредној 
органској производњи мијења се и гласи: 

„(1) Федерално министарство доноси рјешење о упису у 
Регистре из члана 34. став (2) овог закона на основу захтјева субјекта и 
када утврди да подноситељ захтјева испуњава увјете из члана 34. став 
(3) овог закона уз писану сагласност надлежног кантоналног 
министарства за послове пољопривреде.“.  
 

Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и 
доставила своје извјештаје. 
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У расправи није нико учествовао.  
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 33 гласа за и једним 
уздржаним, усвојио Приједлог закона о пољопривредној органској 
производњи. 

. 
5. Нацрт закона о ветеринарско-медицинским производима 
 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 

 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом 

народа да је на 11. сједници, одржаној 18. 5. 2016. године, разматрао 
Нацрт закона о ветеринарско-медицинским производима и Закључком 
га прихватио. Том приликом, Нацрт закона је стављен на јавну 
расправу у трајању од 90 дана. 
 

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

У расправи је учествовао Анер Жуљевић.  
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 
Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 29 гласова за и шест 
против, усвојио сљедећи: 
 

З А К Љ У Ч А К  

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
прихваћа Нацрт закона о ветеринарско-медицинским производима 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 прописаном Уставом 
Федерације 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 оне изнесене у оквиру јавне расправе.  
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6. Извјештај о раду Фонда за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање лица са инвалидитетом Федерације БиХ за 2015. 
годину,  

      Извјештај о извршењу финансијског плана за 2015. годину 
 
На основу члана 30. Статута Фонда за професионалну рехабилитацију 
и запошљавање лица са инвалидитетом („Службене новине ФБиХ, број 
28/11) Фонд је дужан да, до краја марта текуће године, достави 
Извјештај о раду и Извјештај о извршењу финсијског плана за 2015. 
годину.  
Фонд за професионалну рехабилитацију доставио је Парламенту 
Федерације извјештаје ради разматрања и прихватања. 
 

Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 

  
Извјештај је образложио представник Фонда за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом. 
 

 У расправи су учествовали: Слободан Томић, предсједник Клуба 
делегата бошњачког народа, Осман Ћатић и Томислав Мартиновић, 
предсједник Клуба делегата хрватског народа.  
Уиме клубова, Ћатић и Мартиновић предложили су закључке.  
  

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, није 
усвојио Извјештај о раду Фонда за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање лица са инвалидитетом Федерације Босне и 
Херцеговине за 2015. годину са  Извјештајем о извршењу финансијског 
плана за 2015. годину, будући да су за гласала 22 делегата, а 17 
делегата је било уздржано.  

Јасенко Туфекчић изразио је сумњу у резултате гласања те је 
Измир Хаџиавдић обавио поименично гласање.  

 
На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 

констатовала да Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, није усвојио Извјештај о раду Фонда за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом Федерације 
Босне и Херцеговине за 2015. годину са  Извјештајем о извршењу 
финансијског плана за 2015. годину, те да су за гласала 24 делегата, а 
16 делегата је било уздржано.  

Предсједавајућа је ставила на гласање усаглашени Приједлог 
закључка клубова делегата бошњачког и хрватског народа и на основу 
резултата гласања, констатовала да је Дом народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине, са 28 гласова за, шест уздржаних 
гласова и једним гласом против, усвојио сљедећи  
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З А К Љ У Ч А К  
 

1. Задужује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да приступи 

измјенама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији, 

оспособљавању и запошљавању лица са инвалидитетом у 

Федерацији Босне и Херцеговине у циљу осигурања наплате 

посебног доприноса по чл. 18. и 19. Закона о  професионалној 

рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању лица са 

инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине тако што ће 

приступити допунама  члана 66.  Закона додавањем става (4) који 

би гласио:  „(4) Надзор над уплатом посебног доприноса из чл. 18. и 

19. Закона врши Пореска управа Федерације Босне и 

Херцеговине.“. 

2. Посебан нагласак у Нацрту измјена и допуна Закона о 

професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 

лица са инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине требао 

би се односити на ревидирање привредних и правних субјеката који 

су у обавези запослити особе са инвалидитетом, као што су 

болнице, домови здравља и остали правни субјекти који обављају 

специфичне дјелатности. 

 
7. Извјештај о извршењу Буџета Федерације БиХ за период 1. 

јануар - 31. децембар 2015. године 
 

Влада Федерације доставила је Парламенту Федерације  Извјештај о 
извршењу Буџета Федерације БиХ за период 1. јануар - 31. децембар 
2015. године, ради разматрања и усвајања. 
 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом 
народа да је на 11. сједници одржаној 18. 5. 2016. године Закључком 
усвојио Извештај о извршењу Буџета  Федерације БиХ за перод 1. 
јануар  - 31. децембар 2015. године.  
 
Извјештај о извршењу Буџета разматрала су надлежна радна тијела и 
доставила своје  извјештаје. 

Будући да сједници није присуствовао представник предлагача тачка је 
скинута с дневног реда.  

Сједница је завршена  у 15:15 часова. 

*** 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 
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СЕКРЕТАР                       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
 

        Измир Хаџиавдић                                                   Лидија Брадара  
 


