
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
ДОМ НАРОДА 
 
  Број: 02-02-7-1274/16 
  Сарајево, 15.12.2016. године 
  
 

З А П И С Н И К 

15. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 15. септембра и 8. и 15. децембра 2016. године 

 

  Сједница је почела у 13:50. 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
   На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне 
делегате и министре, представнике медија, међународних организација, 
удружења и госте. 

Изостанак са сједнице оправдали су Жељко Мирковић, Младен Лонић 
и Сејо Буква. 
   На основу  евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 34 делегата, што чини већину па Дом 
народа може радити и пуноважно одлучивати.  
 Предсједавајућа је обавијестила делегате да је, због важности тачака 
из предложеног дневног реда 15. сједнице, Колегиј Дома одлучио да прво 
отвори 15. сједницу те да, након завршетка 15., настави 14. сједницу.  

У вези са наведеним приједлогом покренута је дискусија у којој су 
учествовали: Анер Жуљевић, Славиша Шућур, Јасенко Туфекчић и Лидија 
Брадара. 
Предсједавајућа је, затим, ставила на гласање Записник 12. сједнице Дома 
народа Парламента Федерације БиХ, одржане 12. априла, 12. маја и 23. 
јуна 2016. године и Записник Тематске сједнице Дома народа Парламента 
Федерације БиХ,  одржане 30. јуна 2016. године. 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа, без примједби, са 35 гласова за, четири против и једним уздржаним 
гласом, усвојио Записник 12. сједнице Дома народа Парламента 
Федерације БиХ, одржане 12. априла, 12. маја и 23. јуна 2016. године. 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа, без примједби, са 38 гласова за и три гласа против, усвојио 
Записник Тематске сједнице Дома народа Парламента Федерације БиХ, 
одржане 30. јуна 2016. године. 
 
Након гласања о записницима, делегати су постављали питања и покретали 
иницијативе.  
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Томислав Мандић поставио је питање федералном министру промета и 
комуникација о пословању и раду Јавног предузећа Аутоцесте ФБиХ. 
Сегмедина Срна-Бајрамовић затражила је достављање списка са 
именима и стручном спремом свих савјетника у Влади Федерације. Упитала 
је на основу чега је донешена одлука о ношењу униформе за инспекторе у 
Федералној управи.  
Покренула је иницијативу за израду нацрта закона о комори архитеката и 
инжињера у градитељству.  
Весна Сараџић је покренула иницијативу Дирекцији за цесте ФБиХ за 
обнову табли са ћириличним натписом. 
Мирко Батинић је поставио два питања. 
Прво питање се односи на Владу и опћину Травник, а везано је за 
проблематику Католичког школског центра и одлуке да се сав простор врати 
у власништво Врхбосанске надбискупије те је упитао кад ће се испоштовати 
ова одлука. 
Друго питање је везано за рад ревизијских тимова и податке о ФМБ1, ФМБ2 
у вези припадника ХВО, Армије БиХ и припадника бившег МУП-а те је 
упитао када ће се коначно ријешити питања везана за ове случајеве. 
Анес Османовић је поставио питање је МУП-у Федерације БиХ и везано је 
за крађу идентитета у сврху изборног инжињеринга те је упитао колико је 
МУП упознат са случајевима у Оџаку? Покренуо је иницијативу да се МУП и 
ФУП укључе и испитају ове индиције у складу са својим надлежностима. 
Анер Жуљевић је затражио да му се достави информација у вези 
приватизације ФДС-а и упитао је да ли је пласирана у јавност. 
Упитао је премијера у вези са давањем сагласности на сједници Владе за 
доношење одлуке о ограничењу овлаштења извршном директору ЈП 
Електропривреда БиХ. Изразио је незадовољство одговором добијеним на 
питање у вези фискализирања уплатних мјеста Лутрије БиХ. 
Ђуро Делић је поставио два питања Агенцији за воде Федерације БиХ. 
Упитао је  зашто водозаштитни објекат насипа Копанице општине Орашје 
још није реализован и зашто се не иде у реализацију изградње црпне 
станице Видовице на ријеци Сави када постоји пројекат. 
Дарио Пушић је поставио питање Федералном министарству 
пољопривреде, водопривреде и шумарства у вези неисплаћивања потицаја 
из 2014. године по рјешењима за рурални развој у 2014. години. Затражио је 
писани одговор. 
Дамир Јукић је поставио питање Федералном министарству енергије, 
рударства и индустрије у вези промјене Акцијског плана Владе Федерације 
Босне и Херцеговине за повлаштене произвођаче електричне енергије 
односно соларне енергије. 
Предсједавајућа је након постављених питања и покренутих иницијатива 
обавијестила делегате да је од предсједника клубова бошњачких и 
хрватских делегата добила захтјев за паузу. 
Након паузе, предсједавајућа је обавијестила делегате да се сједница 
прекида на захтјев два клуба и прекинула сједницу у 16 часова. 
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            НАСТАВАК СЈЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 8. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

 
 Сједница је почела у 17:47. 
 Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ.  
 На почетку сједнице предсједавајућа је поздравила делегате, 
министре у Влади Федерације БиХ, представнике невладиних организација 
и представнике акредитираних медијских кућа који прате рад сједнице. 

На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 49 делегата, што чини већину, те Дом 
народа може радити и пуноважно одлучивати. 
 Предсједавајућа је подсјетила делегате да су неке тачке предложеног 
дневног реда 15. сједнице разматране на 8. ванредној сједници Дома 
народа те да су преостале сљедеће тачке 15. сједнице: 
 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о играма на срећу - 
хитни поступак, 

2. Нацрт закона о шумама, 
3. Нацрт  закона о премјеру  и регистрацији некретнина, 
4. Нацрт закона о регистру финансијских извјештаја, 
5. Нацрт закона о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и 

Херцеговине,  
6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњој трговини,  
7. Квартални извјештај о дугу Q1/ 2016. године, 
8. Приједлог стратегије саобраћаја у Федерацији Босне и Херцеговине 

за период  2016.-2030. година, 
9. Избор и именовања: 

- Приједлог одлуке о измјени Одлуке о избору 
предсједника,замјеника предсједника и чланова радних тијела 
Дома народа Парламента Федерације БиХ. 
 

 Након што је предсједавајућа прочитала преостале тачке дневног 
реда, Томислав Мартиновић, предсједник Клуба делегата хрватског народа, 
затражио је паузу у трајању од 15 минута. 
 Затим се прешло на утврђивање дневног реда. 

Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Влада Федерације 
доставила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о играма на 
срећу са приједлогом да се разматрају по хитном поступку.  
 Прије изјашњавања делегата о овом приједлогу, Дому се обратио 
Хајрудин Хаџимехановић, помоћник министрице финансија како би 
образложио хитност поступка. 
  У вези овог приједлога отворила се расправа у којој су учествовали: 
Далиборка Миловић, Осман Ћатић, предсједник Клуба делегата бошњачког 
народа, Анер Жуљевић, Јасенко Туфекчић, Анес Османовић, Мухамед 
Козадра,Томислав Мартиновић, Лидија Брадара, Славиша Шућур, Измир 
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Хаџиавдић, секретар Дома народа, Алмедин Алиефендић, Жељко 
Мирковић и Драженка Субашић. 
 Након расправе прешло се на гласање. 
 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 
Дом народа није прихватио приједлог да се Приједлог закона о измјенама и 
допунама Закона о играма на срећу разматра по хитном поступку, јер је 14 
делегата гласало за, осам делегата је било уздржано, а 25 делегата је било 
против. 
 Будући да је Осман Ћатић изразио сумњу у резултате гласања, 
приступило се поименичном гласању. 
 На основу резултата поименичног гласања које је обавио секретар 
Дома народа, Измир Хаџиавдић, предсједавајућа је констатовала да Дом 
народа Парламента Федерације није прихватио да се Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о играма на срећу разматра по хитном 
поступку, јер је 14 делегата гласало за, седам делегата је било уздржано и 
29  делегата је гласало против. 
 Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Комисија за избор и 
именовања Дома народа доставила приједлог да се на дневни ред уврсти 
тачка Избор и именовања на којој би се разматрао - Приједлог одлуке о 
измјени Одлуке о избору предсједника, замјеника предсједника и чланова 
радних тијела Дома народа Парламента Федерације БиХ, што су делегати 
прихватили. 
 Такође, предсједавајућа је обавијестила делегате да је на 12. 
сједници Представничког дома од 8.11.2016. године, Влада Федерације 
повукла Нацрт  закона о премјеру и регистрацији некретнина, а како 
представник предлагача није био присутан на сједници Дома народа, 
предсједавајућа је констатовала да Дом народа скида с дневног реда 
наведени закон. 
 Предсједавајућа је, затим, констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 46 гласова за, једним гласом против и три 
уздржана гласа, усвојио сљедећи 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д 
   

1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о играма на срећу, 
2. Нацрт закона о шумама, 
3. Нацрт закона о регистру финансијских извјештаја, 
4. Нацрт закона о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и 

Херцеговине,  
5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњој 

трговини,  
6. Квартални извјештај о дугу Q1/ 2016. године, 
7. Приједлог стратегије саобраћаја у Федерацији Босне и 

Херцеговине за период  2016.-2030. година, 
8. Избор и именовања: 
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- Приједлог одлуке о измјени Одлуке о избору предсједника, 
замјеника предсједника и чланова радних тијела Дома народа 
Парламента Федерације БиХ. 

 
1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о играма на срећу 
 
 Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
 
 Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом 
народа да је на 12. сједници, одржаној 13.7.2016. године, усвојио Приједлог 
закона о играма на срећу по хитном поступку у тексту како га је предложила 
Влада Федерације.  
Влада Федерације је  накнадно доставила 15 амандмана. 
 Овај закон у форми приједлога разматрала су надлежна радна тијела 
и доставила своје извјештаје. 
 Хајрудин Хаџимехановић, помоћник министрице финансија, 
образложио је наведени закон. 
 Након тога, предсједавајућа је отворила расправу у којој су 
учествовали: Анер Жуљевић, Осман Ћатић, Анес Османовић, Славиша 
Шућур, Дарио Пушић, Дамир Јукић, Далиборка Миловић и Хајрудин 
Хаџимехановић. 
 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 36 гласова за, једним 
уздржаним гласом  и једним гласом против, 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 играма на срећу и 
сматра да може послужити као основ за израду Приједлога закона. 

2. Задужује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да проведе јавну 
расправу  и   најкасније у року од 30 дана Дому народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине достави Приједлог  закона о 
измјенама и допунама Закона о играма на срећу. 

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 јавној расправи. 
 

Сједница је прекинута у 20:08.  
 

НАСТАВАК СЈЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 15. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 
 

 Сједница је почела у 11:30. 
 Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ.  
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 На почетку сједнице предсједавајућа је поздравила делегате, 
федералну министрицу финансија, Јелку Милићевић, федералног министра 
здравства, Вјекослава Мандића, министре у Влади Федерације БиХ, 
представнике невладиних организација и представнике акредитованих 
медијских кућа који прате рад сједнице. 
 Изостанак са сједнице су оправдали Драженка Субашић и Слађан 
Илић. 

На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 38 делегата, што чини већину, те Дом 
народа може радити и пуноважно одлучивати. 
 Предсједавајућа је подсјетила делегате на преостале тачке  дневног 
реда 15. сједнице и то: 

2. Нацрт закона о шумама, 
3. Нацрт закона о регистру финансијских извјештаја, 
4. Нацрт закона о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и 

Херцеговине,  
5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњој трговини,  
6. Квартални извјештај о дугу Q1/2016. године, 
7. Приједлог стратегије саобраћаја у Федерацији Босне и Херцеговине 

за период  2016.-2030. година, 
8. Избор и именовања: 

- Приједлог одлуке о измјени Одлуке о избору 
предсједника,замјеника предсједника и чланова радних тијела 
Дома народа Парламента Федерације БиХ. 

 
2. Нацрт закона о шумама 
 
 Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
 
 Представнички дом Парламента Федерације, на 12. сједници, 
одржаној 13.7.2016. године, прихватио је Нацрт закона о шумама и том 
приликом га ставио на јавну расправу. 
 Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 Даница Цигељ, помоћница федералног министра пољопривреде, 
водопривреде и шумарства, образложила је Нацрт закона. 
 У расправи су учествовали: Драго Пузигаћа, Славиша Шућур, Дарио 
Пушић, Јосип Миоч, Адмир Хаџипашић, Мирвет Бегановић, Жељко 
Мирковић, Миле Марчета, Мустафа Куртовић, Осман Ћатић, предсједник 
Клуба делегата бошњачког народа, Слободан Томић и Лидија Брадара. 
 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатирала да је 
Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 41 гласова за и једним гласом 
против, усвојио сљедећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
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1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
прихваћа Нацрт закона о шумама и сматра да може послужити 
као основ 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 дате у 
припреми и на сједници Дома народа као и оне изнесене у оквиру 
јавне расправе.  

 
3. Нацрт закона о регистру финансијских извјештаја 

 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 

 
Представнички дом Парламента Федерације је на 16. 

ванредној сједници, одржаној 29.11.2016. године, прихватио  Нацрт 
закона о регистру финансијских извјештаја. 

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

  Јелка Милићевић, федерална министрица финансија, 
образложила је Нацрт закона. 

У расправи су учествовали Мирвет Бегановић и Осман Ћатић. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатирала 

да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 36 гласова за, 
усвојио сљедећи: 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
прихваћа Нацрт закона о регистру финансијских извјештаја 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 изнесене на 
сједници Дома народа.  
 

4. Нацрт закона о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и 
Херцеговине 

 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
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Представнички дом Парламента Федерације је на 16. ванредној 
сједници, одржаној 29.11.2016. године, прихватио  Нацрт закона о 
рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и Херцеговине 

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

  Нацрт закона образложила је Јелка Милићевић, федерална 
министрица финансија.  

У расправи су учествовали Ђуро Делић и предсједник Клуба 
делегата хрватског народа, Томислав Мартиновић. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 33 гласова за, 
усвојио сљедећи: 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 
Нацрт закона о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и 
Херцеговине и сматра да може послужити као основ за израду 
Приједлога закона. 

 
2. Задужује се предлагач да организује и проведе јавну расправу у 

трајању од  90 дана. 
 

3. Задужује се Влада Федерације да приликом израде Приједлога 
закона има у виду примједбе, приједлоге и сугестије дате у припреми 
и на сједници Дома народа као и оне изнесене у оквиру јавне 
расправе.  
 

5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњој 
трговини 

 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 

 
Представнички дом Парламента Федерације је на 13. сједници, 

одржаној 13.12.2016. године, прихватио Нацрт закона о измјенама и 
допунама Закона о унутрашњој трговини. 

 
Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 
У расправи су учествовали Мирвет Бегановић и Осман Ћатић. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатирала 

да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 30 гласова за, 
усвојио сљедећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 
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1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 
Нацрт закона измјенама и допунама Закона о унутрашњој трговини 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 изнесене на 
сједници Дома народа.  
 

6. Квартални извјештај о дугу Q1/ 2016. године 
 

Влада Федерације Босне и Херцеговине доставила је, ради 
информисања, Парламенту Федерације Квартални извјештај о дугу Q1 
2016. године.  
 
 Квартални извјештај разматрала су надлежна радна тијела и 
доставила своје извјештаје. 

У расправи није нико учествовао. 
Предсједавајућа је констатирала да је Дом народа примио к знању 

Квартални извјештај о дугу Q1/ 2016. године, будући да је достављен ради 
информисања. 

 
7. Приједлог стратегије саобраћаја у Федерацији Босне и 

Херцеговине за период  2016.- 2030. година 
 

Влада Федерације Босне и Херцеговине доставила је, ради разматрања 
и усвајања, Парламенту Федерације Приједлог стратегије саобраћаја у 
Федерацији Босне и Херцеговине за период 2016.-2030. година. 

Представнички дом Парламента Федерације у наставку 12. сједнице 
одржане 8.11.2016. године усвојио је Приједлог стратегије саобраћаја у 
ФБиХ за период 2016.-2030. године, са два амандмана која је Влада ФБиХ 
прихватила па су постали саставни дио Приједлога стратегије. Том 
приликом усвојен је и Закључак. 

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

Приједлог стратегије је образложио Есад Османбеговић, секретар 
Федералног министарства промета и комуникација. 

 
У расправи су учествовали: Мирвет Бегановић, Анер Жуљевић, Емир 

Фрашто и Осман Ћатић. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, није усвојио Приједлог стратегије 
саобраћаја у Федерацији Босне и Херцеговине за период 2016.- 2030. 
година са закључком Представничког дома, јер је за гласало 25 делегата, 
шест делегата је било против, а пет делегата је било уздржано. 
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Будући да је Осман Ћатић, уз подршку два делегата, изразио сумњу у 
резултате гласања, приступило се поименичном гласању, које је обавио 
Измир Хаџиавдић, секретар Дома народа. 

На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 
констатирала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 29 гласова 
за, 11 гласова против и седам уздржаних гласова, усвојио Приједлог 
стратегије саобраћаја у Федерацији Босне и Херцеговине за период 2016.-
2030. година са закључком Представничког дома. 

 
Амандмани и Закључак гласе: 
 

Амандман I 
 
Приједлог Стратегије на страни 47. изградња брзе цесте Бихаћ - Велика 
Кладуша - граница Хрватске, дужине дионице 56 км, допуњује се тип 
пројекта са „припрема и изградња“, опис пројекта „почетак изградње“, и 
мијења се датум завршетка и гласи „2021.“, извор финансирања „кредитна 
средства“. 
 
Амандман II 
 
Приједлог Стратегије на страни 47. уврстити изградњу брзе цесте Цазин - 
Босанска Отока - линија ентитета, допуњује се тип пројекта са „припрема и 
изградња“, опис пројекта „почетак изградње“ и допуњује се тип пројекта са 
датумом завршетка мијења се и гласи „2030.“, извор финансирања 
„кредитна средства“. 
 
Закључци Представничког дома  гласе: 
 
Жељезнице 
 
-      Овај се дио Стратегије темељи на одрживом суставу финанцирања, а 

то подразумијева средства из Прорачуна Федерације, средства од 
трошарина на нафту и нафтне деривате, те друге трошаринске 
производе, те средства која жељезнице остварују путем сопственог 
прихода од транспорта. 

-  Жељезнички сустав мора остати јединствен, у смислу да се 
инфраструктура и оператери не раздвајају. 

         Стална је иницијатива страних оператерских компанија (поготово из 
Републике Хрватске) да се на наше тржиште уведу страни оператери и 
на тај начин би уништили жељезнице Федерације. 

-     Инфраструктура ЖФБиХ је 100% у власништву ФБиХ, и ту треба више 
помоћи у смислу одржавања и изградње. Све пруге у Федерацији су 
направљене прије 50 година, и неопходно је издвајати средства за 
њихово одржавање, рехабилитацију и модернизацију. Такав би се 
начин вишеструко исплатио, јер нпр. када бисмо електрифицирали сву 
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жељезничку мрежу, транспорт роба би био 4 до 5 пута јефтинији, него 
када се врши локомотивама на дизел гориво. 

-      Издвајања за одрживу инфраструктуру. 
-    Неопходна је информатизација комплетне мреже због економичности, а 

посебице због   сигурности на пругама. 
-   Будућност транспортних сустава је у контејнерском промету, и за то 

треба изградити контејнерске терминале у   ФБиХ. 
-   Веома важна ставка је транспорт нафте и нафтних деривата и у 

будућности треба инзистирати да се тај транспорт врши жељезницом 
од Луке Плоче до нафтних терминала (који су такођер у власништву 
Федерације), а који се налазе у Мостару, Блажују, Живиницама и 
Бихаћу. 

 
Цесте 
 
Овај дио стратегије има значајан недостатак: 
 

1. Начин финанцирања даљње изградње аутоцеста (а и 
магистралних цеста) темељи се искључиво на повећању 
трошарина на нафту и нафтне деривате, тј. на повећању 
кредитног рејтинга. 
Нитко није узео у обзир Закон о приватном партнерству који 
омогућује довођење великих компанија које би изградиле 
одређене дионице аутоцесте и то на сљедећи начин: 
Федерација би одредила која дионица да се гради, велике 
компаније би изградиле тај дио и наплаћивале кориштење 
аутоцесте одређен број година (док не би вратиле уложена 
средства) и након тога би те дионице предала у власништво 
Федерације БиХ. 
Овај сустав је познат и већ је у функцији у многим дијеловима 
Еуропе и свијета и ми бисмо требали радити на имплементацији 
таквог дијела финанцирања изградње аутоцеста. 

 
2. У овој стратегији дионице Аутоцесте означене су као А2 Тузла 

Орашје и А3 Тузла Жепче. 
Као извор финанцирања изградње тих дионица наведена су  
властита средства.  
На тај начин (будући да за таква средства треба чекати много 
година) те дионице неће бити никада изграђене. Ове двије 
дионице А2 и А3 требају такођер ући у сустав финанцирања 
изградње као и комплетна дионица Коридора Vц, тј. кредитним 
средствима и путем модела PPP. 

 
3. Босанско-подрињски кантон-вратити у програм будуће изградње 

магистралних путева. 
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Авиопромет 
 

У овом дијелу Стратегије авиопромет Тузла није окарактеризиран као 
зрачна лука с најбољим увјетима у Босни и Херцеговини. 
Узлетно-слијетна писта дуљине 2400 м је са обје стране, што значи 
да и највећи зракоплови могу слијетати у Тузланску зрачну луку с обје 
стране писте (док у Мостарској зрачној луци то може само с једне 
стране). 

 
Постоје увјети за учинковит и сигуран ноћни авиопромет, јер се треба 
урадити модернизација свјетала за ноћно слијетање. Истодобно 
треба истаћи да је сувремени уређај ILS (Instrumental Lending System) 
који омогућује електронско навођење авиона у функцији и у складу с 
најсувременијим свјетским нормама. 

                                                                                        
-За ову зрачну луку предвиђена је ставка развитка само за карго  
промет. 
Ако знамо да ова зрачна лука има највећи пораст путника у Еуропи, 
треба инзистирати на даљњем развитку путничког промета и 
омогућити добре увјете и за теретни промет. 

 
8. Избор и именовања: 

Приједлог одлуке о измјени Одлуке о избору предсједника, 
замјеника предсједника и чланова радних тијела Дома народа 
Парламента Федерације БиХ 
 
Приједлог одлуке је утврдила Комисија за избор и именовања. 
У расправи није нико учествовао. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатирала да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 39 гласова за, два уздржана 
гласа и једним гласом против, донио Одлуку о измјени Одлуке о избору 
предсједника, замјеника предсједника и чланова радних тијела Дома народа 
Парламента Федерације БиХ, којом је у Одбору за денационализацију и 
приватизацију, умјесто Драге Пузигаће, за предсједника Одбора изабран 
Никола Симић. 

 
Сједница је завршена у 15:10. 

 
* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 
 
 

СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
 

Измир Хаџиавдић                                                        Лидија Брадара 
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