
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
ДОМ НАРОДА 
 
  Број: 02-02-7-831/17 
  Сарајево, 21.9.2017. године 
 
 

З А П И С Н И К 

21. сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, одржане 27. априла, 1. јуна, 6. јула и 21. септембра 2017. 

године 
 

   Сједница је почела у 12:49 часова. 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
 
   На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне 
делегате, предсједника Федерације, Маринка Чавару, замјеника 
предсједника Владе Федерације, Веска Дрљачу, министрицу Зору Дујмовић 
те министре, Јосипа Мартића, Аљошу Чампару и Мату Јозића. 
 

Изостанак са сједнице оправдао је Слађан Илић. 
 

   На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 47 делегата, што чини већину па Дом 
народа може радити и пуноважно одлучивати.  
 
 Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Декларација о 
подршци захтјевима Босанско-подрињског кантона Горажде, за пролазак 
путне комуникације која ће повезивати Сарајево и Београд кроз подручје 
Босанско-подрињског кантона Горажде, упућена Влади Федерације на 
изјашњење и давање мишљења те да ће се о томе расправљати на 
наредној сједници. 
 
 Потом, предсједавајућа је предложила делегатима Дома народа да 
усвоје записнике са 18., 19. и 20. сједнице Дома народа. 
 
 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, једногласно, са 
42 гласа за усвојио Записник са 18. сједнице Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине одржане 9. фебруара и 2. марта 2017. 
године. 
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 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, једногласно, са 
48 гласова за усвојио Записник са 19. сједнице Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине одржане 2. и 30. марта 2017. године. 
 
 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, једногласно, са 
40 гласова за усвојио Записник са 20. сједнице Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине одржане 30. марта 2017. године. 
 
 Предсједавајућа је подсјетила делегате да, на основу члана 104. 
Пословника о раду Дома народа, могу постављати делегатска питања и 
покретати иницијативе или изразити незадовољство добијеним, односно 
недобијеним одговорима. 
 
Делегатска питања и иницијативе 
 
Анес Османовић је поставио три делегатска питања и упутио двије 
иницијативе. 
Прво питање поставио је Федералном министарству промета и 
комуникација, а оно гласи: Колико, поред наших оператера, постоји фирми у 
Федерацији БиХ које пружају услуге кориштења интернета, кабловских и 
других пакета ТВ програма? Друго питање, такође упућено федералном 
министарству промета и комуникација, гласи: Да ли постоји евиденција 
тачног броја корисника услуга поменутих фирми који нису у саставу наших 
оператера, а пружају исте или сличне услуге, и да ли је сваки кућни 
прикључак легално приказан, опорезован и евидентиран? Треће питање 
упутио је Федералном министарству здравства и Федералном министарству 
околиша и туризма, а односи си се на антене путем којих се пружају услуге 
кориштења интернета, кабловских и тв оператера -  да ли су испитане, 
атестиране, да ли постоји неки правилник који регулише избор антена, да 
ли утичу на здравље, да ли су еколошки прихватљиве и да ли се о томе 
уопште води рачуна? 
Инцијативе је упутио Влади Федерације, Федералном министарству 
промета и комуникација и Федералном министарству околиша и туризма. 
Прва иницијатива је за формирање стручног тима који би уредио ову 
област, испитао утјецај тих емитера на околину и здравље и све то 
предочио у форми закона, којим би ова област била третирана, а друга, за 
најбрже могуће испитивање утјецаја антена, каблова и прикључака на 
околину и здравље људи. 
 
Сегмедина Срна Бајрамовић је поставила два питања. 
Прво питање поставила је Влади Федерације и Федералном министарству 
енергије, рударства и индустрије. Занимало је евентуално разматрање 
повећања цијена струје за домаћинства за 20%, односно да ли се истински 
разматра такав потез или је ријеч само о медијској шпекулацији. 
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Другим питањем је затражила да јој се достави информација о свим 
додијељеним грантовима појединцима или организацијама, а којима 
располажу предсједник и потпредсједници Федерације БиХ, премијер 
Федерације и замјеници премијера, те носиоци руководних функција у оба 
дома Парламента Федерације БиХ, са јасно наведеном сврхом утрошка 
средстава са ставке текућих трансфера у 2016. и 2017. години, а које су 
вршене без јавног позива. 
 
Горан Акшамија је Влади Федерације и Федералном министарству за 
питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата упутио 
иницијативу за враћање у парламентарну процедуру Нацрта закона о 
измјенама и допунама Закона о посебним правима добитника ратних 
признања и одликовања и чланова њихових породица. 
 
Мирвет Бегановић упутио је једну инцијативу и поставио једно питање. 
Иницијативу је упутио Влади Федерације да у што краћем року у 
парламентарну процедуру достави Закон о консолидацији пољопривреде. 
Питање је поставио Влади Федерације, премијеру Федерације, Федералном 
министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства и Федералном 
правобранилаштву које се односи на имовину Агрокомерца.  
 Затражио је да се о истом очитује Федерално правобранилаштво, као 
и да  се изврши нова ревизија свих судских вјештачења који су били 
предмет продаје објеката имовине Агрокомерца и да се утврди штета која је 
нанесена на бази тих судских процјена као и да се обештете они који су на 
законит начин дошли до имовине али им је нанесена штета. 
 
Анер Жуљевић је затражио да му Влада Федерације достави одлуке 
донесене на 59. сједници од 10. марта 2017. године, а које се односе на 
давање сагласности на закључивање уговора о залогу новчаних средстава 
и потраживање између Развојне банке Федерације и Владе Федерације у 
сврху осигурања извршења обавеза из уговора о кредиту од 13.2.2017. 
године закљученог између Развојне банке и Аутоцеста Федерације у износу 
од 48 милиона КМ, као и уговор о кредиту. 
Такође, упитао је ко има право уградити и користити ротациона свјетла на 
службеним возилима на свим нивоима у Федерацији, да ли се о томе води 
службена евиденција те да ли се подузимају одређене инспекцијске 
активности у смислу откривања очигледне злоупотребе по том питању и да 
ли постоје одређне казне. 
 
Јасенко Туфекчић Колегијуму Дома народа упутио је двије иницијативе. 
Прва се односи на то да се упуту иницијатива Агенцији за државну службу 
Федерације Босне и Херцеговине за ревизијом рјешења свих запослених у 
службама Парламента Федерације БиХ. 
Друга иницијатива се односи на то да се у разговоре о питања просторног 
рјешења Парламента Федерације укључе и Градско вијеће Града Сарајева 
и градоначелник Сарајева. 
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Рефик Попарић покренуо је иницијативу за имплементацију члана 5. 
Закона о оснивању института за медицинско вјештачење здравственог 
стања (''Службене новине Федерације БиХ'', број 70/07). 
 
Младен Лонић је поставио питање Влади Федерације у вези почетка 
градње брзе цесте Босанска Крупа-Бихаћ. Упитао је да ли ће бити вршена 
нова категоризација магистралног пута М14 А Босанска Крупа-Босански 
Петровац. 
 
Жељко Мирковић је затражио да му се достави извјештај о утрошку 
средстава по основу ГСМ лиценце из 2015. и 2016. године, као и програм 
утрошка средстава службе за унапријеђење цестовне инфраструктуре у 
кантонима и опћинама у цијелој Федерацији БиХ за 2016. годину. 
 
Славиша Шућур покренуо је иницијативу за укидање одредбе у уредби која 
је увела обавезу власницима малих обрта да дневно полажу пазар. 
 

Након делегатских питања, Дом народа утврдио је дневни ред. 
 
Делегат Анер Жуљевић затражио је појашњења од чланова 

Колегијума у вези уврштавања на дневни ред сједнице Дом народа - а 
везано за изјашњавање о иницијативама за одређене материјала које је 
раније упутио а који су разматрани на сједницама Представничког дома - 
Приједлога резолуције о  борцима, Нацрта закона о волонтирању као и 
амандмана на Устав Федерације који се односе на одређена  кривична 
дјела. Замолио је Колегијум да се ови материјали ставе на дневни ред 
наредне сједнице. 

Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Влада Федерације 
доставила Приједлог закона о пензијском и инвалидском осигурању са 
приједлогом да се разматрају по хитном поступку.  
 Прије изјашњавања делегата о овом приједлогу, Дому се обратио 
Веско Дрљача, федерални министар рада и социјалне политике, како би 
образложио хитност поступка. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа прихватио приједлог да се Приједлог закона о пензијском и 
инвалидском осигурању разматра по хитном поступку, јер су 33 делегата 
гласала за, три делегата су била уздржана, а 14 делегата је било против. 

Такође, предсједавајућа је обавијестила делегате да је Влада 
Федерације доставила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 
раду са приједлогом да се разматрају по скраћеном поступку. Разлоге за 
скраћени поступак поново је образложио, Веско Дрљача.  

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа прихватио приједлог да се Приједлог закона о измјенама и 
допунама Закона о раду разматра по скраћеном поступку, јер је 37 делегата 
гласало за, три делегата су била уздржана, а 11 делегата је било против. 
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Предраг Којовић, делегат у Дому народа, изјавио је да повлачи 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит. 

 
Потом је предсједавајућа извјестила делегате да је Колегијум Дома 

народа након консултација предложио да се Приједлог закона о измјени и 
допуни Закона о плаћама и накнадама у органима власти Федерације Босне 
и Херцеговине којег су предложили Анер Жуљевић, делегат у Дому народа 
и Елвир Карајбић, посланик у Представничком дому Парламента 
Федерације БиХ по хитном поступку, скине с дневног реда, јер Приједлог 
закона још није разматран на сједници Представничког дома. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа прихватио приједлог да се Приједлог закона о измјени и допуни 
Закона о плаћама и накнадама у органима власти Федерације Босне и 
Херцеговине, којег су предложили Анер Жуљевић, делегат у Дому народа и 
Елвир Карајбић, посланик у Представничком дому Парламента Федерације 
БиХ по хитном поступку, скине с дневног реда, јер је 39 делегата гласало за, 
три делегата су била уздржана, а два против. 

 
Предсједавајућа је обавијестила делегате да Колегијум Дома народа 

предлаже да се са дневог реда скину: Приједлог закона о измјенама и 
допунама Закона о извршењу кривичних санкција у Федерацији Босне и 
Херцеговине и Нацрт  закона о премјеру и регистрацији некретнина, што су 
делегати Дома народа и прихватили. 
 Предсједавајућа је, затим, ставила на гласање и, на основу резултата 
гласања, констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 
37 гласова за, шест гласова против и три уздржана гласа, усвојио сљедећи 
  

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
  

1. Приједлог закона о пензијском и инвалидском осигурању-хитни 
поступак, 

 
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду-скраћени 

поступак, 
 

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о играма на срећу, 
 

4. Нацрт закона о контроли и ограниченој употреби духана, духанских и 
осталих производа за пушење, 

 
5. Нацрт закона о мирном рјешавању радних спорова,  

 
6. Нацрт закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом 

оплодњом, 
 

7. Нацрт закона о порезу на доходак,  
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8. Нацрт закона о доприносима,  

 
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 зајам за развојну политику јавних 
финансија,  

 
10. 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 подршке запошљавању,  

 
11. Извјештај  о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница на дан 20.12.2016. године, 
 

12. Извјештај  о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије обвезница на дан 27.12.2016. године,  

 
13. Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за 

период 1.1. -31.12. 2016. године, 
-Извјештај о раду Федералне управе полиције за 2016. годину, 

 
14. Квартални извјештај о дугу Q4/2016. године, 

 
15. Извјештај о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2016. 

годину, 
 

16. Извјештај о извршењу Буџета Федерације БиХ за период 1.1.-
31.12.2016. године, 

 
17. Годишњи план задуживања за 2017. годину 

 
1. Приједлог закона о пензијском и инвалидском осигурању-хитни 

поступак 

 Приједлог закона утврдила је Влада ФБиХ и накнадно 
доставила два амандмана који су постали саставни дио Приједлога закона. 

 
 Предсједавајућа је подсјетила да је Представнички дом 

Парламента Федерације БиХ обавијестио Дом народа да је у наставку 19. 
сједнице одржане 26. априла 2017. године, усвојио Приједлог закона о 
пензијском и инвалидском осигурању са два амандмана која је Влада 
Федерације прихватила па су постали саставни дио Приједлога закона.  

 На Приједлог закона амандмане су поднијели Анер Жуљевић, 
79 амандмана и Предраг Којовић, три амандмана. 
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 Влада Федерације је доставила изјашњење којим не прихвата 
предложене амандмане од Анера Жуљевића и Предрага Којовића. 

 
 Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и 

доставила своје извјештаје. 
 

 У расправи су учествовали: Веско Дрљача, федерални 
министар рада и социјалне политике,Томислав Мартиновић, предсједник 
Клуба делегата хрватског народа, Жељко Мирковић, Славиша Шучур, 
Мухамед Козадра, Мирвет Бегановић, Анер Жуљевић (који је изјавио да 
одустаје од изјашњавања о поднесеним амандманима), Осман Ћатић, 
предсједник Клуба делегата бошњачког народа и Рефик Попарић. 

 
  С обзиром да више није било пријављених за расправу, а да се 

Влада Федерације, као и поједина радна тијела нису изјаснили о 
предложеним амандманима Клуба делегата хрватског народа, 
предсједавајућа је предложила да се не закључује расправа и да се одгоди 
изјашњавање о закону до момента када се стекну потребни услови. 

 
  Веско Дрљача, федерални министар рада и социјалне политике је 

изјавио да се не може изјаснити о амандманима без става Владе те да 
прихвата овај приједлог. 

 
 Осман Ћатић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа, 

затражио је паузу од 15 минута након које је сједница прекинута у 17:31 
часова.  

 
Наставак сједнице од 1. јуна 2017. године 

 Сједница је почела у 12:25 часова. 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
 
   На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне 
делегате, потпредсједника Федерације, Милана Дуновића, премијера 
Федерације, Фадила Новалића, замјенике премијера, Јелку Милићевић и 
Веска Дрљачу, министре, Салку Букваревића, Јосипа Мартића, Едиту Ђапо, 
Златана Вујановића, Нермина Џиндића и Амира Зукића те представнике 
међународне заједнице, акредитираних медијских кућа, удружења и госте. 
 

Изостанак са сједнице оправдали су Сејо Буква, Жељко Јосић и 
Адмир Хаџипашић. 

 
   На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 45 делегата, што чини већину па Дом 
народа може радити и пуноважно одлучивати.  
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 Анер Жуљевић је од секретара Дома народа затражио тумачење 
члана 108. Пословника о раду Дома народа, будући да је прекид  сједнице 
трајао дуже од 15 дана. 
 
 Секретар Дома народа је одговорио да за кршење Пословника нису 
предвиђене казнене  санкције, те да се могу примјенити само политичке 
санкције. 
 
 Анер Жуљевић је изјавио да је прекршен Пословник и да ће делегати 
из СДП-а БиХ данашњу сједницу третирати као јавну расправу, тј. 
учествоваће у расправи о законима, али неће учествовати у гласању о 
њима. 
 
 Предсједавајућа је одговорила да су сви делегати телефонски 
контактирани те да је одлука ужег руководства Дома била да се сједница 
закаже у догледно вријеме. Потом је позвала делегате да се изјасне да ли 
су за наставак данашње сједнице. 
 
 Славиша Шућур је изјавио да је Уставни суд у једној од пресуда 
заузео став да  Дом не може својом одлуком промијенити нешто што је 
уређено Пословником. 
 

Предсједавајућа је одговорила да само Уставни суд може тумачити 
своје одлуке и, с обзиром да дио делегата сматра да се данашња сједница 
не треба одржати зато што није одржана у року од 15 дана када је велики 
дио делегата био на путу, затражила је да се Дом народа изјасни о наставку 
данашње сједнице. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације са 29 гласова за, три уздржана гласа и 
једним гласом против, одлучио да се настави са данашњом сједницом. 

 
Потом је предсједавајућа подсјетила делегате на тачке дневног реда 

и прешла на рад. 
 

1. Приједлог закона о пензијском и инвалидском осигурању-хитни 
поступак 

 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Представнички дом 

Парламента Федерације у наставку 19. сједнице од 26.4.2017. године 
усвојио Приједлог овог закона са два амандмана Владе Федерације који су 
постали саставни дио Приједлога закона. 

 
На Приједлог закона амандмане су поднијели делегати Анер 

Жуљевић, Предраг Којовић и Клуб делегата хрватског народа. 
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Влада Федерације је доставила Изјашњење којим не прихваћа 

амандмане Анера Жуљевића и Предрага Којовића и Амандман I Клуба 
делегата хрватског народа, док  је Амандман II Клуба прихватила. 

Накнадно су Анер Жуљевић и Клуб делегата хрватског народа 
поднијели амандмане које Влада Федерације није прихватила. 

 
Предсједавајућа је подсјетила да расправа није закључена и 

наставила расправу. 
 
 Дому народа се обратио представник Савеза пензионера 

Федерације БиХ, Мехмедалија Рапа. 
 

 У расправи није нико учествовао. 
 

Након тога, предсједавајућа је позвала подносиоце амандмана да се 
изјасне да ли остају при изјашњавању о амандманима. 

 
Будући да су подносиоци амандмана одустали од изјашњавања, 

предсједавајућа је ставила на гласање Приједлог закона о пензијском и 
инвалидском осигурању и констатовала да Дом народа није усвојио 
Приједлог овог закона, јер је за гласало 13 делегата, 12 делегата је било 
уздржано, а 11 делегата је било против. 

 
Како је Осман Ћатић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа 

изразио сумњу у резултате гласања, приступило се поименичном гласању 
које је обавио Измир Хаџиавдић, секретар Дома народа. 

 
На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 

констатовала да Дом народа није усвојио Приједлог закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, јер је за гласало 13 делегата, 18 делегата је било 
уздржано, а пет делегата је било против. 

 
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду-

скраћени поступак 
 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
Представнички дом Парламента Федерације је у наставку 19. 

сједнице од 26.4.2017. године усвојио Приједлог овог закона са два 
амандмана која је Влада Федерације прихватила па су постали саставни 
дио Приједлога закона. 
 
На Приједлог закона амандмане су поднијели Скупштина 
Западнохерцеговачког кантона, Предраг Којовић, Осман Ћатић и Анер 
Жуљевић  
Скупштина Западнохерцеговачког кантона поднијела је осам амандмана. 
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Предраг Којовић поднио је пет амандмана. 
Осман Ћатић поднио је Амандман. 
Анер Жуљевић поднио је четири амандмана. 
Влада Федерације доставила је изјашњење којим прихвата Амандман 
Османа Ћатића, а не прихвата поднесене амандмане Скупштине 
Западнохерцеговачког кантона, Анера Жуљевића и Предрага Којовића.  
 
Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

 
Приједлог закона је образложио Веско Дрљача, федерални министар 

рада и социјалне политике. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
Након тога, предсједавајућа је позвала подносиоце амандмана да се 

изјасне да ли остају при изјашњавању о амандманима. 
 
Будући да су Анер Жуљевић и Предраг Којовић одустали од 

изјашњавања, предсједавајућа је ставила на гласање Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о раду и  констатовала да је Дом народа са 
28 гласова за, три гласа против и четири уздржана  гласа, усвојио Приједлог 
овог закона, уз Амандман Османа Ћатића којег је Влада Федерације 
прихватила па је постао саставни дио приједлога закона. 

 
Амандман гласи: 
 
Члан 3. мијења се и гласи: 
“У члану 28. ријечи: “у року од 15 дана од дана закључивања уговора 

о раду, односно почетка рада”, замјењују се ријечима: “одмах на почетку 
рада”. 

  
Будући да је Влада Федерације прихватила овај Амандман, потребно 

је да се Представнички дом изјасни о Амандману.  
 

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о играма на 
срећу 

 
Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
 
На Приједлог закона амандмане су поднијели Анер Жуљевић, Анес 
Османовић, Предраг Којовић и Клуб делегата хрватског народа.  
Анер Жуљевић поднио је шест амандмана. 
Анес Османовић поднио је један Амандман. 
Предраг Којовић поднио је један Амандман. 
Клуб делегата хрватског народа поднио је 11 амандмана.  
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Влада Федерације је доставила изјашњење којим не прихваћа ове 
амандмане. 
 
Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје.  
 
Приједлог закона је образложила Јелка Милићевић, федерална министрица 
финансија. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 

Након тога, предсједавајућа је позвала подносиоце амандмана да се 
изјасне да ли остају при изјашњавању о амандманима. 

 
Анес Османовић је изјавио да не одустаје од амандмана. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 

Дом народа није усвојио амандман Анеса Османовића, јер је за гласало 14 
делегата, а 20 делегата је било уздржано. 

 
Будући да су остали подносиоци амандмана одустали од 

изјашњавања, предсједавајућа је ставила на гласање Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о играма на срећу и констатовала да Дом 
народа није усвојио Приједлог овог закона, јер је за гласало 13 делегата, 17 
делегата је било уздржано, а четири делегата су била против. 

 
Како је Јасенко Туфекчић, потпредсједавајући Дома народа изразио 

сумњу у резултате гласања, приступило се поименичном гласању које је 
обавио Измир Хаџиавдић, секретар Дома народа. 

 
На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 

констатовала да Дом народа није усвојио Приједлог закона о измјенама и 
допунама Закона о играма на срећу, јер је за гласало 16 делегата, 16 
делегата је било уздржано, а пет делегата је било против. 
 

4. Нацрт закона о контроли и ограниченој употреби духана, 
духанских и осталих производа за пушење 

 
Влада Федерације утврдила је Нацрт закона. 

 
Представнички дом Парламента Федерације је на 19. сједници 

одржаној 14.3.2017. године разматрао Нацрт закона о контроли и 
ограниченој употреби духана, духанских и осталих производа за пушење и 
Закључком га прихватио. Том приликом Нацрт закона је упућен у јавну 
расправу у трајању од 30 дана. 
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Нацрт 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 са 29 гласова за и седам уздржаних гласова, усвојио сљедећи  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
прихвата Нацрт закона о контроли и ограниченој употреби духана, 
духанских и осталих производа за пушење и сматра да може 
послужити као основ за израду Приједлога закона. 
 

2. Задужује се Влада Федерације да организира 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 изнесене у 
припреми сједнице  сједници као и оне у јавној расправи.  

 
Како је Славиша Шућур, предсједник Клуба делегата српског народа  

изразио сумњу у резултате гласања, приступило се поименичном гласању 
које је обавио Измир Хаџиавдић, секретар Дома народа. 

 
На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 

констатовала да је Дом народа са 35 гласова за и три уздржана гласа 
усвојио наведени Закључак. 
 
 

5. Нацрт закона о мирном рјешавању радних спорова 
 
Влада Федерације утврдила је Нацрт закона. 
 
Представнички дом је на 20. сједници одржаној 25.4.2017. године разматрао 
Нацрт овог закона и Закључком га прихватио. Том приликом, Нацрт овог 
закона је стављен у јавну расправу у трајању од 60 дана. 
 
Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 

Нацрт закона је образложио Веско Дрљача, федерални министар 
рада и социјалне политике. 
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У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа са 29 гласова за и три уздржана гласа усвојио сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
прихвата Нацрт закона о мирном рјешавању радних спорова и 
сматра да може послужити као основ за израду Приједлога закона. 
 

2. Задужује се предлагач да организира и проведе јавну расправу у 
трајању  од 60 дана. 

 
3. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има 

у виду примједбе, приједлоге и сугестије изнесене у припреми  
сједнице Дома народа, као и оне изнесене у оквиру јавне 
расправе. 
 

6. Нацрт закона о лијечењу неплодности биомедицински 
потпомогнутом оплодњом 

 
Влада Федерације утврдила је Нацрт закона. 
 
Представнички дом је на 20. сједници одржаној 25.4.2017. године разматрао 
Нацрт овог закона и Закључком га прихватио. Том приликом, Нацрт овог 
закона је стављен у јавну расправу у трајању од 30 дана. 
 
Нацрт 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 са 30 гласова за и једним уздржаним гласом, усвојио сљедећи  
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

прихвата Нацрт закона о лијечењу неплодности биомедицински 
потпомогнутом оплодњом и сматра да може послужити као основ 
за израду Приједлога закона. 

2. Задужује се Влада Федерације да организира и проведе јавну 
расправу у трајању од 30 дана. 
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3. Задужује се Влада Федерације да приликом израде Приједлога 
закона има у виду примједбе, приједлоге и сугестије изнесене у 
припреми  сједнице као и оне у јавној расправи.  

 
7. Нацрт закона о порезу на доходак 
 
Нацрт закона је утврдила Влада Федерације. 

 
Представнички дом је на 20. сједници одржаној 25.4.2017. године разматрао 
Нацрт овог закона и Закључком га прихватио. Том приликом, Нацрт овог 
закона је стављен на јавну расправу у трајању од 60 дана. 

 
Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Нацрт закона је образложила Јелка Милићевић, федерална министрица 
финансија. 
 

У расправи су учествовали Осман Ћатић и Томислав Мартиновић, 
који су у име  клубова делегата бошњачког и хрватског народа, предложили 
да се расправа о Нацрту закона о порезу на доходак настави на сједници 
предвиђеној за 22.6.2017. године, до када би Федерално министарство 
финансија доставило Дому народа анализу учинака овог закона у односу на 
Федерацију, кантоне и јединице локалне самоуправе. Предсједавајућа је 
ставила овај приједлог на гласање и констатовала да је Дом народа са 28 
гласова за, три гласа против и три уздржана гласа, прихватио овај 
приједлог. 
 

8. Нацрт закона о доприносима 
 

Нацрт закона је утврдила Влада Федерације. 
 

Представнички дом је на 20. сједници одржаној 25.4.2017. године 
разматрао Нацрт овог закона и Закључком га прихватио. Том приликом, 
Нацрт овог закона је стављен у јавну расправу у трајању од 60 дана. 

 
Нацрт закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 
 

Нацрт закона је образложила Јелка Милићевић, федерална 
министрица финансија. 
 

Будући да су  Осман Ћатић и Томислав Мартиновић у име  клубова 
делегата бошњачког и хрватског народа предложили да се расправа о 
Нацрту закона о доприносима настави на сједници предвиђеној за 
22.6.2017. године, до када би Федерално министарство финансија 
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доставило Дому народа анализу учинака овог закона у односу на 
Федерацију, кантоне и јединице локалне самоуправе, предсједавајућа је 
ставила овај приједлог на гласање и констатовала да је Дом народа са 31 
гласом за, два гласа против и два уздржана гласа, прихватио овај 
приједлог. 

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 зајам за развојну политику 
јавних финансија 

 
Приједлог одлуке утврдила  је Влада Федерације и доставила је, са 
попратним материјалима, Парламенту Федерације ради разматрања и 
доношења. 
 
Представнички дом је на 20. сједници одржаној 25.4.2017. године донио 
Одлуку о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и 
Херцеговине и Свјетске банке-Међународне банке за обнову и развој (IBRD)  
за зајам за развојну политику јавних финансија.  
 
Приједлог одлуке 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 са 30 гласова за и два уздржана гласа, донио Одлуку о прихватању 
задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и Свјетске 
банке-Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за зајам за развојну 
политику јавних финансија.  

  
  10. 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 подршке 
запошљавању  

 
Приједлог одлуке утврдила је Влада Федерације и доставила, са попратним 
материјалима, Парламенту Федерације ради разматрања и доношења. 
 
Представнички дом је на 20. сједници одржаној 25.4.2017. године 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 подршке запошљавању. 
 
Приједлог одлуке 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, са 32 гласа за, два гласа против и једним уздржаним гласом, 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 подршке запошљавању. 
 
   11. Извјештај  о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по 

основу емисије обвезница на дан 20.12.2016. године 
 
     12. Извјештај  о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по 

основу емисије обвезница на дан 27.12.2016. године  
 
 
 Влада Федерације Босне и Херцеговине доставила је ради 
информисања Парламенту Федерације извјештаје о задужењу Федерације 
Босне и Херцеговине по основи емисије обвезница које је Влада 
Федерације усвојила.  
 
Ове извјештаје разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
 У расправи није нико учествовао. 

 
Будући да су ови извјештаји достављени ради информисања, 
предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације 
БиХ примио к знању Извјештај  о задужењу Федерације Босне и 
Херцеговине по основу емисије обвезница на дан 20.12.2016. године и 
Извјештај  о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије 
обвезница на дан 27.12.2016. године 
 
13. Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за 

период 1.1. -31.12. 2016. године, 
-Извјештај о раду Федералне управе полиције за 2016. годину 

 
Ове извјештаје доставила је Влада Федерације у складу са чланом 15. 
Закона о унутрашњим пословима Федерације  Босне и Херцеговине.  
 
Извјештаје су  разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Извјештаје је образложио Аљоша Чампара, федерални министар 
унутрашњих послова. 
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Уиме Комисије за безбједност, предсједник Комисије прочитао је закључке и 
предложио Дому народа да их усвоји. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа са 33 гласа за, усвојио закључке Комисије за безбједност који гласе: 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

1. Дом народа Парламента Федерације БиХ предлаже Влади 
Федерације БиХ да у 2017. години осигура потребна средства 
за попуну упражњених радних мјеста у Федералној управи 
полиције будући да је попуњеност око 70%. 

2. Задужује се Колегијум Дома народа Парламента Федерације 
БиХ да приликом утврђивања Програма рада Дома народа 
Парламента Федерације БиХ у наредном периоду, планира 
разматрање Информације о стању безбједности на подручју 
Федерације БиХ, Извјештај о раду Федералног министарства 
унутрашњих послова и Извјештај о раду Федералне управе 
полиције у првом кварталу текуће године како би се могла 
организовати тематска сједница по питању безбједности. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа са 32 гласа за и четири уздржана гласа, прихватио Извјештај о раду 
Федералног министарства унутрашњих послова за период 1.1.-31.12.2016. 
године и Извјештај о раду Федералне управе полиције за 2016. годину. 
 

      14. Квартални извјештај о дугу Q4/2016. године 
 
Влада Федерације Босне и Херцеговине доставила је, ради информисања, 
Парламенту Федерације Квартални извјештај о дугу Q4/2016.године.  
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
 У расправи није нико учествовао. 

 
Будући да је Извјештај достављен ради информисања, предсједавајућа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ примио к 
знању Квартални извјештај о дугу Q4/2016.године. 
 

      15. Извјештај о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2016. 
годину 

 
Извјештај о раду  доставила је Влада Федерације ради разматрања. 
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Накнадно, Влада Федерације доставила је допис у којим из парламентарне 
процедуре повлачи Извјештај о раду Владе Федерације БиХ за 2016. 
годину и доставила, ради разматрања, допуњени Извјештај о раду Владе 
Федерације БиХ за 2016. годину. 
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
  
Извјештај је образложио премијер Федерације Фадил Новалић. 
 
У расправи су учествовали Предраг Којовић и Мирвет Бегановић. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 
Дом народа Парламента Федерације БиХ није прихватио Извјештај о раду 
Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину, јер је за гласало 
27 делегата, пет делегата је било уздржано, а шест делегата је било 
против. 

 
Јасенко Туфекчић, потпредсједавајући Дома народа, изразио је 

сумњу у резултате гласања те се приступило поименичном гласању којег је 
обавио Измир Хаџиавдић, секретар Дома народа. 

 
На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 

констатовала да Дом народа није прихватио Извјештај о раду Владе 
Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину, јер је за гласало 27 
делегата, пет делегата је било уздржано, а шест делегата је било против. 

 
      16. Извјештај о извршењу Буџета Федерације БиХ за период 1.1.-

31.12.2016. године 
 
 Влада Федерације доставила је Извјештај о извршењу Буџета 
Федерације Босне и Хереговине ради разматрања и усвајања. 
Представнички дом на 21. сједници од 16.5.2017. године није прихватио 
Извјештај о извршењу Буџета Федерације БиХ за период 1.1.-31.12.2016. 
године јер приликом гласања није добио потребну већину. 
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Извјештај је образложила Јелка Милићевић, федерална министрица 
финансија. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 
Дом народа Парламента Федерације БиХ није прихватио Извјештај о 
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извршењу Буџета Федерације БиХ за период 1.1.-31.12.2016. године, јер је 
за гласало 27 делегата, осам делегата је било уздржано, а два делегата су 
била против. 

 
Како је Томислав Мартиновић, предсједник Клуба делегата хрватског 

народа изразио сумњу у резултате гласања, приступило се поименичном 
гласању којег је обавио Измир Хаџиавдић, секретар Дома народа. 

 
На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 

констатовала да је Дом народа Парламента Федерације, са 28 гласова за, 
два гласа против и осам уздржаних, усвојио Извјештај о извршењу Буџета 
Федерације БиХ за период 1.1.-31.12.2016. године. 
 

      17. Годишњи план задуживања за 2017. годину 
 

Влада Федерације Босне и Херцеговине доставила је ради информисања, 
Парламенту Федерације Годишњи план задуживања за 2017.годину 
 
Годишњи план разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
Будући да је Годишњи план достављен ради информисања, 
предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације 
БиХ примио к знању Годишњи план задуживања за 2017. годину. 

 
Сједница је прекинута у 15:00 часова. 

 
Наставак сједнице од 6. јула 2017. године 

 
  Сједница је почела у 12:30 часова. 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
 
   На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне 
делегате, предсједника Федерације Маринка Чавару, потпредсједнике 
Федерације Мелику Махмутбеговић и Милана Дуновића, премијера 
Федерације, присутне министре и представнике међународне заједнице, 
акредитираних медијских кућа и госте. 
 

Изостанак са сједнице оправдали су Амор Машовић, Младен Лонић, 
Предраг Којовић, Лејла Имамовић, Далиборка Миловић и Амил Буљубашић. 
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   На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 40 делегата, што чини већину па Дом 
народа може радити и пуноважно одлучивати.  
 

Предсједавајућа је подсјетила делегате да је преостао наставак 
расправе о Нацрту закона о порезу на доходак и Нацрту закона о 
доприносима и предложила да се обави заједничка расправа о обје тачке 
дневног реда, а изјашњавање појединачно. Делегати су прихватили овај 
приједлог. 

 
7. Нацрт закона о порезу на доходак  

 
Нацрт закона је утврдила Влада Федерације. 
 
Представнички дом Парламента Федерације је на 20. сједници 

одржаној 25.4.2017. године разматрао Нацрт закона о порезу на доходак и 
Закључком га прихватио. Том приликом Закон је стављен у јавну расправу у 
трајању од 60 дана. 
 

Федерално министарство финансија је доставило анализу ефеката 
Нацрта закона о порезу на доходак у односу на Федерацију БиХ, кантоне и 
јединице локалне самоуправе. 
 
 Анализу ефеката је образложио Хајрудин Хаџимехановић, помоћник 
федералне министрице финансија. 

У расправи су учествовали: предсједник Клуба делегата хрватског 
народа Томислав Мартиновић, Фуад Хаџимехмедовић, Адмир Хаџипашић, 
Исмет Сарајлић, Анер Жуљевић, Здравко Бешлић, предсједник Клуба 
делегата бошњачког народа, Осман Ћатић (који је уиме Клуба прочитао 
приједлог закључка), Мирвет Бегановић, Расим Достовић, Жељко Мирковић, 
Мухамед Козадра, Дамир Јукић, Драженка Субашић и федерална 
министрица финансија, Јелка Милићевић. 
 
8. Нацрт закона о доприносима  

 
Нацрт закона је утврдила Влада Федерације. 

 
Представнички дом Парламента Федерације је на 20. сједници 

одржаној 25.4.2017.године разматрао Нацрт закона о доприносима и 
Закључком га прихватио. Том приликом Закон је стављен у јавну расправу у 
трајању од 60 дана. 
 

Федерално министарство финансија је доставило анализу ефеката 
Нацрта закона о доприносима у односу на Федерацију БиХ, кантоне и 
јединице локалне самоуправе. 
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У расправи су учествовали: Мирвет Бегановић, предсједник Клуба 
делегата хрватског народа, Томислав Мартиновић, Драженка Субашић, 
Мухамед Козадра, Здравко Бешлић и федерална министрица финансија, 
Јелка Милићевић. 

 
Будући да су Клуб делегата хрватског народа и Клуб делегата 

бошњачког народа затражили паузу, предсједавајућа ја дала паузу у 
трајању од 30 минута. 

 
Након паузе, на захтјев предсједавајуће Дома народа, секретар Дома 

народа Измир Хаџиавдић, извршио је прозивку делегата ради утврђивања 
кворума. 

 
На основу извршене прозивке, предсједавајућа је констатовала да 

сједници присуствује 26 делегата, што не чини кворум, те прекинула 
засједање у 16:16 часова. 
 

 Наставак сједнице од 21. септембра 2017. године 
 
  Сједница је почела у 11:50 часова. 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
 
   На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне 
делегате, потпредсједницу Федерације, докторицу Мелику Махмутбеговић, 
замјеницу предсједника Владе Федерације, Јелку Милићевић, присутне 
министре, потпредсједавајућу Представничког дома, Весну Шванцер, 
начелницу Високог Амру Бабић, представнике акредитираних медијских 
кућа и госте. 
 

Изостанак са сједнице оправдао је Здравко Бешлић. 
 

   На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 44 делегата, што чини већину па Дом 
народа може радити и пуноважно одлучивати.  
 

Предсједавајућа је подсјетила делегате да је преостало 
изјашњавање о Нацрту закона о порезу на доходак и Нацрту закона о 
доприносима и прешла на изјашњавање. 

 
7. Нацрт закона о порезу на доходак  

 
 Предсједавајућа је ставила на гласање сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
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1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата 
Нацрт закона о порезу на доходак и сматра да може послужити као 
основ за израду Приједлога закона. 

2. Задужује се Влада Федерације БиХ да, на основу члана 34. став 4. 
Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ прибави 
мишљење Савеза опћина и градова Федерације БиХ на Нацрт закона 
о порезу на доходак. У случају негативне фискалне процјене по 
поједине кантоне, јединице локалне самоуправе или ванбуџетске 
фондове, предложити извор средстава за недостајућа средства за 
кантоне, јединице локалне самоуправе и ванбуџетске фондове. 

3. Задужује се предлагач да организира јавну расправу у трајању од 90 
дана која ће  се проводити и у кантонима.  

4. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у 
виду примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома 
народа и у јавној расправи.  

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 

Дом народа Парламента Федерације није  усвојио овај Закључак, јер је за 
гласало 27 делегата, четири делегата су била уздржана, а 11 делегата је 
било против.  
 

Будући да је изражена сумња у резултате гласања, приступило се 
поименичном гласању којег је обавио секретар Дома народа, Измир 
Хаџиавдић.  
 

На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације усвојио овај 
Закључак, јер је за гласало 29 делегата, седам делегата је било уздржано, а 
12 делегата је било против.  
 
8. Нацрт закона о доприносима  

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације, са  30 гласова за, пет уздржаних и 11 
гласова против, усвојио сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

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

2. Задужује се Влада Федерације БиХ да, на основу члана 34. став 4. 
Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ прибави 
мишљење Савеза опћина и градова Федерације БиХ на Нацрт закона 
о доприносима. У случају негативне фискалне процјене по поједине 
кантоне, јединице локалне самоуправе или ванбуџетске фондове, 
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предложити извор средстава за недостајућа средства за кантоне, 
јединице локалне самоуправе и ванбуџетске фондове. 

3. Задужује се предлагач да организира јавну расправу у трајању од 90 
дана која ће се проводити и у кантонима. 

4. Задужује се предлагач 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 завршена у 12 часова. 

 
*** 

 
Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
 

 
СЕКРЕТАР                       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

          
        Измир Хаџиавдић                                               Лидија Брадара 

 


