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З А П И С Н И К 

15. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 7.12. 2017. године 

 

  Сједница је почела у 14:35 часова. 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа 

Парламента Федерације БиХ. 

 

   На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне делегате, 

премијера Федерације Фадила Новалића, замјенике премијера, Јелку Милићевић 

и Веска Дрљачу, присутне министре, представнике медија, међународних 

организација, удружења и госте. 

 

Изостанак са сједнице оправдали су Амор Машовић и Весна Сараџић. 

  На основу евиденције Стручне службе предсједавајућа је констатовала да 

сједници присуствује 48 делегата што чини већину па Дом народа може радити и 

пуноважно одлучивати.  

 

 Није било приједлога за измјену и допуну предложеног дневног реда. 

 

Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Влада Федерације 

доставила сљедеће приједлоге аката с приједлогом да се разматрају по хитном  

поступку и то:  

- Приједлог закона о пензијском  и инвалидском осигурању  
- Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и 

Херцеговине за 2017. годину, 
- Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању Буџета 

Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину  и  
- Приједлог закона о измјени и допунама Закона о федералним управним 

таксама и Тарифи федералних управних такси. 
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Премијер Федерације Босне и Херцеговине доставио је допис 28.11.2017. 
године у којем предлаже да Приједлог закона о пензијском  и инвалидском 
осигурању буде разматран у редовној процедури односно у форми Нацрта. 
Такођер, Представнички дом је на 23. ванредној сједници од 6.12.2017. године 
разматрао овај закон у форми Нацрта. Законодавно-правна комисија Дома народа 
је такођер предложила да овај закон буде разматран у форми Нацрта. 

 
Влада Федерације доставила је допис 20.11.2017. године којим из 

парламентарне  процедуре повлачи Приједлог одлуке о измјенама и допунама 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину и Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о извршавању буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2017. годину.  
 

Истовремено, Влада Федерације доставила је нови Приједлог одлуке о 
измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину и 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању Буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину уз приједлог да буду разматрани 
по хитном поступку. 

 
Затим, предсједавајућа је ставила на гласање приједлог да ови акти буду 

разматрани по хитном поступку и констатовала да: 
 

 Дом народа Парламента Федерације није прихватио да Приједлог закона 
о пензијском  и инвалидском осигурању буде разматран по хитном 
поступку, јер је за гласало шест делегата, осам делегата је било 
уздржано, а 29 делегата је било против, те ће овај закон бити разматран 
у форми Нацрта; 
 

 Дом народа Парламента Федерације је прихватио да Приједлог одлуке о 
измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2017. 
годину буде разматран по хитном поступку, јер је за гласало 30 делегата, 
10 делегата је било уздржано, а шест делегата је било против; 

 
 Дом народа Парламента Федерације је прихватио да Приједлог закона о 

измјенама и допунама Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2017. годину  буде разматран по хитном поступку, јер је 
за гласало 29 делегата, седам делегата је било уздржано, а девет 
делегата је било против; 

 
 Дом народа Парламента Федерације је прихватио да Приједлог закона о 

измјени и допунама Закона о федералним управним таксама и Тарифи 
федералних управних такси буде разматран по хитном поступку, јер је за 
гласало 30 делегата, шест делегата је било уздржано, а девет делегата 
је било против. 
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Предсједавајућа је констатовала да је Дом народа, са 33 гласа за, седам  

гласова против и пет уздржаних гласова усвојио сљедећи 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2017. годину - хитни поступак,  
 

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању Буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину - хитни поступак, 
 

3. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о федералним управним 
таксама и Тарифи федералних управних такси - хитни поступак, 
 

4. Нацрт закона о пензијском и  инвалидском осигурању, 
 

5. Нацрт Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину,  
 

6. Нацрт закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
2018. годину. 
 

1. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и 

Херцеговине за 2017. годину - хитни поступак 

 

Приједлог одлуке утврдила  је Влада Федерације  

Представнички дом Парламента Федерације је на 23. ванредној сједници 

одржаној 6.12.2017.године усвојио Приједлог одлуке о измјенама и допунама 

Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину у тексту како га је 

предложила Влада Федерације. 

На Приједлог одлуке амандмане су поднијели: Алмедин Алиефендић - један 

Амандман, Анер Жуљевић - два амандмана и један Амандман заједнички су 

поднијели делегати Далиборка Миловић, Мустафа Куртовић, Едим Фејзић, Емир 

Фрашто и Санел Мушовић. 

Влада Федерације је доставила изјашњење којим не прихваћа амандмане. 

Приједлог одлуке  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Приједлог одлуке је образложио премијер Фадил Новалић. 
 
У расправи су учествовали: Предраг Којовић, Мирвет Бегановић, Жељко 

Мирковић, Адмир Хаџипашић, Сегмедина Срна Бајрамовић, Едим Фејзић, Анер 
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Жуљевић, Драженка Субашић, Мухамед Козадра, Осман Ћатић, предсједник 
Клуба делегата бошњачког народа и Фадил Новалић, премијер. 

 
Будући да подносиоци амандмана нису одустали од амандмана, 

предсједавајућа их је ставила на гласање и констатовала да: 
 

 Дом народа Парламента Федерације није усвојио Амандман који су 
заједнички поднијели делегати Далиборка Миловић, Мустафа 
Куртовић, Едим Фејзић, Емир Фрашто и Санел Мушовић, јер је за 
гласало 25 делегата, један делегат је био против, а 19 делегата је 
било уздржано. Будући да је изражена сумња 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 Парламента 
Федерације није усвојио Амандман, јер су за гласала 24 делегата, 
један делегат је био против, а 22 делегата су била уздржана. 

 
Алмедин Алиефендић и Анер Жуљевић су одустали од амандмана. 

Алмедин Алиефендић је предложио Закључак којег је прочитао. 
 
Дом је затим гласао о Приједлогу одлуке. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 28 гласова за, десет уздржаних гласова и 

десет гласова против, усвојио Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета 

Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину. 

Будући да је Анер Жуљевић, 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 констатовала 

да је Дом народа Парламента Федерације са 29 гласова за, девет уздржаних 

гласова и десет гласова против, усвојио Приједлог одлуке о измјенама и допунама 

Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину. 

Након тога Дом је гласао Приједлогу закључка којег је предложио Алмедин 

Алиефендић. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 40 гласова за и једним уздржаним гласом 

усвојио сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
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Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине задужује Владу 

Федерације Босне и Херцеговине да до краја текуће године осигура додатна 

средства за подршку осталим кантонима, односно кантоналним болницама у 

износу од 3.000.000 КМ, а према предложеним критеријумима броја становника 

који остварују здравствену услугу у тим кантонима. 

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину - хитни 
поступак 

 
Приједлог закона утврдила  је Влада Федерације  

Представнички дом Парламента Федерације је на 23. ванредној сједници 

одржаној 6.12.2017.године усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину са 

Амандманом који је Влада Федерације прихватила на сједници Представничког 

дома, па је постао саставни дио Приједлога закона. 

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

У расправи су учествовали Жељко Мирковић и Адмир Хаџипашић. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 30 гласова за, осам уздржаних гласова и 

девет гласова против, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину. 

 
3. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о федералним 

управним таксама и Тарифи федералних управних такси - хитни 
поступак 

 
Приједлог закона  утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом Парламента Федерације је на 22. ванредној сједници 
одржаној 21.11.2017.године усвојио Приједлог закона о измјени и допунама Закона 
о федералним управним таксама и Тарифи федералних управних такси у тексту 
како га је предложила Влада Федерације. 

 
Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје 

У расправи није нико учествовао. 
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На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ, са 36 гласова за, седам уздржаних гласова и 
три гласа против усвојио Приједлог закона о измјени и допунама Закона о 
федералним управним таксама и Тарифи федералних управних такси. 
 

4. Нацрт закона о пензијском и  инвалидском осигурању 
 

Влада Федерације утврдила је Закон. 

Представнички дом Парламента Федерације је на 23. ванредној сједници 

одржаној 6.12.2017.године разматрао Нацрт закона о пензијском и инвалидском 

осигурању и Закључком га прихватио.  

Нацрт закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје 

Нацрт закона је образложио Веско Дрљача, федерални министар рада и 
социјалне политике. 

 
У расправи су учествовали: Жељко Мирковић, Анер Жуљевић, Славиша 

Шућур, Слађан Илић, Осман Ћатић, предсједник Клуба делегата бошњачког 
народа, Драженка Субашић и Мирза Хаџиабдић, представник синдиката полиције 
у Федерацији БиХ. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ, са 30 гласова за, осам уздржаних гласова и 
осам гласова против усвојио сљедећи 

 
 

З А К Љ У Ч А К 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа Нацрт 
закона о пензијском и инвалидском осигурању и сматра да може послужити 
као основ за израду Приједлога закона. 
 

2. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 
примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа, 
сједницама клубова делегата и изврши консултације са заинтересираним 
странама. 

 
5. Нацрт Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину 

 
Влада Федерације утврдила је Нацрт Буџета. 
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Представнички дом Парламента Федерације је на 23. ванредној сједници 

одржаној 6.12.2017.године разматрао Нацрт Буџета Федерације БиХ за 2018. 

годину  и Закључком га прихватио.  

Нацрт Буџета  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје 

Нацрт Буџета је образложио премијер Фадил Новалић. 
 
У расправи су учествовали: Жељко Мирковић, Анер Жуљевић, Осман 

Ћатић, Томислав Мартиновић, предсједник Клуба делегата хрватског народа, 
Славиша Шућур, Едим Фејзић, Драго Пузигаћа, Миле Марчета и Фуад 
Хаџимехмедовић. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ, са 32 гласа за, пет гласа против и девет 
уздржаних гласова усвојио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа Нацрт 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину и сматра да може 
послужити као основ за израду Приједлога Буџета. 
 

2. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога буџета Федерације 
Босне и Херцеговине за 2018. годину има у виду примједбе, приједлоге и 
сугестије изнесене на сједници Дома народа, сједницама  клубова делегата 
као и оне достављене у писаној форми у року од седам дана.  
 

6. Нацрт закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине 
за 2018. годину 
 
Влада Федерације утврдила је Нацрт закона. 

Представнички дом Парламента Федерације је на 23. ванредној сједници 

одржаној 6.12.2017.године разматрао Нацрт закона о извршавању Буџета 

Федерације БиХ за 2018. годину  и Закључком га прихватио.  

Нацрт закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје 

У расправи је учествовао Ђуро Делић. 
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На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ, са 29 гласова за, четири гласа против и 
девет уздржаних гласова усвојио сљедећи 

 
 

З А К Љ У Ч А К 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа Нацрт 
закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2018. 
годину и сматра да може послужити као основ за израду Приједлога Буџета. 
 

2. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину има у 
виду примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа. 
 

Сједница је завршена у 18:25. 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

Измир Хаџиавдић                                                        Лидија Брадара 

 


