
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
ДОМ НАРОДА 
 
  Број: 02-02-7-2212/16 
  Сарајево, 2.2.2017. године 
 

З А П И С Н И К 

16. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 12. и 26. јануара и 2. фебруара 2017. године 

 

  Сједница је почела у 12:10. 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
   На почетку сједнице, предсједавајућа је честитала Нову годину и 
православни Божић, те поздравила присутне делегате, потпредсједника 
Федерације, Милана Дуновића, министре, представнике медија, 
међународних организација, представнике Савеза самосталних синдиката 
Босне и Херцеговине, удружења и госте. 

Изостанак са сједнице оправдали су Сегмедина Срна Бајрамовић, 
Амор Машовић, Ђуро Делић, Томислав Мандић, Стипе Барун и Анер 
Жуљевић. 
   На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствују 43 делегата, што чини већину, па Дом 
народа може радити и пуноважно одлучивати.  

Предсједавајућа је, затим, ставила на гласање записнике 8., 9., 10. и 11. 
ванредне и 14. и 15. редовне сједнице Дома народа и констатовала 
сљедеће: 
 

 Дом народа Парламента Федерације БиХ је, без примједби, са 40 
гласова за и три уздржана гласа, усвојио Записник 8. ванредне 
сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
одржане  18. октобра 2016. године; 
 

  Дом народа Парламента Федерације БиХ је, без примједби, са 39 
гласова за, три уздржана и једним гласом против, усвојио Записник 9. 
ванредне сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине одржане 2. децембра 2016. године; 

 
 Дом народа Парламента Федерације БиХ је, без примједби, са 40 

гласова за и три уздржана гласа, усвојио Записник 10. ванредне 
сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
одржане 15. децембра 2016. године; 
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 Дом народа Парламента Федерације БиХ је, без примједби, са 41 за и 
једним уздржаним гласом, усвојио Записник 11. ванредне  сједнице 
Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине одржане 
15. децембра 2016. године; 

 
 Дом народа Парламента Федерације БиХ је, без примједби, 

једногласно, са 41 гласом за, усвојио Записник 14. сједнице Дома 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, одржане 23. 
јуна, 7. септембра и 8. децембра 2016. године; 

 
 Дом народа Парламента Федерације БиХ је, без примједби, са 41 за и 

једним уздржаним гласом, усвојио Записник 15. сједнице Дома 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, одржане 15. 
септембра и 8. и 15. децембра 2016. године. 

 
Делегатска питања и иницијативе 
 
Драго Пузигаћа је поставио питање федералном министру за питања 
расељених и избјеглих лица у вези критеријума за додјелу пољопривредних 
машина повратницима. Затражио је писани одговор. 
 
Здравко Бешлић је поставио питање и покренуо иницијативу. 
Иницијатива је упућена Федералном министарству правде у вези измјена и 
допуна Закона о судовима у Федерацији БиХ. 
Поставио је питање Влади Федерације, односно Федералном министарству 
финансија - Када ће у парламентарну процедуру бити достављен Закон о 
припадности јавних прихода у Федерацији БиХ? 
 
Един Форто је поставио питање Федералном министарству здравства у 
вези недостатка лијекова за најтежа обољења и затражио провођење 
истраге и утврђивање одговорности за такво стање. 
 
Мирко Батинић је покренуо иницијативу којом је затражио измјену и допуну 
Закона о ограниченој употреби дуванских прерађевина. 
 
Санел Мушовић је поставио питање и покренуо иницијативу. 
Поставио је питање менаџменту Казнено - поправног завода Сарајево у 
вези проширења и доградње смјештајних капацитета и осталих просторија 
за појачани надзор у Одјељењу Устиколина, које дјелује при Казнено - 
поправном заводу Сарајево. Упитао је да ли су реализоване препоруке 
Независне комисије Парламентарне скупштине БиХ за праћење стања и 
условима боравка у казнено - поправним заводима. 
Покренуо је Иницијативу да Федерално министарство правде изврши 
потребне активности за побољшање услова у Одјељењу Устиколина.  
 
Лејла Имамовић је поставила два питања и затражила је писани одговор. 
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Поставила је питање премијеру Федерације у вези Пројекта изградње 
топловода Какањ - Сарајево. 
Друго питање је поставила Федералном министарству здравства у вези 
анализе утицаја вакцина на дјецу и употреби три пута веће количине живе у 
вакцинама. 
 
Анес Османовић је поставио два питања и покренуо иницијативу. 
Питања је поставио Федералном министарству промета и комуникација 
везано за изградњу кружног тока на магистралној цести М14 у центру 
Оџака. 
Друго питање се односи на изградњу великог кружног тока из правца 
Модриче на улазу у Оџак. 
Покренуо је иницијативу за осигурање средстава за изградњу кружног тока 
на улазу у Оџак. 
  
Осман Ћатић, уиме Клуба делегата бошњачког народа, поставио је питање 
предсједнику и потпредсједницима Федерације БиХ, а у вези именовања 
судије Уставног суда Федерације БиХ из реда бошњачког народа на основу 
конкурсне процедуре завршене прије девет мјесеци. Затражио је писани 
одговор. 
 
Жељко Мирковић је, уиме пољопривредника из Унско-санског кантона, 
поставио питање Федералном министарству пољопривреде, водопривреде 
и шумарства у вези исплате потицаја за млијеко за 2014. годину, дуга за 
силажни кукуруз за 2016. годину и дуга за расплодне јунице. Затражио је да 
му се достави преглед неисплаћених потицаја по категоријама и по 
кантонима у писаној форми. 
 
Дамир Јукић је поставио питање Високом судском и тужилачком вијећу БиХ 
у вези националног састава судија Опћинског суда у Жепчу. Затражио је 
одговор у писаној форми. 
 
Томислав Мартиновић је поставио питање Оператеру за обновљиве 
изворе енергије у вези дискриминације произвођача електричне енергије из 
микропостројења. Питао је када ће бити уведени у систем обавезног откупа 
електричне енергије по гарантованим цијенама у складу са чланом 27. 
Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасне когенерације. 
 
Лидија Брадара је поставила питање и покренула иницијативу. 
Покренула је иницијативу Федералном министарству енергије, рударства и 
индустрије за усклађивање Закона о цестама Федерације и Закона о 
електричној енергији у Федерацији БиХ. 
 
Поставила је питање Порезној управи Федерације у вези налаза и 
инспекцијских надзора ове Управе по опћинама  и затражила у писаној 
форми доставу прегледа по општинама у Федерацији БиХ.  
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Након постављених питања и покренутих иницијатива делегати су 
дискутовали о дневном реду.  
 
Славиша Шућур, предсједник Клуба делегата српског народа, предложио је 
да се у дневни ред данашње сједнице уврсти Приједлог закључака које се 
односе на процес приватизације у Федерацији БиХ. 
 
Након консултација чланова Колегијума одлучено је да се овај приједлог 
уврсти у дневни ред 17. сједнице, заказане за 26.1. 2017. године, као тачка 
1. 
 
 Предсједавајућа је, затим, обавијестила делегате да је Уставни суд 
Федерације Босне и Херцеговине, 25.10.2016. године донио Пресуду, број: 
8/16 којом је утврдио да је чланом 72а. Закона о матичним књигама 
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 37/12 и 80/14) повријеђено право 
на локалну самоуправу општине Маглај. Пресуда је објављена у 
„Службеним новинама Федерације БиХ“, број 96/16 од 7.12.2016. године и 
достављена Парламенту Федерације Босне и Херцеговине.  

Такође, Уставни суд Федерације Босне и Херцеговина, 30.11.2016. 
године, донио је Пресуду, број 9/16 којом је утврдио да је чланом 114. 
Закона о заштити пожара и ватрогаству („Службене новине Федерације 
БиХ“, број 64/09) и чланом 106. Закона о заштити од пожара и ватрогаству 
(“Службене новине Зеничко-добојског кантона”, број 5/11), повријеђено 
право на локалну самоуправу општине Маглај. Пресуда је достављена 
Парламенту Федерације Босне и Херцеговине. 

Такође, Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине је 2.12.2015. 
године донио Пресуду, број 15/10, којом је утврдио да члан 6. став 1., у 
дијелу који гласи ” као и особа која испуњава препоставке из става 2. овога 
члана” и став 2. истог члана те чл. 27. и 73. Закона о нотарима (“Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 45/02), нису у складу са 
Уставом Федерације Босне и Херцеговине.  

Такође, Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине је 9.3.2016. 
године донио Пресуду, број 75/14, којом је утврдио да члан 56. Закона о 
Јавном сервису Радио-телевизије Федерације Босне и Херцеговине 
(“Службене новине Федерације Босне и Херцегивине“, број 48/08), није у 
сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.  
 
 У складу са чланом 250. Пословника о раду Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговина, пресуде су упућене делегатима и 
надлежним радним тијелима. 
 На основу става 2. овога члана, пресуда се уврштава у приједлог 
дневног реда прве наредне сједнице Дома.  
 
 Предсједавајућа је предложила да се као тачка 1. дневног реда ове 
сједнице уврсти: 
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           а) Приједлог закључка у вези Пресуде, број: 8/16 од 25.10.2016. 
године,  

 б) Приједлог закључка у вези Пресуде, број: 9/16 од 30.11.2016. 
године, 

 ц) ) Приједлог закључка у вези Пресуде, број:15/10 од 02.12.2015. 
године, 

 д) ) Приједлог закључка у вези Пресуде, број:75/14 од 09.03.2016. 
године, 

  
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 39 гласова за, прихватио да се 
у дневни ред 16. сједнице  као тачка 1. уврсти:  

   а)Приједлог закључка у вези Пресуде, број: У-8/16 од 25.10.2016. 
године,  

 б) Приједлог закључка у вези Пресуде, број:У- 9/16 од 30.11.2016. 
године. 

   ц) Приједлог закључка у вези Пресуде, број:У-15/10 од 2.12.2015. 
године, 

   д) Приједлог закључка у вези Пресуде, број: У-75/14 од 9.3.2016. 
године, 

  
Предсједавајућа је, такође, подсјетила делегате да је посланик у 

Представничком дому, Исмет Османовић, доставио Приједлог закона о 
измјенама Закона о Комисији за вриједносне папире  с приједлогом да се 
разматра по хитном поступку.  
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је  
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 31 гласом за, 
једним гласом против и шест уздржаних гласова, прихватио приједлог да се 
Приједлог закона о измјенама Закона о Комисији за вриједносне папире 
разматра по хитном  поступку као 1. тачка дневног реда.  
 

Такође, Влада Федерације доставила је Приједлог закона о измјени 
Закона о систему побољшања квалитете, сигурности и о акредитацији у 
здравству  с приједлогом да се разматра по скраћеном поступку.  
 
 На основу  резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са  32 гласа за, 
једним против и седам уздржаних, прихватио да се Приједлог закона о 
измјени Закона о систему побољшања квалитете, сигурности и о 
акредитацији у здравству, разматра по скраћеном  поступку.  
 

Будући да више није било приједлога за измјену и допуну дневног 
реда, предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента 
Федерације БиХ, са 36 гласова за и шест уздржаних гласова, усвојио 
сљедећи 
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Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. а)  Приједлог закључка у вези Пресуде, број: 8/16 од  
     25.10.2016.,  
 б) Приједлог закључка у вези Пресуде, број: 9/16 од  
      30.11.2016.,  

           ц) Приједлог закључка у вези Пресуде, број:15/10 од  
                02.12.2015.,  

                      д) Приједлог закључка у вези Пресуде, број:75/14 од  
                           09.03.2016. 

  
2. Приједлог закона о измјенама Закона о Комисији за 

вриједносне папире (предлагач: Исмет Османовић, посланик у 
Представничком дому Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине) - хитни поступак 

 
3. Приједлог закона о измјени Закона о систему побољшања 

квалитете, сигурности и о акредитацији у здравству - скраћени 
поступак, 

 
4. Приједлог  закона о пензијском и инвалидском осигурању, 

 
5. Приједлог закона о енергијској ефикасности у Федерацији 

Босне и Херцеговине, 
 

6. Нацрт закона о туризму Федерације Босне и Херцеговине, 
 

7. Нацрт закона о сигурности и заштити на раду, 
 

8. Нацрт закона о боравишној такси Федерације Босне и 
Херцеговине, 
 

9. Приједлог одлуке о давању сагласности на План рада и развоја  
Завода за трансфузијску медицину Федерације БиХ за 2016. 
годину,  
План рада и развоја  Завода за трансфузијску медицину 
Федерације БиХ за 2016. годину са Одлуком о усвајању Плана 
од Управног одбора Завода, број: 01-1-390/16 од 18.1.2016. 
године,  
Закључак Владе Федерације, 
 

10. Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода здравственог 
осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2015. годину 
(консолидовани);  
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           Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда 
солидарности  за 2015. годину (Анеx I); 
Извјештај о извршењу Финансијског плана Стручне службе 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 
БиХ за 2015. годину (Анеx II), 
 

11. Избор и именовања: 
- Приједлог Одлуке о именовању Управног одбора Агенције 

за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, 
- Рјешење о утврђивању Листе приједлога за именовање 

чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 

 
          а)  Приједлог закључка у вези Пресуде, број: 8/16 од 25.10.2016.  
                 године,   

         б) Приједлог закључка у вези Пресуде, број: 9/16 од 30.11.2016. 
године, 

         ц) Приједлог закључка у вези Пресуде,број:15/10 од 02.12.2015. 
године, 

         д)  Приједлог закључка у вези Пресуде, број:75/14 од 09.03.2016.    
              године 

 
а) Приједлог закључка у вези Пресуде, број: 8/16 од 25.10.2016. године 
 
 Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Уставни суд Федерације 
Босне и Херцеговине, 25.10.2016. године, донио Пресуду, број: 8/16, којом је 
утврдио да је чланом 72а. Закона о матичним књигама („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 37/12 и 80/14) повријеђено право на локалну 
самоуправу општине Маглај. Пресуда је објављена у „Службеним новинама 
Федерације БиХ“, број 96/16 од 7.12.2016. године и достављена Парламенту 
Федерације Босне и Херцеговине, те у складу са чланом 250. Пословника о 
раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, упућена 
делегатима и надлежним радним тијелима. 
 
 Није било расправе. 
 
 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа  Парламента Федерације Босне и Херцеговина, једногласно, са 
42 гласа за, усвојио сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 
 

Задужује се премијер Федерације Босне и Херцеговине да, у складу 
са обавезама из Устава Федерације Босне и Херцеговине, осигура 
извршење пресуде Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, број: У-
8/16 од 25.10.2016. године.  
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 б) Приједлог закључка у вези Пресуде, број: 9/16 од 30.11.2016. 
године, 

 
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине је 30.11.2016. године 

донио Пресуду, број: 9/16, којом је утврдио да је чланом 114. Закона о 
заштити од пожара и ватрогаству („Службене новине Федерације БиХ“, број 
64/09) и чланом 106. Закона о заштити од пожара и ватрогаству (“Службене 
новине Зеничко-добојског кантона“, број 5/11), повријеђено право на локану 
самоуправу општине Маглај.   
 

Пресуда је достављена Парламенту Федерације Босне и 
Херцеговине. 

 
 У складу са чланом 250. Пословника о раду Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговина, пресуда је упућена делегатима и 
надлежним радним тијелима. 
 
 Није било расправе. 
 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа  Парламента Федерације Босне и Херцеговина, једногласно, са 
39 гласова за усвојио сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 
 

Задужује се премијер Федерације Босне и Херцеговине да, у складу 
са обавезама из Устава Федерације Босне и Херцеговине, осигура 
извршење пресуде Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број: У-
9/16 од 30.11.2016. године.  

 
 ц) Приједлог закључка у вези Пресуде, број:15/10 од 02.12.2015. године 
 

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине је 02.12.2015.године 
донио Пресуду, број 15/10, којом је утврдио да члан 6. став 1., у дјелу који 
гласи ”као и особа која испуњава препоставке из става 2. овога члана” и 
став 2. истог члана те чл. 27. и 73. Закона о нотарима (“Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, број 45/02), нису у складу са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговина. 

 
Пресуда је достављена Парламенту Федерације Босне и 

Херцеговине. 
 

 У складу са  чланом 250. Пословника о раду Дома народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговина, пресуда је упућена 
делегатима и надлежним радним тијелима Дома народа. 
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 У расправи је учествовао Славиша Шућур, предсједник Клуба 
делегата српског народа. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа  Парламента Федерације Босне и Херцеговина, једногласно, са 
40 гласова за, усвојио сљедећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Задужује се премијер Федерације Босне и Херцеговине да, у складу 

са  обавезама из Устава Федерације Босне и Херцеговине, осигура извршење 
пресуде Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број: У-15/10 од 
2.12.2015. године.  

 
д) Приједлог закључка у вези Пресуде, број:75/14 од 09.03.2016. године 

 
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине је 09.03.2016.године 

донио Пресуду, број 75/14, којом је утврдио да члан 56. Закона о Јавном 
сервису Радио-телевизије Федерације Босне и Херцеговине (“Службене 
новине Федерације Босне и Херцегивине“, број 48/08), није у сагласности са 
Уставом Федерације Босне и Херцеговине.  

 
Пресуда је достављена Парламенту Федерације Босне и 

Херцеговине те, у складу са чланом 250. Пословника о раду Дома народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговина, упућена делегатима и 
надлежним радним тијелима. 

 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа  Парламента Федерације Босне и Херцеговина, једногласно, са 
39 гласова за усвојио сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 
 
Задужује се премијер Федерације Босне и Херцеговине да, у складу 

са обавезама из Устава Федерације Босне и Херцеговине, осигура 
извршење пресуде Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, број: У-
75/14 од 9.3.2016. године.  
 
1. Приједлог закона о измјенама Закона о Комисији за вриједносне 

папире (предлагач: Исмет Османовић, посланик у Представничком 
дому Парламента Федерације БиХ) - хитни поступак 

 
Приједлог закона о измјенама Закона о Комисији за вриједносне 

папире је утврдио и, у парламентарну процедуру, доставио Исмет 
Османовић, посланик у Представничком дому. 
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Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

на 16. ванредној сједници, 29.11.2016. године, усвојио Приједлог закона о 
измјенама Закона о Комисији за вриједносне папире у тексту како га је 
предложио предлагач. 

 
 Предсједавајућа је напоменула да Влада Федерације подржава 

доношење овог закона. 
 
Приједлог закона су разматрала 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 Херцеговина, са 32 гласа за и 
осам уздржаних, усвојио Приједлог закона о измјенама Закона о Комисији за 
вриједносне папире. 

 
2. Приједлог закона о измјени Закона о систему побољшања 

квалитете, сигурности и о акредитацији у здравству - скраћени 
поступак 

 
Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

на 16. ванредној сједници, 29.11.2016. године, усвојио Приједлог закона о 
измјени Закона о систему побољшања квалитете, сигурности и о 
акредитацији у здравству у тексту како га је предложила Влада Федерације. 

 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 
 
Није било потребе да представник предлагача образложи приједлог 

закона. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 34 гласа за, 
једним против и три уздржана, усвојио Приједлог закона о измјени Закона о 
систему побољшања квалитете, сигурности и о акредитацији у здравству. 

 
3. Приједлог закона о пензијском и инвалидском осигурању 
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Приједлог закона утврдила је Влада Федерације и накнадно 
доставила и шест амандмана. 

 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 

13. сједници, 13.12.2016. године, усвојио Приједлог  закона о пензијском и 
инвалидском осигурању са шест амандмана Владе Федерације који су 
постали саставни дио Приједлога закона. 

 
На Приједлог  закона о пензијском и инвалидском осигурању амандмане 

су поднијели: Анер Жуљевић, 78 амандмана, Сегмедина Срна Бајрамовић, 
12 амандмана, Едим Фејзић, два амандмана, Скупштина Средњебосанског 
кантона, 10 амандмана, Клуб делегата хрватског народа, 17 амандмана и 
Осман Ћатић један амандман. 

 
Влада Федерације је доставила изјашњење којим не прихваћа наведене 

амандмане. 
 

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

 
Приједлог  закона о пензијском и инвалидском осигурању образложио је 

Веско Дрљача, федерални министар рада и социјалне политике. 
 

Извјештај Комисије за људска права и слободе образложио је Едим 
Фејзић, предсједник Комисије. 

 
 У расправи су учествовали: Предраг Којовић, Славиша Шућур, 

Мирвет Бегановић, Жељко Мирковић, Томислав Мартиновић, предсједник 
Клуба делегата хрватског народа, Мухамед Козадра, Адмир Хаџипашић, 
Осман Ћатић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа, Лидија 
Брадара, Веско Дрљача, Кенан Спахић, помоћник федералног министра 
рада и социјалне политике и Жељко Јосић.  

 
Томислав Мартиновић, предсједник Клуба делегата хрватског народа је 

затражио паузу. 
 
Након паузе, уиме Колегија Дома народа, секретар Дома народа 

обавијестио је делегате да се сједница прекида. 
 

Сједница је прекинута у 17:26. 
 

            НАСТАВАК СЈЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 26. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ 
 

   Сједница је почела са радом у 12 часова и 50 минута. 
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   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
 
   На почетку сједнице предсједавајућа је поздравила присутне 
делегате,  потпредсједницу Федерације Мелику Махмутбеговић, 
предсједника Владе Фадила Новалића, замјеника премијера Веска Дрљачу, 
министре, представнике међународних организација, медија и госте.  
 
  Изостанак са сједнице најавили су Ђуро Делић, Мирко Батинић, 
Славиша Шућур, Драженка Субашић, Славиша Михајловић и Слађан Илић.  
 

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 обавијестила делегате да ће им бити достављен 
ДВД са Приједлогом Просторног плана подручја посебних обиљежја од 
значаја за Федерацију Босне и Херцеговине „Аутоцеста на Коридору Vц“ за 
период од 2008. до 2028. године, са попратним материјалима, предвиђен за 
разматрање на 17. сједници. 

 
Предсједавајућа је подсјетила делегате на преостале тачке дневног 

реда: 
 

4. Приједлог  закона о пензијском и инвалидском осигурању, 
5. Приједлог закона о енергијској ефикасности у Федерацији 

Босне и Херцеговине, 
6. Нацрт закона о туризму Федерације Босне и Херцеговине, 
7. Нацрт закона о сигурности и заштити на раду, 
8. Нацрт закона о боравишној такси Федерације Босне и 

Херцеговине, 
9. Приједлог одлуке о давању сагласности на План рада и развоја  

Завода за трансфузијску медицину Федерације БиХ за 2016. 
годину,  
План рада и развоја Завода за трансфузијску медицину 
Федерације БиХ за 2016. годину са Одлуком о усвајању Плана 
од Управног одбора Завода, 
Закључак Владе Федерације, 

10. Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода здравственог 
осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2015. годину 
(консолидовани);  

           Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда 
солидарности  за 2015. годину (Анеx I); 
Извјештај о извршењу Финансијског плана Стручне службе 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 
БиХ за 2015. годину (Анеx II), 

11. Избор и именовања 
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- Приједлог Одлуке о именовању Управног одбора Агенције 
за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, 

- Рјешење о утврђивању Листе приједлога за именовање 
чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 

 
4. Приједлог  закона о пензијском и инвалидском осигурању 

 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је предсједник Клуба 

делегата хрватског народа затражио паузу након које је прекинута сједница, 
та га позвала да образложи разлоге за паузу. 
 
Томислав Мартиновиц је изјавио да је  пауза тражена ради додатних 
консултација након чега је настављена расправа у којој су учествовали: 
Анер Жуљевић, Веско Дрљача, федерални министар рада и социјалне 
политике и представник удружења пензионера у Федерацији БиХ. 
 
Након расправе, предсједавајућа је обавијестила делегате да је Колегиј 
Дома народа предложио да се обави расправа о свим тачкама дневног 
реда, а изјашњавање на крају сједнице зато што се очекивало да ће се 
засједању придружити још делегата. Овај приједлог је прихваћен. 
 

5. Приједлог закона о енергијској ефикасности у Федерацији 
Босне и Херцеговине 

 
Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
Представнички дом је у наставку 32. сједнице, 10.9.2014. године, усвојио 
Приједлог закона о енергијској ефикасности у Федерацији Босне и 
Херцеговине у тексту  како га је предложила Влада Федерације. 
 
На приједлог закона амандмане су поднијели: Дарио Пушић, Клуб делегата 
хрватског народа, Иво Тадић и Мирко Батинић. 
Дарио Пушић  поднио је 12. амандмана 
Клуб делегата хрватског народа поднио је 12. амандмана. 
Иво Тадић поднио је 13.амандмана. 
Мирко Батинић поднио је два амандмана. 
Амандмани су достављени Влади Федерације на изјашњење. 
Влада Федерације доставила је изјашњење којим прихваћа Амандман I 
Мирка Батинића док остале амандмане не прихвата. 
Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

 
Приједлог закона образложила је Амира Пинтул, помоћница 

федералног министра енергије, рударства и индустрије. 
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У расправи су учествовали: Расим Кантаревић. Дарио Пушић, Мирвет 
Бегановић, Иво Тадић, Мустафа Куртовић, Томислав Мартиновић, 
предсједник Клуба делегата хрватског народа, Осман Ћатић, предсједник 
Клуба делегата бошњачког народа. 

 
6. Нацрт закона о туризму Федерације Босне и Херцеговине 
 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
 

Представнички дом је на 14. сједници одржаној 14.12.2016.године 
разматрао Нацрт закона о туризму Федерације Босне и Херцеговине и 
Закључком га прихватио. Том приликом Закон је стављен на јавну расправу. 
 

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

 
Нацрт закона образложила је федерална министрица околиша и 

туризма, Едита Ђапо. 
У расправи су учествовали: Осман Ћатић, предсједник Клуба 

делегата бошњачког народа, Исмет Сарајлић, Мирвет Бегановић, Рефик 
Попарић, Томислав Мартиновић, предсједник Клуба делегата хрватског 
народа, Жељко Мирковић, Анер Жуљевић и Санел Мушовић. 

 
7. Нацрт закона о сигурности и заштити на раду 

 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом је на 14. сједници одржаној 14.12.2016. године 
разматрао Нацрт закона о  сигурности и заштити на раду 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 је учествовао Мирвет Бегановић. 
 
8. Нацрт закона о боравишној такси Федерације Босне и Херцеговине 
 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом је на 17. сједници, 25.1.2017. године, разматрао Нацрт 
закона о  боравишној такси Федерације Босне и Херцеговине и Закључком 
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га прихватио. Том приликом овај нацрт је стављен на јавну расправу у 
трајању од 60 дана. 
 
Нацрт закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

Нацрт закона образложила је федерална министрица околиша и 
туризма, Едита Ђапо. 

У расправи су учествовали Дражен Матишић, Анер Жуљевић, Мирвет 
Бегановић и Едита Ђапо. 

 
9. Приједлог одлуке о давању сагласности на План рада и развоја  

Завода за трансфузијску медицину Федерације БиХ за 2016. годину 
 
Влада Федерације доставила је Приједлог одлуке Парламенту Федерације 
ради разматрања и давања сагласности на План рада и развоја Завода. 
Уз Приједлог одлуке достављени су План и Закључак Владе Федерације. 
 

Представнички дом је у наставку 10. сједнице, 30.11.2016. године, донио 
Одлуку о давању сагласности на План рада и развоја Завода за 
трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину. 
 
Приједлог одлуке разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
10. Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода здравственог 
осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2015. годину 
(консолидовани);  
Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда 
солидарности  за 2015. годину (Анеx I); 
Извјештај о извршењу Финансијског плана Стручне службе Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2015. 
годину (Анеx II) 
 
Влада Федерације је доставила Парламенту Федерације Приједлог одлуке о 
давању сагласности на ове извјештаје. 
 
Представнички дом је у наставку 12. сједнице одржане  8.11.2016. године 
донио Одлуку о давању сагласности на ове извјештаје. 
 
Приједлог одлуке и извјештаје разматрала су надлежна радна тијела и 
доставила своје извјештаје. 
 
У расправи није нико учествовао. 
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11. Избор и именовања: 
-    Приједлог Одлуке о именовању Управног одбора Агенције за 

банкарство Федерације Босне и Херцеговине, 
-     Рјешење о утврђивању Листе приједлога за именовање чланова 

Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 

 
a) Приједлог Одлуке о именовању Управног одбора Агенције за 

банкарство Федерације Босне и Херцеговине 
 

На основу  члана 8. став 2. Закона о Агенцији за банкарство Федерације 
Босне и Херцеговине прописано је да је орган управљања Агенцијом 
Управни одбор Агенције, који се састоји од пет чланова које именује 
Парламент Федерације Босне и Херцеговине, на приједлог  Владе 
Федерације Босне и Херцеговине, на период од пет година.  
 
Представнички дом је на 16. ванредној сједници одржаној 30.11.2016. 
године донио Одлуку о именовању Управног одбора Агенције за банкарство 
Федерације Босне и Херцеговине. 
 

Комисија  за избор и именовања разматрала је овај приједлог и утврдила 
Приједлог одлуке  о именовању Управног одбора Агенције за банкарство 
Федерације Босне и Херцеговине којим се Љерка Марић, Мелиха Башић, 
Самир Бакић, Желимира Распудић и Велид Ефендић, именују за чланове 
Управног одбора Аганције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине. 

 
У расправи није нико учествовао. 

 
b) Рјешење о утврђивању Листе приједлога за именовање 

чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне 
и Херцеговине. 

 
На основу  члана 19. став 3. Закона о Влади Федерације Босне и 
Херцеговине, Влада Федерације донијела је, уз претходну сагласност 
предсједника и потпредсједникȃ Федерације БиХ, Рјешење о утврђивању 
Листе Приједлога за именовање чланова Регулаторне комисије за енергију 
у Федерацији БиХ.  
 
Представнички дом је на 13. сједници одржаној 13.12.2016.године донио 
Одлуку о именовању чланова Регулаторне комисије за енергију у 
Федерацији БиХ. 
 

Комисија за избор и именовања разматрала је овај приједлог и утврдила 
Приједлог одлуке  о именовању  чланова Регулаторне комисије за енергију 
у Федерацији БиХ и то: Јасмина Бешу из реда бошњачког народа на период 
од пет година, Санелу Покрајчић из реда хрватског народа на период од пет 
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година и Милета Срдановића из реда српског народа на период од пет 
година. 

  
У расправи није нико учествовао. 
 
Предсједавајућа је, затим, дала паузу у трајању од 30 минута и, након 
паузе, обавијестила делегате да је кворум на ивици те је заказала наставак 
и 17. сједницу  за  2.2.2017. године у 11 сати. 
 

Сједница је прекинута у 16:05. 
 

НАСТАВАК СЈЕДНИЦЕ ОД 2.2.2017. ГОДИНЕ 
 
 Сједница је почела у 13:13. 
 

Сједницом је предсједавала Лидија Брада, предсједавајућа Дома 
народа. 
На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне делегате, 
предсједника Федерације, предсједника Владе Федерације, замјеника 
предсједника Владе Федерације, представнике међународних организација, 
министре, представнике медија, представнике синдиката и све који прате 
сједницу.  
 
 Изостанак са сједнице најавили су: Ђуро Делић, Жељко Јосић и Амил 
Буљубашић. 
Према евиденцији стручне службе сједници је присуствовало 48 делегата, 
што чини већину па Дом народа може радити и правоваљано одлучивати.  
 
 Предсједавајућа је подсјетила делегате да је за наставак сједнице 
простало изјашњавање о сљедећим тачкама дневног реда: 
 

4. Приједлог  закона о пензијском и инвалидском осигурању, 
5. Приједлог закона о енергијској ефикасности у Федерацији 

Босне и Херцеговине, 
6. Нацрт закона о туризму Федерације Босне и Херцеговине, 
7. Нацрт закона о сигурности и заштити на раду, 
8. Нацрт закона о боравишној такси Федерације Босне и 

Херцеговине, 
9. Приједлог одлуке о давању сагласности на План рада и развоја  

Завода за трансфузијску медицину Федерације БиХ за 2016. 
годину,  
План рада и развоја Завода за трансфузијску медицину 
Федерације БиХ за 2016. годину са Одлуком о усвајању Плана 
од Управног одбора Завода, број: 01-1-390/16 од 18.1.2016. 
године, 
Закључак Владе Федерације, 
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10. Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода здравственог 
осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2015. годину 
(консолидовани);  

           Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда 
солидарности  за 2015. годину (Анеx I); 
Извјештај о извршењу Финансијског плана Стручне службе 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 
БиХ за 2015. годину (Анеx II), 

11. Избор и именовања 
- Приједлог Одлуке о именовању Управног одбора Агенције 

за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, 
- Рјешење о утврђивању Листе приједлога за именовање 

чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 

 
4. Приједлог  закона о пензијском и инвалидском осигурању 
 

Предсједавајућа је подсјетила делегате да су на Приједлог  закона о 
пензијском и инвалидском осигурању амандмане поднијели: Анер 
Жуљевић, Сегмедина Срна Бајрамовић, Едим Фејзић, Скупштина 
Средњобосанског кантона, Клуб делегата хрватског народа, Анер Жуљевић 
и Осман Ћатић. Влада Федерације је доставила изјашњење којим не 
прихваћа поднесене амандмане. 

 
Предсједавајућа је упитала подноситеље да ли остају при својим 

амандманима. 
Анер Жуљевић је изјавио да остаје при својим амандманима те их је 

предсједавајућа ставила на гласање. 
Прво се гласало о амандману на члан 59. Приједлога  закона о 

пензијском и инвалидском осигурању поднесеног 9. јануара 2017. године. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио 
наведени амандман, јер су 23 делегата гласала за, четири су била против, а 
18 је било уздржано. 

 
Дом се, затим, изјашњавао о амандманима Анера Жуљевића који су 

достављени 14. децембра 2016. године. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио: 
- Амандман I - јер су за гласала 23 делегата, осам делегата је 

било против, а 17 делегата је било уздржано; 
- Амандман II - јер су за гласала 24 делегата, осам делегата је 

било против, а 14 делегата је било уздржано; 
- Амандман III - јер је за гласало 25 делегата, седам делегата је 

било против, а 17 делегата је било уздржано; 
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- Амандман IV - јер су за гласала 23 делегата, девет делегата је 
било против, а 13 делегата је било уздржано; 

- Амандман V - јер је за гласало 25 делегата, седам делегата је 
било против, а 13 делегата је било уздржано; 

- Амандман VI - јер су за гласала 23 делегата, девет делегата је 
било против, а 15 делегата је било уздржано; 

- Амандман VII - јер је за гласао 21 делегат, девет делегата је 
било против, а 14 делегата је било уздржано; 

                    - Амандман VIII - јер су за гласала 24 делегата, осам делегата је 
било против, а 14 делегата је било уздржано; 

              - Амандман IX - јер је за гласало 25 делегата, седам делегата је 
било против, а 13 делегата  је било уздржано; 

                     - Амандман X  - јер су за гласала 22 делегата, девет делегата је 
било против, а 13 делегата је било уздржано; 

                     - Амандман XI - јер је за гласало 20 делегата, 10 делегата је 
било против, а 12 делегата је било уздржано; 

                     - Амандман XII - јер су за гласала 23 делегата, 10 делегата је 
било против, а 12 делегата је било уздржано; 

                     - Амандман XIII - јер је за гласало 26 делегата, девет делегата 
је било против, а 10 делегата је било уздржано; 

                     - Амандман XIV - јер су за гласала 23 делегата, 10 делегата је 
било против, а 10 делегата је било уздржано; 

                     - Амандман XV - јер су за гласала 24 делегата, осам делегата је 
било против, а осам делегата је било уздржано; 

                      - Амандман XVI - јер су за гласала 23 делегата, девет делегата 
је било против, а 10 делегата је било уздржано; 

                      - Амандман XVII - јер су за гласала 22 делегата, 11 делегата је 
било против, а 10 делегата је било уздржано; 
                - Амандман XVIII - јер су за гласала 22 делегата, седам 
делегата је било против, а 11 делегата је било уздржано; 

    - Амандман XIX - јер је за гласало 20 делегата, 11 делегата је 
било против, а 13 делегата је било уздржано; 

    - Амандман XX - јер је за гласало 20 делегата, 12 делегата је 
било против, а 10 делегата је било уздржано. 

 
Анер Жуљевић је изјавио да одустаје од даљњег изјашњавања о 

амандманима. 
Предсједавајућа је, затим, упитала Сегмедину Срна Бајрамовић да ли 

остаје при својим амандманима. С обзиром да подноситељка није одустала 
од предложених амандмана прешло се на изјашњавање. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио: 
- Амандман I - јер су за гласала 23 делегата, 10 делегата је било 

против, а 12 делегата је било уздржано; 
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- Амандман II - јер су за гласала 23 делегата, осам делегата је 
било против, а 12 делегата је било уздржано; 

- Амандман III - јер је за гласао 21 делегат, шест делегата је 
било против, а 16 делегата је било уздржано; 

- Амандман IV - јер су за гласала 24 делегата, девет делегата је 
било против, а 11 делегата је било уздржано. 

 
Сегмедина Срна Бајрамовић је изјавила да одустаје од даљњег 

изјашњавања о амандманима. 
 
С обзиром да није било консензуса међу делегатима из 

Средњобосанског кантона, о томе да ли остају при амандманима које је 
поднијела Скупштина Средњобосанског кантонима, о њима се Дом народа 
није изјашњавао. 

 
Осман Ћатић и Едим Фејзић одустали су од поднесених амандмана. 
 
Предсједник Клуба делегата хрватског народа је, уиме Клуба, изјавио 

да од поднесених 17 амандмана Клуб одустаје од 15 али да тражи да се 
Дом изјасни о два амандмана - о амандманима V и XVII. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио 
Амандман V Клуба делегата хрватског народа јер је за гласало 27 делегата, 
12 делегата је било против, а осам делегата је било уздржано. 

 
Анер Жуљевић, уз подршку два делегата, изразио је сумњу у 

резултате гласања те је секретар Дома народа, Измир Хаџиавдић, извршио 
поименично изјашњавање. 

 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајућа је 

констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, са 28 гласова за, осам гласова против и 13 уздржаних 
гласова, усвојио Амандман V Клуба делегата хрватског народа.  

 
Предсједник Клуба делегата бошњачког народа, Осман Ћатић, уз 

подршку два делегата, изразио је сумњу у резултате поименичног 
изјашњавања те је секретар Дома народа поново извршио поименично 
изјашњавање. 

 
На основу резултата поновног поименичног изјашњавања, 

предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине, са 30 гласова за, шест гласова против и 13 уздржаних 
гласова, усвојио Амандман V Клуба делегата хрватског народа.  
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Предсједавајућа је, затим, позвала делегате да се изјасне о 
Амандману XVII Клуба делегата хрватског народа и, на основу резултата 
гласања, констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, са 30 гласова за, шест гласова против и 10 уздржаних 
гласова, усвојио Амандман XVII Клуба делегата хрватског народа.  

 
Прије гласања о Приједлогу  закона о пензијском и инвалидском 

осигурању, Дому се обратио премијер Федерације, Фадил Новалић. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, није усвојио 
Приједлог  закона о пензијском и инвалидском осигурању, јер је за гласало 
16 делегата, 21 делегат је био против, а 11 делегата је било уздржано. 

 
Изражена је сумња у резултате гласања па је секретар Дома народа, у 

складу са чланом 113. Пословника о раду Дома народа, извршио 
поименично изјашњавање. 

На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајућа је 
констатовала да Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
није усвојио Приједлог  закона о пензијском и инвалидском осигурању, јер је 
за гласало 17 делегата, 24 делегата су била против, а девет делегата је 
било уздржано. 

 
5. Приједлог закона о енергијској ефикасности у Федерацији Босне и 

Херцеговине 
 

Предсједавајућа је подсјетила делегате да су на Приједлог закона о 
енергијској ефикасности у Федерацији Босне и Херцеговине амандмане 
поднијели: Дарио Пушић, Клуб делегата хрватског народа, Иво Тадић и 
Мирко Батинић. 
 
Влада Федерације доставила је изјашњење у којем не прихваћа амандмане 
Дарија Пушића, Клуба делегата хрватског народа и Иве Тадића.   
 
Амандман I Мирка Батинића се прихваћа док се Амандман II не прихваћа. 
 
Иво Тадић је изјавио да ће, уколико амандмани I и II добију потребну 
већину, одустати од осталих амандмана.  

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио: 
- Амандман I - јер је за гласало 20 делегата, 14 делегата је било 

против, а 15 делегата је било уздржано; 
- Амандман II - јер је за гласало 19 делегата, 11 делегата је било 

против, а 19 делегата је било уздржано; 
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- Амандман III - јер је за гласало 20 делегата, 10 делегата је 
било против, а 17 делегата је било уздржано. 

Иво Тадић је одустао од даљњег изјашњавања о поднесеним 
амандманима. 
 
Мирко Батинић је одустао од Амандмана II. 
 
Клуб делегата хрватског народа је тражио изјашњавање о Амандманима I и 
II, а од осталих је одустао. 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио: 
- Амандман I - јер је за гласало 18 делегата, 12 делегата је било 

против, а 18 делегата је било уздржано; 
- Амандман II - јер је за гласало 17 делегата, 12 делегата је било 

против, а 15 делегата је било уздржано. 
 
Дарио Пушић остао је при поднесеним амандманима. 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, није усвојио 
Амандман I, јер су за гласала 23 делегата, 15 делегата је било против, а 11 
делегата је било уздржано. 

Послије гласања о амандману I Дарио Пушић је одустао од осталих 
амандмана. 

 
Дом се, затим, изјаснио о Приједлогу закона. 

 
 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 30 гласова 
за, девет против и девет уздржаних, усвојио Приједлог закона о енергијској 
ефикасности у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
 Будући да је Влада Федерације прихватила Амандман Мирка 
Батинића, потребно је да се Представнички дом, такође, изјасни о 
Амандману који је постао саставни дио Приједлога закона. 
 

Амандман гласи: 
У члану 43. став 3. мијења се и гласи: 
„Правна лица из става 1. овога члана дужна су сваке године, у првих 

пет година, од ступања на снагу овог закона, инсталирати најмање по 8% 
индивидуалних мјерних уређаја крајњим потрошачима енергије од укупног 
броја крајњих потрошача енергије, а затим сваке сљедеће године по 12%.“. 

 
6. Нацрт закона о туризму Федерације Босне и Херцеговине 
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На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 44 гласа за и 
три гласа против, усвојио сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 
Нацрт закона о туризму Федерације Босне и Херцеговине 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 у складу са процедурама предвиђеним 
у Уставу 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.   

4. Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине да овај закључак и Нацрт закона о туризму 
Федерације Босне и Херцеговине достави кантоналним скупштинама 
ради давања мишљења у року од 60 дана.  

 
7. Нацрт закона о сигурности и заштити на раду 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 44 гласа за, 
два против и једним уздржаним, усвојио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
прихваћа Нацрт закона о сигурности и заштити на раду 
Федерације Босне и Херцеговине 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.  

 
8. Нацрт закона о боравишној такси Федерације Босне и Херцеговине 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 41 гласом за, 
четири против и једним уздржаним, 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 боравишној такси Федерације Босне и Херцеговине 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 60 дана. 
 
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 у јавној расправи.  

 
9. Приједлог одлуке о давању сагласности на План рада и развоја 

Завода за трансфузијску медицину Федерације БиХ за 2016. годину,  
    План рада и развоја Завода за трансфузијску медицину Федерације 

БиХ за 2016. годину са Одлуком о усвајању Плана од Управног 
одбора Завода, број: 01-1-390/16 од 18.1.2016. године, 

    Закључак Владе Федерације, 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 34 гласа за, 
четири против и осам уздржаних, донио Одлуку о давању сагласности на 
План рада и развоја Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 
Херцеговине за 2016. годину. 
 
10. Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода здравственог 

осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2015. годину 
(консолидовани);  

       Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда 
солидарности  за 2015. годину (Анеx I); 

       Извјештај о извршењу Финансијског плана Стручне службе Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2015. 
годину (Анеx II) 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 36 гласова за, 
четири против и шест уздржаних, донио Одлуку о давању сагласности на 
Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода здравственог осигурања 
и реосигурања Федерације БиХ за 2015. годину (консолидовани),  Извјештај 
о извршењу Финансијског плана Федералног фонда солидарности  за 2015. 
годину (Анеx I) и Извјештај о извршењу Финансијског плана Стручне службе 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2015. 
годину (Анеx II). 

 
11. Избор и именовања: 

Приједлог Одлуке о именовању Управног одбора Агенције за 
банкарство Федерације Босне и Херцеговине, 
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Рјешење о утврђивању Листе приједлога за именовање чланова 
Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 29 гласова за, седам против и 10 
уздржаних, донио Одлуку о именовању Управног одбора Агенције за 
банкарство Федерације БиХ којом су за чланове УО именовани: Љерка Марић, 
Мелиха Башић, Самир Бакић, Желимира Распудић и Велид Ефендић. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 39 гласова за и пет уздржаних, 
донио Одлуку о именовању чланова Регулаторне комисије за енергију у 
Федерацији БиХ којом су за чланове именовани: Јасмин Бешо, из реда 
бошњачког народа на мандатни период од пет година; Санела Покрајчић, из 
реда хрватског народа на мандатни период од пет година и Миле Срдановић, 
из реда српског народа на мандатни период од пет година. 

 
Сједница је завршена у 15:28. 

 
* * * 

 
Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
 
 

СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
 

Измир Хаџиавдић                                                        Лидија Брадара 
 


