
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
ДОМ НАРОДА 
 
  Број:  02 -02- 7- 137/17 
  Сарајево, 9.2.2017. године 
  

З А П И С Н И К 

17. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 2. и 9. фебруара 2017. године 

 

  Сједница је почела у 16:50 након завршетка 16. сједнице. 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
 
   На почетку сједнице, предсједавајућа је још једном поздравила 
присутне. 
 
   На основу  евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 39 делегата, што чини већину па Дом 
народа може радити и пуноважно одлучивати.  
 

Предсједавајућа је, затим, констатовала да је Дом народа Парламента 
Федерације БиХ, без примједби, са 37 гласова за, усвојио Записник 12. 
ванредне сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, одржане 29. децембра 2016. године. 

 
Делегатска питања и иницијативе 
 
Томислав Мандић је изразио незадовољство због изостанка одговора на 
питања упућена управи Јавног предузећа Аутоцесте Федерације БиХ. 
Изјавио је да није добио одговоре на питања везана за почетак изградње 
Аутоцесте кроз Херцеговину. Поставио је питање премијеру Федерације у 
вези доношења Одлуке од 15.4.2016. године о приступању реализацији 
пројекта изградње дионица Аутоцесте Дривуша - Доња Грачаница, 
поддионица Клопче - Доња Грачаница. Питао је како се могла дати 
сагласност за наставак процедуре уговорања када за овај Пројект недостају 
финансијска средстава у износу од 36 милиона евра. Упитао је из којих 
извора ће се  осигурати недостајућа средства. Осврнуо се и на рад Управе 
и Надзорног одбора овог предузећа. 
 
Жељко Мирковић је покренуо иницијативу према потпредсједнику 
Федерације Босне и Херцеговине, господину Милану Дуновићу, за оцјену 
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уставности Закона о допуни Закона о висини стопе затезне камате 
објављеног у „Службеним новинама Федерације БиХ“, број 101/16. 
 
Драго Пузигаћа је поставио питање премијеру Федерације у вези 
асфалтирања регионалног пута Гламоч - Дрвар и затражио писани одговор 
 
Дарио Пушић је поставио питање Влади Федерације које су активности 
подузете на томе да Федерација Босне и Херцеговине добије грб и заставу. 
Затражио је писани одговор. 
 
Анес Османовић је поставио два питања и покренуо двије иницијативе. 
Прво питање је поставио Влади Федерације о тачном броју људи који су 
напустили Босну и Херцеговину и затражио је доставу писаног одговора, 
разврстаног по годинама и кантонима. 
Друго питање је, такођер, поставио Влади Федерације - Које мјере Влада 
предузима с циљем спрјечавања даљњег исељавања? 
 
Прву иницијативу је покренуо према Влади Федерације за одржавање 
тематске сједнице са представницима општина и кантона из којих људи 
највише одлазе на којој би биле предложене мјере спрјечавања даљњег 
исељавања. 
Другом иницијативом је предложио да представници домова Парламента 
Федерације присуствују овој сједници и извијесте чланове Парламента о 
донесеним закључцима. 
 
Алмедин Алиефендић је поставио два питања која је предао Стручној 
служби. Упитао је када ће Влада Федерације доставити Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у Федерацији БиХ. 
Затражио је писане одговоре.  
 
Анер Жуљевић је поновио питање упућено раније и поставио два питања. 
Поновио је питање федералној министрици околиша и туризма у циљу 
преиспитивања издавања околинске дозволе за изградњу мини 
хидроелектрана на ријеци Буни у Мостару. 
Поставио је питање Влади Федерације у вези резултата имплементације 
Уредбе о првом запошљавању, те затражио информацију колико правних 
лица је конкурисало и у којим дјелатностима, те колико њих је остварило 
право на потицаје. Затражио је доставу броја лица, у оквиру наведених 
правних лица, која су остварила право на потицаје и структурно по 
кантонима. 
 
Славиша Шућур је поставио питање у вези порезног дуга у Федерацији 
БиХ. Затражио је доставу списка и структуре овог дуга по фирмама и 
власничкој структури.  
 
Сегмедина Срна Бајрамовић је поставила два питања. 
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Прво питање је поставила Влади Федерације. Питање се односи на 
запошљавање у јавним институцијама и органима управе упркос мораторију 
који је увела Влада Федерације. Затражила је доставу списка ангажованих 
лица упослених у министарствима, агенцијама и јавним предузећима која су 
у већинском власништву Федерације без конкурсне процедуре и разлог 
њиховог ангажмана. Упитала је да ли постоји институција на коју се не 
примјењује мораториј.  
Друго питање се односи на мјере које Влада Федерације треба предузети с 
циљем спрјечавања одласка љекара из јавног сектора. 
 
Весна Сараџић је поставила питање федералној министрици околиша и 
туризма у вези активности откупа и рециклирања пластичног отпада. 
 
Мухамед Козадра је затражио допуну одговора од федералног 
министарства финансија у вези унутрашњег и вањског дуга и трансфера по 
кодовима. 
  
Након постављених питања и покренутих иницијатива, прешло се на 
утврђивање дневног реда. 
 

Предсједавајућа је подсјетила делегате да је на 16. сједници 
подијељен Приједлог 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. Колегиј Дома 
народа је предложио да се ова тачка скине с дневног реда ове сједнице и 
разматра као прва тачка 18. сједнице, што су делегати прихватили. 
 
 Предсједавајућа је, затим, обавијестила делегате да је Уставни суд 
Федерације Босне и Херцеговине, 23.3.2016. године донио Пресуду, број: У- 
27/15 којом је утврдио да чл. 33. и 40. Закона о стечајном поступку 
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 29/03, 32/04 и 42/06)  нису у 
сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Пресуда је 
достављена Парламенту Федерације Босне и Херцеговине.  
 
 У складу са чланом 250. Пословника о раду Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине 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 Приједлог закључка у вези Пресуде, број: У-27/15 од 23. 
3.2016. године. 
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 На основу става 2. овога члана, пресуда се уврштава у приједлог 
дневног реда прве наредне сједнице Дома.  
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је  
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 38 гласова 
за, прихватио приједлог да се у дневни ред као 1. тачка дневног реда уврсти  
Приједлог закључка у вези Пресуде, број: У- 27/15 од 23.3.2016. године.   
 

Такође, Влада Федерације доставила је Приједлог закона о 
измјенама Закона о платама и накнадама у органима власти Федерације 
Босне и Херцеговине 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 29 гласова 
за, 11 гласова против и једним уздржаним гласом, прихватио да се 
Приједлог закона о измјенама Закона о платама и накнадама у органима 
власти Федерације Босне и Херцеговине разматра по хитном  поступку.  
 
 Будући да је Жељко Мирковић, уз подршку два делегата, 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 Босне и 
Херцеговине, са 28 гласова за и 14 гласова против, прихватио да се 
Приједлог закона о измјенама Закона о платама и накнадама у органима 
власти Федерације Босне и Херцеговине разматра по хитном  поступку.  
 
 Анер Жуљевић је поставио питање да ли је Агенција за осигурање у 
Босни и Херцеговини дала претходну сагласност на Приједлог закона о 
осигурању. 
 
 Предсједавајућа је изјавила да ће федерална министрица финансија 
дати одговор на ово питање када буде образлагала Приједлог овог закона. 
 

Будући да више није било приједлога за измјену и допуну дневног 
реда, предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента 
Федерације БиХ, са 34 гласа за, три гласа против и пет уздржаних гласова, 
усвојио сљедећи 
 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Приједлог закључка у вези Пресуде, број: У-27/15 од 23.3.2016. 
године, 
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2. Приједлог закључака (предлагач: Славиша Шућур, делегат у Дому 
народа), 
 

3. Приједлог закона о измјенама Закона о платама и накнадама у 
органима власти  Федерације Босне и Херцеговине - хитни поступак, 
 

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о истраживању и 
експлоатацији нафте и плина у Федерацији БиХ, 
 

5. Приједлог закона о осигурању, 
 

6. Приједлог закона о допуни  Закона о утврђивању насељених мјеста и 
о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним општинама, 
 

7. Нацрт закона о штрајку, 
 

8. Приједлог одлуке о утврђивању Програма провођења статистичких 
истраживања од интереса за Федерацију Босне и Херцеговине за 
период 2017. - 2020. година, 
 

9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између 
Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за 
реализацију Пројекта Коридор Vц, 
 

10. Избор и именовања: 
a) Приједлог одлуке о именовању директора Агенције за банкарство 

Федерације Босне и Херцеговине 
b) Приједлог одлуке о именовању замјеника директора Агенције за 

банкарство Федерације Босне и Херцеговине, 
c) Приједлог одлуке о допуни Одлуке о формирању и избору чланова у 

Комисију за европске интеграције Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине, 

d) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о избору предсједника, замјеника 
предсједника и чланова радних тијела Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине. 

 
1.  Приједлог закључка у вези Пресуде, број: У - 27/15 од 

23.3.2016. године   
 
 Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Уставни суд Федерације 
Босне и Херцеговине, 23.3.2016. године донио Пресуду, број: У- 27/15 којом 
је утврдио да чл. 33. и 40. Закона о стечајном поступку („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 29/03, 32/04 и 42/06)  нису у сагласности са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине. Пресуда је достављена Парламенту 
Федерације Босне и Херцеговине.  
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 У складу са чланом 250. Пословника о раду Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине пресуде су упућене 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 Херцеговине, са 34 гласа за, 
једним гласом против и једним уздржаним гласом, 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-
27/15 од 23.3.2016. године.  
 

2. Приједлог закључака (предлагач: Славиша Шућур, делегат у 
Дому народа) 
 
Приједлог закључака образложио је Славиша Шућур, делегат у Дому 

народа. 
 

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

У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом 
народа  Парламента Федерације Босне и Херцеговина, није усвојио 
Приједлог закључака, јер је за гласало 19 делегата, а 18 је било уздржано.  

 
3. Приједлог закона о измјенама Закона о платама и накнадама у 

органима власти  Федерације Босне и Херцеговине - хитни 
поступак 

 
Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
Влада Федерације је накнадно поднијела Амандман на Приједлог 

овог закона. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

на 17. сједници од 25.1.2017. године усвојио Приједлог закона о измјенама 
Закона о плаћама и накнадама у органима власти  Федерације Босне и 
Херцеговине са амандманом Владе Федерације који је постао саставни дио 
Приједлога закона. Такође, Влада Федерације је на сједници 
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Представничког дома прихватила амандмане који се односе на чл. 1. и 2. 
Приједлога закона. 

 
Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 
 

У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 
 

Након тога, радно предсједништво Дома народа је предложило да 
се о свим тачкама дневног реда обави расправа, а да се изјашњавање 
обави на крају.  

 
Будући да је било приједлога да се Дом народа изјасни о овом 

приједлогу, предсједавајућа је констатовала да нема кворума за рад, те 
је у договору са предсједницима клубова народа прекинула сједницу у 
17:55 и најавила наставак за четвртак, 9.2.2017. године, у 11 часова.  

 
 

НАСТАВАК СЈЕДНИЦЕ ОД 9.2.2017. ГОДИНЕ 
 

 Сједница је почела у 11:40. 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
 
 Предсједавајућа је поздравила присутне делегате, премијера Фадила 
Новалића, замјенике премијера, Јелку Милићевић и Веска Дрљачу, 
министре, представнике међународних организација, локалне самоуправе, 
медија и госте. 
   

Изостанак са сједнице су оправдали Далиборка Миловић, Ђуро 
Пркачин и Ђуро Делић. 
 
   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 подсјетила делегате на преостале тачке дневног 
реда и прешла на рад. 
 

3. Приједлог закона о измјенама Закона о платама и накнадама у 
органима власти  Федерације Босне и Херцеговине - хитни 
поступак 

 
Предсједавајућа је подсјетила да је расправа о овој тачки обављена. 
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На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа  Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 29 гласова 
за, четири против и 11 уздржаних, усвојио  Приједлог закона о измјенама 
Закона о платама и накнадама у органима власти  Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о истраживању 
и експлоатацији нафте и плина у Федерацији Босне и 
Херцеговине 

 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
 

Представнички дом је на 14. ванредној сједници одржаној 14.12.2016. 
године усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 
истраживању и експлоатацији нафте и плина у Федерацији Босне и 
Херцеговине у тексту како га је предложила Влада Федерације.  

 
Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 
 

Приједлог закона је образложио Стипо Буљан, помоћник федералног 
министра енергије, рударства и индустрије. 

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

Дом народа  Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 36 гласова 
за, три против и пет уздржаних, усвојио  Приједлог закона о измјенама и 
допунама Закона о истраживању и експлоатацији нафте и плина у 
Федерацији Босне и Херцеговине. 

 
5. Приједлог закона о осигурању 

 
Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 

 

Представнички дом извијестио је Дом народа да у наставку 14. 
сједнице, одржане 15.12.2016. године, није усвојио Приједлог закона о 
осигурању јер приликом гласања Приједлог није добио потребну већину 
гласова посланика.   
 Такође, Представнички дом је на 17. сједници од 25.1.2017. године,  
усвојио Приједлог закона о осигурању којег су предложили Един Мушић, 
Младен Бошковић и Весна Шванцер, посланици у Представничком дому 
Парламента Федерације БиХ. Том приликом, предлагачи су прихватили 
Амандман Владе Федерације који је постао саставни дио Приједлога 
закона. 
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Овај Приједлог закона  је истовјетан тексту који је предложила Влада 
Федерације, али се из пословничких разлога није могао наћи на дневном 
реду сједнице Дома народа. 
 

Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела, која су 
доставила своје извјештаје. 
 

На Приједлог закона пет амандмана поднио је делегат Анер Жуљевић. 
Влада Федерације доставила је изјашњење којим не прихваћа 

поднесене амандмане.  
 
 Приједлог закона образложила је Јелка Милићевић и дала исправку 
техничке природе која гласи:  

„У члану 127. у ставу (4) друга реченица брише се“.  

Изјавила је да је ова исправка идентична Амандману који је Влада 

Федерације поднијела на Приједлог закона о осигурању којег су предлагачи 

Един Мушић, Младен Бошковић и Весна Шванцер прихватилии, па је постао 

саставни дио Приједлога закона који је усвојио Представнички дом. 

 

У расправи су учествовали Анер Жуљевић и федерална министрица 

финансија. 

 

Будући да Анер Жуљевић није одустао од амандмана, 

предсједавајућа је је ставила на гласање Амандман И и констатовала да 

Дом народа Парламента Федерације није усвојио овај амандман, јер је за 

гласало 20 делегата, 12 је било против и 11 уздржано. 

 

Анер Жуљевић је изјавио да одустаје од осталих амандмана, будући 

да су везани са Амандманом И. 

 

Делегати су, затим, гласали о Приједлогу закона о осигурању. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је  
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 30 гласова 
за, 14 против и два уздржана, усвојио Приједлог закона о осигурању. 

 
6. Приједлог закона о допуни  Закона о утврђивању насељених 

мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним 
општинама 

 
 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
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Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела, која су доставила 
своје извјештаје. 
 

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

Дом народа  Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 42 гласа за и 
два уздржана гласа, усвојио Приједлог закона о допуни  Закона о 
утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста 
у одређеним општинама. 

 
7. Нацрт закона о штрајку 
 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом је на 17. сједници, одржаној 25.1.2017. године, 
разматрао Нацрт закона о штрајку 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: Адмир Хаџипашић, Весна Сараџић, Анер 

Жуљевић и Осман Ћатић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа.  

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је  
Дом народа  Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 31 гласом за, 
седам против и три уздржана, усвојио сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

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

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

трајању  90 дана у складу са процедуром прописаном у Уставу 
Федерације за доношење закона из заједничке надлежности 
федералне власти и кантона. 
 

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

 

8. Приједлог одлуке о утврђивању Програма провођења 
статистичких истраживања од интереса за Федерацију Босне и 
Херцеговине за период 2017. - 2020. година 
 

Приједлог одлуке утврдила  је Влада Федерације и доставила је са 
Програмом Парламенту Федерације ради разматрања и доношења. 
 
Представнички дом је на 13. сједници, одржаној 13.12.2016. године, донио 
Одлуку о утврђивању Програма провођења статистичких истраживања од 
интереса за Федерацију Босне и Херцеговине за период 2017. - 2020. 
година 
 
Приједлог одлуке  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

 

Приједлог одлуке је образложио директор Завода за статистику 

Федерације Босне и Херцеговине. 

 

У расправи су учествовали: Анер Жуљевић,  Јасенко Туфекчић, 

Мухамед Козадра и директор Завода за статистику Федерације БиХ. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је  
Дом народа  Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 37 гласова 
за, четири против и три уздржана, донио Одлуку о утврђивању Програма 
провођења статистичких истраживања од интереса за Федерацију Босне и 
Херцеговине за период 2017. - 2020. година. 

 
9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму 

између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и 
развој (ЕБРД) за реализацију Пројекта Коридор Vц 
 

Приједлог одлуке утврдила  је Влада Федерације и доставила је, са 
попратним материјалима,  Парламенту Федерације ради разматрања и 
доношења. 
 
Представнички дом је на 17. сједници,  одржаној 25.1.2017. године,  донио 
Одлуку о прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне и 
Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за реализацију 
Пројекта Коридор Vц . 
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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  Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 31 гласом за 
и четири уздржана, донио Одлуку о прихваћању задужења по Уговору о 
зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој 
(ЕБРД) за реализацију Пројекта Коридор Vц. 

 
10. Избор и именовања: 

a) Приједлог одлуке о именовању директора Агенције за 
банкарство Федерације Босне и Херцеговине 

b) Приједлог одлуке о именовању замјеника директора 
Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине 

c) Приједлог одлуке о допуни Одлуке о формирању и избору 
чланова у Комисију за европске интеграције Дома народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

d) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о избору предсједника, 
замјеника предсједника и чланова радних тијела Дома 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

 
a) Приједлог одлуке о именовању директора Агенције за 

банкарство Федерације Босне и Херцеговине 
 
Приједлог одлуке  доставила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом је на 16. сједници, одржаној  25.1.2017. године, донио 
Одлуку о именовању директора Агенције за банкарство Федерације Босне и 
Херцеговине, којим је за директора Агенције именован Јасмин Махмузић на 
период од пет година. 

Комисија  за избор и именовања разматрала је овај приједлог и утврдила 
Приједлог одлуке о именовању директора Агенције за банкарство 
Федерације Босне и Херцеговине којим се за директора Агенције именује 
Јасмин Махмузић, на период од пет година. 

 

 У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је  
Дом народа  Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 29 гласова 
за, два против и пет уздржаних, донио Одлуку о именовању Јасмина 
Махмузића за директора Агенције за банкарство Федерације Босне и 
Херцеговине на период од пет година. 
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Будући да је Славиша Шућур, уз подршку два делегата, изразио 
сумњу у резултате гласања, приступило се поименичном гласању које је 
обавио секретар Дома народа, Измир Хаџиавдић. 

На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је 
констатовала да је  Дом народа  Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, са 29 гласова за, једним против и 11 уздржаних, донио Одлуку 
о именовању Јасмина Махмузића за директора Агенције за банкарство 
Федерације Босне и Херцеговине на период од пет година. 

 
b) Приједлог одлуке о именовању замјеника директора 

Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине 
 

Приједлог одлуке  доставила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом је на 16. сједници, одржаној  25.1.2017. године, донио 
Одлуку о именовању замјеника директора Агенције за банкарство 
Федерације Босне и Херцеговине којом је за замјеницу директора Агенције 
именована Дубравка Бошњак на период од пет година. 

Комисија  за избор и именовања разматрала је овај приједлог и утврдила 
Приједлог одлуке о именовању замјеника директора Агенције за банкарство 
Федерације Босне и Херцеговине којим се за замјеницу директора Агенције 
именује Дубравка Бошњак на период од пет година. 

 

 У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је  
Дом народа  Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 29 гласова 
за, три против  И 11 уздржаних, донио Одлуку о именовању Дубравке 
Бошњак за замјеницу директора Агенције за банкарство Федерације Босне 
и Херцеговине на период од пет година. 

 
c) Приједлог одлуке о допуни Одлуке о формирању и избору 

чланова у Комисију за европске интеграције Дома народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Дом народа Парламента  
Федерације Босне и Херцеговине на 5. ванредној сједници, одржаној 30. 
септембра 2015. године, донио Одлуку о формирању  и избору чланова у 
Комисију за европске интеграције Дома народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине којом су за чланове Комисије изабрани: Лидија 
Брадара за предсједницу Комисије, Славиша Шућур за замјеника 
предсједнице, Јасенко Туфекчић, Томислав Мартиновић и Осман Ћатић, за 
чланове. 
У складу са закључцима Комисије за европске интеграције Дома народа, 
предложено је  да се ова Одлука допуни тако да се у тачки И. Одлуке иза 
ријечи: „-Томислав Мартиновић“ додају ријечи: „и Драго Пузигаћа“. 
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Комисија за избор и именовања је утврдила Приједлог ове одлуке. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 29 гласова 
за, шест против и шест уздржаних, донио Одлуку о допуни Одлуке  о 
формирању  и избору чланова у Комисију за европске интеграције Дома 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине којом је у ову 
комисију изабран Драго Пузигаћа. 

 
d) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о избору предсједника, 

замјеника предсједника и чланова радних тијела Дома 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

 
Клуб делегата бошњачког народа у Дому народа доставио је 

приједлог Комисији за избор и именовања да се у Комисију за језичка 
питања Дома народа из реда стручних, научних, културних и јавних радника 
изабере Јасмин Механоли, будући да је Зијад Окановић 4.1.2016. године 
поднио оставку на мјесто члана у овој комисији. 

 
Комисија за избор и именовања је утврдила Приједлог ове одлуке. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је  

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 41 гласом за 
и два  уздржана, донио Одлуку о измјенама Одлуке о избору предсједника, 
замјеника предсједника и чланова радних тијела Дома народа Парламента 
Федерације БиХ којом је Зијад Окановић разријешен чланства у Комисији за 
језичка питања, а за члана из реда стручних, научних, културних и јавних 
радника изабран Јасмин Механоли. 

 
Сједница је завршена у 13:20. 

 
*** 

 
Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
 

СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
 
 

Измир Хаџиавдић                                                        Лидија Брадара 


