
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
ДОМ НАРОДА 
 
  Број: 02-02-7-265/17 
  Сарајево, 2.3.2017. године 
 
 

З А П И С Н И К 

18. сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, одржане 9. фебруара и 2. марта 2017. године 

 

  Након завршетка 17. сједнице  Дома народа, почела је 18. сједница.  

 Сједница је почела у 13:20. 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
 
   На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне 
делегате и све које је поздравила на почетку 17. сједнице. 
 

Изостанак са сједнице оправдало је троје делегата: Далиборка 
Миловић, Ђуро Делић и Ђуро Пркачин. 

 
   На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствују 43 делегата, што чини већину, па Дом 
народа може радити и пуноважно одлучивати.  
 
 
Делегатска питања и иницијативе 
 
Расим Кантаревић поставио је делегатско питање и покренуо иницијативу. 
Делегатско питање упутио је Министарству комуникација и саобраћаја 
Босне и Херцеговине и Министарству вањске трговине и економских односа 
Босне и Херцеговине, а оно гласи - Да ли су упознати са пројектом 
изградње мини хидроелектране Савијенац на ријеци Глини која чини дио 
међудржавне границе између Босне и Херцеговине и Хрватске на простору 
општине Велика Кладуша и општине Топуско у Хрватској? 
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Поново је покренуо иницијативу према предсједавајућој Дома народа, 
премијеру Владе Унско санског кантона и федералном министру за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата, у вези уврштавања 
Приједлог закона о правима бранилаца и чланова њихових породица на 
једну од наредних сједница Дома народа, а у циљу имплементације пресуде 
Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине из 2005. и 2013. године. 

 
Един Форто поставио је питање Агенцији за банкарство Федерације БиХ. 
Питање је уједно и грађанска иницијатива, а упитао је да ли је зет 
федералне министрице финансија, Јелке Милићевић, засновао радни 
однос у овој агенцији путем јавног конкурса. 
 
Жељко Мирковић је поставио два делегатска питања.  
 
Прво питање је поставио Комисији за концесије Федерације Босне и 
Херцеговине. Упитао је да ли је сачињена анализа могућности осигурања 
средстава у буџету Федерације Босне и Херцеговине по основу 
концесионих накнада и, ако је анализа сачињена, затражио је да му се 
достави преглед предмета концесије и могућих концесионих накнада за 
предузећа која већ користе природна богаства и јавна добра или врше 
услуге које подлијежу концесијама, а не уплаћују накнаду у буџет 
Федерације БиХ. Предметне концесије су оне о којима одлучује Влада 
Федерације Босне и Херцеговине. 
Друго питање, у виду захтјева, упутио је Стручној служби Дома народа 
Парламента Федерације БиХ којим је затражио да му се достави преглед 
постављених делегатских питања на које није добио одговор. 
 
Сегмедина Срна Бајрамовић поставила је делегатско питање и покренула 
иницијативу. 
Питање је поставила Влади Федерације Босне и Херцеговине и надлежном 
министарству у вези активности на отклањању дискриминације породиља у 
Федерацији БиХ, посебно по питању породиљских накнада, што је и био 
један од закључака Дома народа којим се Влада обавезала да ће уредити 
ову област. 
 
Покренула је иницијативу према Влади Федерације БиХ да се на једној од 
наредних сједница Дома народа нађе информација надлежних институција 
о стварним показатељима трендова одласка младих људи из Босне и 
Херцеговине, као и презентација актуелних мјера, њихових резултата и, 
евентуално, планираних мјера како би се тренд исељавања зауставио.  
 
Анер Жуљевић је поставио два делегатска питања Влади Федерације БиХ. 
Упитао је да ли је истина да Влада Федерације БиХ путем Надзорног 
одбора врши именовања три в.д. извршна директора Развојне банке 
Федерације БиХ, иако су до сада према интерним актима била два извршна 
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директора те, ако је ово истина, зашто се заобилази конкурсна процедура. 
Затражио је писани одговор на ово питање. 
Друго питање поставио је премијеру Федерације, а односи се на тврдњу 
премијера изнесену на “сесији Круга 99” да Влада Федерације има одјел за 
коорпоративно управљање које се бави извјештајем свих 18 стратешких 
компанија. Питао је који је правни основ за функционисање овог одјела; ко 
су чланови; по којем правном основу имају право да формално праве 
извјештаје о раду било које компаније, с обзиром да је то законом јасно 
прописано. Затражио је писани одговор на ово питање. 
 
Анес Османовић је поставио једно питање и покренуо иницијативу. 
Питања је поставио ЈП Цесте Федерације Босне и Херцеговине у вези 
изградње кружног тока на дијелу заобилазнице око града Оџака који је и 
уједно прикључак на Коридор Vц и магистралне цесте М14 из правца 
Модриче на улазу у Оџак. 
Иницијативу је покренуо, такође, према ЈП Цесте Федерације Босне и 
Херцеговине да се убрза изградња поменутог кружног тока као и завршетак 
свих радова на коридору Vц у Посавини. 
 
Мирвет Бегановић је поставио два делегатска питања. 
Прво питање је поставио Кантоналном тужилаштву Унско санског кантона у 
вези достављања информације о истрагама и радњама везаним за 
Агрокомерц, све које су у току, као и оне које су завршене а од којих се 
одустало. 
Друго питање је поставио Влади Федерације БиХ - Какав је проблем 
консолидације  Агрокомерца,  на који начин се даје Агрокомерц у 
власништво, као и на који начин се планира покренути производња у овом 
предузећу? 
 
Весна Сараџић је поставила питање Федералном министарству 
образовања и науке о броју ученика уписаних у основне школе на подручју 
Федерације БиХ у задњих пет година, појединачно по годинама и, ако је 
дошло до смањења броја дјеце, упитала је колико је одјељења мање, 
односно колико је школа престало са радом. 
 
Адмир Хаџипашић је поставио два делегатска питања.  
Прво питање је поставио Влади Федерације БиХ и ЈП Електропривреди БиХ 
које се односи на реконструкцију нисконапонске мреже на подручју општина 
Цазин, Велика Кладуша и Бужим, а у вези Закључка Дома народа којим је 
затражено од ЈП Електропривреда БиХ да издвоји значајнија средства на 
овој реконструкцији. 
 
Друго питање је поставио Влади Федерације и ЈП Цесте Федерације БиХ, 
којим је затражио да се планирају додатна средства за реконструкцију 
магистралних путева Унско санског кантона, конкретно на магистрални пут 
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који повезује Босанску крупу и Бихаћ, јер је на овој релацији постављена 
табла да се у дужини од 15 км вози на властиту одговорност. 
 
Драженка Субашић је поставила питање Агенцији за водно подручје 
Јадранског мора и ЈП Електропривреди БиХ, подружници ХЕ на Неретви 
Јабланица, везано за водостај вјештачког језера у Јабланици.  
Питала је Агенцију за водно подручје Јадранског мора ко је издао водну 
дозволу за кориштење воде за рад хидроелектране Јабланица која је 
правоснажно постала 17.6.2016. године и да ли  се контролише само 
провођење ове дозволе. 
Питање које је упутила ЈП Електропривреди Босне и Херцеговине 
подружници ХЕ на Неретви Јабланица се односи на придржавање услова 
који су задани у водној дозволи, посебно у тач. 321., 322.,323., 324. затим у 
тач. 34.,36. с посебним нагласком на тач. 33. и 9. 
 
Након постављених питања и покренутих иницијатива предсједавајућа је 
дала паузу до 14.30 сати, а затим је Дом народа утврдио дневни ред. 
 
Анер Жуљевић, делегат у Дому народа, предложио је да се из 
процедуралних разлога скине с дневног реда Приједлог одлуке о доношењу 
Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за Федерацију 
Босне и Херцеговине “Аутоцеста на Коридор Vц”, за период 2008.-2028. 
године. 
 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Уставни суд Федерације БиХ 
7.12.2016. године донио Пресуду, број: У-13/16 којом је утврдио да Закона о 
измјенама и допунама Закона о државној служби Федерације БиХ 
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 99/15) није у сагласности са 
Уставом Федерације БиХ. У складу са чланом 250. Пословника о раду Дома 
народа Парламента Федерације БиХ 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- 13/16 од 
7.12.2016.године 
 

 У вези овог приједлога није се водила расправа. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ, са 40 гласова за, прихватио приједлог 
да се Приједлог закључка у вези Пресуде број: У-13/16 од 7.12.2016. године 
разматра као 1. тачка дневног реда. 
 
Након тога, предсједавајућа је ставила приједлог Анера Жуљевића да се са 
дневног реда данашње сједнице скине с Приједлог одлуке о доношењу 
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Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за Федерацију 
Босне и Херцеговине “Аутоцеста на Коридор Vц”, за период 2008. - 2028. 
године. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да приједлог  
Анера Жуљевића није добио потребну већину гласова, јер је 12 делегата 
гласало за, седам  делегата је било уздржано, а 22 делегата су била 
против.  
 

Будући да више није било приједлога за измјену и допуну дневног 
реда, предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента 
Федерације БиХ, са 33 гласова за, четири  уздржана гласа и шест против, 
усвојио сљедећи 
 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Приједлог закључка у вези Пресуде, број: У-13/16 од 
7.12.2016.године, 
 

2. Приједлог одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебних 
обиљежја од значаја за Федерацију Босне и Херцеговине “Аутоцеста 
на Коридор vц”, за период 2008. - 2028.године,  
 

3. Приједлог закона о Агенцији за банкарство Федерације Босне и 
Херцеговине, 
 

4. Приједлог закона о банкама, 
 

5. Приједлог закона о хранитељству у Федерацији Босне и Херцеговине, 
 

6. Нацрт закона о пријевозу опасних материја, 
 

7. Приједлог одлуке о давању сагласности на Обрачун средстава у 
здравству у Федерацији Босне и Херцеговине за 2015. годину, 
 

8. Извјештај о извршењу Програма рада Агенције за ревизију 
приватизације у Федерацији Босне и Херцеговине за 2015. годину, 
 

9. а) Извјештај  о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу  
          емисије трезорских записа на дан 7.6.2016. године, 

б) Извјештај  о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу  
    емисије трезорских записа на дан 18.10.2016. године 
ц) Извјештај  о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу  
    емисије трезорских записа на дан 8.11.2016. године,  

          д) Извјештај  о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу   
               емисије трезорских записа на дан 22.11.2016. године, 
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е) Извјештај  о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу  
     емисије трезорских записа на дан 6.12.2016. године, 
ф) Извјештај  о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу  
     емисије трезорских записа на дан 22.12.2016. године, 

 
10. а)  Приједлог одлуке о Извјештају о раду Надзорног одбора  

     Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2014.  
      годину, 

           б) Приједлог одлуке о Извјештају  о раду Надзорног одбора  
                Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за  
                2015. годину, 
 

11. Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији 
Босне и Херцеговине - ФЕРК-а за 2015. годину, 
 

12. а) Извјештај о задужењу за четврти квартал 2015. године, 
б) План задуживања за 2016. годину, 
ц)Квартални извјештај о дугу Q2/2016. године,  
д) Квартални извјештај о дугу Q3/ 2016. године, 

 
13. Извјештај о одобравању издвајања средстава из „Текућа резерва“ 

Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину, по 
одлукама Владе Федерације Босне и Херцеговине, рјешењима 
премијера и замјеника премијера Федерације Босне и Херцеоговине 
за период 1.1. - 30.6.2016. године, 
 

14. а)  Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању  
     Федералне агенције за управљање одузетом имовином за      
     период 1.1. -  30.06.2016.,  
б) Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању  
    Федералне агенције за управљање одузетом имовином за период  
    1.7. - 31.12.2016., 
 

15. Извјештај Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине 
за 2015. годину, 
 

16. Информација о вањском и унутрашњем дугу у Федерацији Босне и 
Херцеговине на дан 31.12.2015. године, 
 

17. Информација о извршеним ревизијама приватизације државног 
капитала  привредних друштава и банака у Федерацији Босне и 
Херцеговине за период новембар 2015. године - јуни 2016. године, 
 

18. Информација о стању сигурности на подручју Федерације БиХ за 
2016. годину, 
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19. Документ оквирног буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
период 2017.- 2019. година. 

 
 

1. Приједлог закључка у вези Пресуде број: У13/16 од 7. децембра 
2016. године 

 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Уставни суд Федерације 

Босне и Херцеговине 7. децембра 2016. године донио Пресуду број: У13/16 
којом је утврдио да Закон о измјенама и допунама Закона о државној 
служби Федерације Босне и Херцеговине није у сагласности са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине. Пресуда је достављена Парламенту 
Федерације БиХ. 

У складу са чланом 250. Пословника о раду Дома народа Парламента 
Федерације БиХ 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 Херцеговине, са 35 гласова за 
и три уздржана гласа, 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-13/16 од 
7.12.2016. године, која се односи на Закон о измјенама и допунама Закона о 
државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 99/15). 

 
2. Приједлог одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебних 

обиљежја од значаја за Федерацију Босне и Херцеговине “Аутоцеста 
на Коридор Vц”, за период 2008. - 2028.године 
 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је доставила: 
 

- Приједлог одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебних 
обиљежја од значаја за Федерацију Босне и Херцеговине „Аутоцеста 
на Коридору Vц“ за период од 2008. до 2028. године,  

- Приједлог Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја 
за Федерацију Босне и Херцеговине „Аутоцеста на Коридору Vц“ за 
период од 2008. до 2028. године,  

- Приједлог одлуке о провођењу Просторног плана подручја посебних 
обиљежја од значаја за Федерацију БИХ „Аутоцеста на Коридору Vц“,  

- Амандман Клуба делегата хрватског народа који је  Влада 
Федерације прихватила, 
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- Амандмане Владе Федерације од 24.6.2016. године, 
- Исправку грешки у Амандману I и II. 

 
 Представнички дом је у наставку 10. сједнице  одржане 29.12.2011. 
године  донио Одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебних 
обиљежја од значаја за Федерацију Босне и Херцеговине “Аутоцеста на 
Коридору Vц” за период 2008. - 2028. године.  
 
 Такође, Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 17. 
сједници  одржаној 25.1.2017. године  усвојио амандмане Владе Федерације 
БиХ  на Приједлог просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја 
за Федерацију БиХ “Аутоцеста на Коридор Vц”, који постају саставни дио 
Приједлога просторног плана. 
 
 Приједлог одлуке о доношењу Просторног плана разматрала су 
надлежна радна тијела Дома народа и доставила своје извјештаје. 
 

Приједлог одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебних 
обиљежја од значаја за Федерацију БиХ „Аутоцеста на Коридору Vц“ за 
период од 2008. до 2028. године образложили су Јосип Мартић, федерални 
министар просторног уређења и Амир Шикало, представник ЈП Аутоцесте 
Федерације БиХ. 

 
Након презентације, за дискусију су се јавили Славиша Шућур, 

предсједник Клуба делегата српског народа и Анер Жуљевић. 
Извјештај Одбора за просторно уређење, екологију и стамбено-

комуналне послове образложио је Томислав Мандић, предсједник Одбора. 
 
У расправи су учествовали: Томислав Мартиновић, предсједник клуба 

делегата хрватског народа, Славиша Шућур, Миле Марчета, Осман Ћатић, 
предсједник Клуба делегата бошњачког народа, Јосип Миоч, Един Форто, 
Анер Жуљевић, Весна Сараџић, Дарио Пушић, Амил Буљубашић, Салем 
Дедић, начелник Oпћине Јабланица и Јосип Мартић. 

 
Након расправе, предсједавајућа је на захтјев Клуба делегата 

бошњачког народа, дала паузу како би се припремили закључци. 
 
Након паузе приступило се гласању. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 29 гласова за, 10 гласова 
против и пет уздржаних гласова, донио Одлуку о доношењу Просторног 
плана подручја посебних обиљежја од значаја за Федерацију БиХ 
„Аутоцеста на Коридору Vц“ за период од 2008. до 2028. године са 
амандманима Владе Федерације на Приједлог просторног плана. 
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Весна Сараџић је изразила сумњу у резултате гласања па је секретар 
Дома народа, Измир Хаџиавдић, у складу са чланом 113. Пословника о раду 
Дома народа, извршио поименично изјашњавање. 

 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајућа је 

констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 29 гласова 
за, 10 гласова против и шест уздржаних гласова, донио Одлуку о доношењу 
Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за Федерацију 
Босне и Херцеговине „Аутоцеста на Коридору Vц“ за период од 2008. до 
2028. године са амандманима Владе Федерације на Приједлог просторног 
плана. 

 
Предсједавајућа је, затим, ставила на гласање усаглашене закључке 

Клуба делегата бошњачког народа и Клуба делегата хрватског народа. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 36 гласова за, 
седам гласова против и два уздржана гласа, усвојио слиједећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Задужују се Влада Федерације Босне и Херцеговине, Федерално  

министарство просторног уређења, Федерално министарство 
промета и комуникација и ЈП Аутоцесте Федерације Босне и 
Херцеговине да прате проведбу одредби Просторног плана 
Коридора Аутоцесте Vц, те да евентуалну оптимизацију Коридора 
Vц доставе у облику измјене овог Просторног плана. 
 

2. Задужују се Влада Федерације Босне и Херцеговине, надлежна 
министарства и ЈП Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине 
Сарајево да из средстава остварених оптимизацијом трасе 
Коридора Вц на дионици Коњиц-петља Овчари-Мостар Сјевер 
предвиди и планира оптимизацију, модернизацију и убрзање 
цестовног промета, осигурањем најповољнијег прикључка на 
трасу Аутоцесте Коридор Vц са завршном петљом у Општини 
Јабланица и кроз Општину из правца Јабланица - Прозор -Рама - 
Горњи Вакуф - Ускопље - Бугојно - Доњи Вакуф - Јајце, те из 
правца Томиславград - Посушје - Јабланица, као из правца 
Коњиц, истовремено са извођењем радова на тунелу Прењ. 

 
3. Приједлог закона о Агенцији за банкарство Федерације Босне и 

Херцеговине 
 

Приједлог закона о Агенцији за банкарство Федерације Босне и 
Херцеговине утврдила је Влада Федерације. 
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На Приједлог закона амандмане су поднијели: Анер Жуљевић и Един 
Форто. 
Анер Жуљевић поднио је  два амандмана који се  односе на чл. 8. и 43. 
Един Форто поднио је Амандман на члан 43. 
Амандмани су достављени Влади Федерације на изјашњење. 
 
Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

 
Приједлог закона о Агенцији за банкарство Федерације БиХ 

образложила је Јелка Милићевић, федерална министрица финансија, која је 
том приликом дала сљедеће техничке исправке:  

- У члану 12. у ставу 4. иза ријечи „члана“ додају се ријечи: „као и у 
свим другим случајевима гдје би одлагање извршења рјешења 
могло имати посљедице на финансијску стабилност“.; 

- У члану 20.  у ставу 3. умјесто ријечи „Парламента“ треба стајати 
ријеч „Владе“; 

- У члану 22. умјесто ријечи: „став 3.“ требају стајати ријечи: „став 
2.“; 

- У члану 28. додаје се тачка ц) која гласи: „престану да испуњавају 
услове прописане за  именовање.“; 

- На крају текста Закона извршена је пренумерација „Члана 55.“ у  
„Члан 54.“.    

 
Извјештај Комисије за језичка питања образложила је Весна Сараџић, 

предсједница Комисије. 
 
У расправи су учествовали: Анер Жуљевић и Един Форто. 
 
Након расправе, Јелка Милићевић је образложила изјашњење Владе 

Федерације којим се не прихватају амандмани које су на Приједлог закона о 
Агенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине поднијели Анер 
Жуљевић и Един Форто. 

 
Анер Жуљевић је одустао од Амандмана I те тражио изјашњење о 

Амандману II. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 

Дом народа Парламента Федерације БиХ, није усвојио Амандман II јер је за 
гласало 23 делегата, пет делегата је било против, а 14 делегата је било 
уздржано. 

 
Един Форто није одустао од поднесеног амандмана па се приступило 

гласању.  
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На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио 
Амандман Едина Форте јер је за гласало 14 делегата, седам делегата је 
било против, а 19 делегата је било уздржано. 

 
С обзиром да је Един Форто изразио сумњу у резултате гласања, 

секретар Дома народа извршио је поименично изјашњавање. 
 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајућа је 

констатовала да Дом народа Парламента Федерације БиХ, није усвојио 
Амандман Едина Форте, јер је за гласало 14 делегата, шест делегата је 
било против, а 22 делегата су била уздржана. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ са 32 гласа за, седам гласова 
против и два уздржана гласа, усвојио усвојио Приједлог закона о Агенцији за 
банкарство Федерације Босне и Херцеговине са техничким исправкама. 

 
4. Приједлог закона о банкама 

 
 Приједлог закона о банкама утврдила је Влада Федерације. 
 На Приједлог закона амандман је поднио Анер Жуљевић. 
 Амандман се односи на члан 104. став 1. тачка  ц).  
 Амандман је достављен Влади Федерације на изјашњење. 
 Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 Приједлог закона о банкама образложила је Јелка Милићевић, 
федерална министрица финансија која је ишчитала велики број техничких 
исправки. 
 У расправи су учествовали: Весна Сараџић, уиме Комисије за језичка 
питања и Анер Жуљевић. 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине је одлучио 
да одгоди изјашњавање  о Приједлогу закона о банкама због великог броја 
техничких исправки. 

 
Изјашњавање о овом Приједлогу закона ће се обавити након што 

Влада Федерације достави Парламенту Федерације текст Приједлога закона о 
банкама са уграђеним техничким исправкама. 

 
5. Приједлог закона о хранитељству у Федерацији Босне и 

Херцеговине 
 

 Приједлог закона о хранитељству у Федерацији Босне и Херцеговине 
утврдила је Влада Федерације. 
 Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
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 Није било потребе да представник Владе Федерације образложи 
Приједлог закона. 
 У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације БиХ,  једногласно, са 40 гласова за 
усвојио Приједлог закона о хранитељству у Федерацији БиХ. 

 
*** 

 
Сједница је прекинута у 18:30. 

 
 

Наставак сједнице одржан 2. марта 2017.  
 

  Сједница је почела у 14:00. 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
 
   На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне 
делегате, предсједника Федерације, Маринка Чавару, допредсједницу 
Федерације, Мелику Махмутбеговић, замјеницу предсједника Владе, Јелку 
Милићевић, присутне министре, представнике медија, међународних 
организација и госте. 
 

Изостанак са сједнице оправдали су  делегати Славиша Шућур, 
Жељко Јосић, Емир Фрашто и Томислав Мартиновић.  

 
   На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 38 делегата, што чини већину, па Дом 
народа може радити и пуноважно одлучивати.  
 

Предсједавајућа је, затим, подсјетила делегате о преосталим тачкама 
дневног реда и прешла на рад.  
 
4. Приједлог закона о банкама  
 

Предсједавајућа је подсјетила делегате да је на сједници 9.2.2017. године 
након уводног излагања одгођена расправа о Приједлогу закона о банкама 
због великог броја техничих исправки и да је закључено да се Парламенту 
Федерације достави текст овог закона због великог броја техничких 
исправки. 
Влада Федерације је 15. фебруара 2017. доставила 12 амандмана који су 
постали саставни дио Приједлога закона.  
Након тога, Влада Федерације је 16.2.2017. године Дому народа доставила 
кориговани текст Приједлога закона о банкама у који су уграђене техничке 
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исправке, а 22.2.2017. године допис којим потврђује да су амандмани 
достављени 15.2.2017. године саставни дио Приједлога коригованог текста 
Закона о банкама. 
Представнички дом ПФБиХ обавијестио је Дом народа да је на 18. сједници 
од 15. фебруара 2017. усвојио Приједлог Закона о банкама са 12 
амандмана Владе Федерације, једним амандманом који је Влада 
Федерације прихватила и техничким исправкама које су уврштене у 
кориговани текст Приједлога закона. 
 
На Приједлог закона амандмане су поднијели Анер Жуљевић и Осман 
Ћатић. 
 
Влада Федерације је доставила изјашњење којим не прихвата амандмане 
 
Весна Сараџић образложила је Извјештај Комисије за језичка питања. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
Будући да подносиоци амандмана нису одустали од амандмана, 
предсједавајућа их је ставила на гласање и констатовала да: 
 

- Дом народа није прихватио Амандман Анера Жуљевића, јер је за 
гласало 15 делегата, три делегата су била против, а 20 делегата 
је било уздржано; 

- Дом народа није прихватио Амандман Османа Ћатића, јер је за 
гласало 14 делегата, један делегат је био против, а 23 делегата су 
била уздржана. 
 

Дом је, затим, гласао о Приједлогу закона. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ, са 30 гласова за, два уздржана гласа 
и 10 гласова против, усвојио Приједлог Закона о банкама. 
 
6. Нацрт закона о пријевозу опасних твари 
 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да 
је на 12. сједници одржаној 13.7.2016.године разматрао Нацрт закона о 
пријевозу опасних твари и Закључком га прихватио.  
 
Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
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Федерални министар унутрашњих послова, Аљоша Чампара, образложио је 
Нацрт закона. 
 
У расправи су учествовали: Мирко Батинић, Мустафа Куртовић и Лидија 
Брадара.  
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ, са 39 гласова за, једним против и 
четири уздржана, усвојио сљедећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
  

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата 
Нацрт закона о пријевозу опасних твари и сматра да може послужити 
као основа за израду Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач да организује 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. 

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

 
 

7. Приједлог одлуке о давању сагласности на Обрачун средстава у 
здравству у Федерацији Босне и Херцеговине за 2015. годину 

 
Влада Федерације доставила је Приједлог одлуке о давању сагласности 
Парламенту Федерације ради разматрања и доношења. 
 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да 
је на 13. сједници одржаној 13.12.2016. године донио Одлуку о давању 
сагласности на Обрачун средстава у здравству у Федерацији БиХ за 2015. 
годину. 
 
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 БиХ, са 36 гласова за, три против и три 
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уздржана, донио Одлуку о давању сагласности на Обрачун средстава у 
здравству Федрације БиХ за  2015. годину. 
 
8. Извјештај о извршењу Програма рада Агенције за ревизију 

приватизације у Федерацији Босне и Херцеговине за 2015. годину 
 
На основу члана 14. Закона о приватизацији државног капитала у 
привредним друштвима и банкама,  Агенција за ревизију  приватизације  у 
Федерацији Босне и Херцеговине доставила је Извјештај о извршењу 
програма рада за 2015. годину Парламенту Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да 
је на 10. сједници одржаној 30.11.2016. године Закључком усвојио Извјештај 
о извршењу Програма рада Агенције за ревизију приватизације у 
Федерацији БиХ за 2015. годину. 
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
У расправи је учествовао Мирвет Бегановић. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом 
народа Парламента Федерације БиХ није усвојио Извјештај о извршењу 
Програма рада Агенције за ревизију приватизације у Федерацији Босне и 
Херцеговине за 2015. годину, јер је за гласало 17 делегата, 14 делегата је 
било уздржано, а 11 делегата је било против. 
 
9. Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основи емисије трезорских 
записа на дан: 7.6.2016., 18.10.2016., 8.11.2016., 22.11.2016., 6.12.2016., 
22.12.2016. и 22.12.2016. године 

 
Влада Федерације БиХ доставила је, ради информисања, Парламенту 
Федерације извјештаје о задужењу Федерације БиХ по основи емисије 
трезорских записа које је Влада Федерације усвојила.  
Ова извјештаје разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
Будући да се ради о материјалима који су достављени Парлементу ради 
информисања, предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ  примио к знању наведене извјештаје. 
 
10. а)   Приједлог одлуке о Извјештају о раду Надзорног одбора  
             Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за  
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             2014. годину,  
     б)   Приједлог одлуке о Извјештају о раду Надзорног одбора  
            Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за  
            2015. годину  
Влада Федерације доставила је Приједлог одлуке о неприхваћању 
извјештаја ради разматрања и доношења. 
 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да 
је на 15. сједници одржаној 21.12.2016.године донио Одлуку о Извјештају о 
раду Надзорног одбора Федералног завода за пензијско и инвалидско 
осигурање за 2014. годину. 
Такође, Представнички дом није донио Одлуку о Извјештају о раду 
Надзорног одбора Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање 
за 2015. године.  
 
Приједлоге одлука разматрала су 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 Херцеговине није донио Одлуку о 
Извјештају о раду Надзорног одбора Федералног завода за пензијско и 
инвалидско осигурање за 2014. годину, јер су за гласала два делегата, 23 
делегата су била уздржана, а девет делегата је било против. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом 
народа Парламента Федерације БиХ није донио Одлуку о Извјештају о 
раду Надзорног одбора Федералног завода за пензијско и инвалидско 
осигурање за 2015. годину, јер су за гласала два делегата, 24 делегата су 
била уздржана, а 11 делегата је било против. 
 
11. Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији   
      Босне и Херцеговине - ФЕРК - а за 2015. годину 

 
На основу Закона о електричној енергији, ФЕРК је дужан подносити 
извјештај Парламенту Федерације БиХ о свом раду најмање једанпут 
годишње.    
 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да 
је на 14. сједници одржаној 14.12.2016.године усвојио Извјештај о раду 
ФЕРК-а за 2015. годину. 
  
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
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У расправи није нико учествовао. 
 
 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације, са 31 гласом за, једним гласом против 
и девет уздржаних усвојио Извјештај о раду Регулаторне комисије за 
енергију у Федерацији БиХ за 2015. годину 
 
12. а) Извјештај о задужењу за четврти квартал 2015. године 

б) План задуживања за 2016. годину, 
ц) Квартални извјештај о дугу Q2/2016, 
д) Квартални извјештај о дугу Q3/2016. године, 

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине доставила је ради информисања 
Парламенту Федерације Извјештај о задужењу за четврти квартал 2015. 
године, План задуживања за 2016.годину, Квартални извјештај о дугу 
Q2/2016 и Квартални извјештај о дугу Q3/2016.године.  
 

Представнички дом обавијестио је Дом народа је у наставку 12. 
сједнице одржане 8.11.2016. године разматрао и примио к знању Годишњи 
план задуживања за 2016. годину и Квартални извјештај о дугу Q4/2015. 
годину.  
 
Кварталне извјештаје и План задуживања разматрала су надлежна радна 
тијела и доставила своје извјештаје. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
Будући да су ови материјали достављени ради информисања, 
предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације 
БиХ примио к знању Извјештај о задуживању за четврти квартал 2015. 
године и кварталне извјештаје о дугу Q2 и Q3 за 2016. годину. 
 
13. Извјештај о одобравању издвајања средстава из „Текућа резерва“ 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину, по одлукама 
Владе Федерације Босне и Херцеговине, рјешењима премијера и 
замјеника премијера Федерације Босне и Херцеговине за период 1.1. - 
30.6.2016. године 
 
Влада Федерације доставила је Извјештај о одобравању издвајања 
средстава из „Текућа резерва“ Буџета Федерације БиХ за 2016. годину ради 
разматрања и усвајања. 
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
У расправи је учествовао Анер Жуљевић.  
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 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да 
Дом народа Парламента Федерације није усвојио Извјештај о одобравању 
издвајања средстава из „Текућа резерва“ Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2016. годину, по одлукама Владе Федерације Босне и 
Херцеговине, рјешењима премијера и замјеника премијера Федерације 
Босне и Херцеговине за период 1.1. - 30.6.2016. године, јер је за гласало 25 
делегата, 11 делегата је било против, а пет делегата је било уздржано. 
 
14. а) Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању 

Федералне агенције за управљање одузетом имовином за 
период 1.1. - 30.6.2016. године, 

 б)    Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању     
         Федералне  агенције за управљање одузетом имовином за   
         период 1.7. - 31.12.2016. године 

 
Влада Федерације је доставила извјештаје о раду и финансијско-
материјалном пословању ради разматрања и усвајања. 
 
Извјештаје 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, са 33 гласа за и четири уздржана 
гласа, усвојио Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању 
Федералне агенције за управљање одузетом имовином за период 1.1. - 
30.6.2016. године. 
 
 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације, са 32 гласа за и четири уздржана 
гласа, усвојио Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању 
Федералне агенције за управљање одузетом имовином за период 1.7. - 
31.12.2016. године. 
  
15. Извјештај Високог судског и тужилачког вијећа Босне и 

Херцеговине за 2015. годину 
 
На основу члана 20. Закона о Високом судском и тужилачком вијећу Босне и 
Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр. 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08 ), ово 
Вијеће доставило је Годишњи извјештај Парламенту Федерације Босне и 
Херцеговине за 2015. годину у сврху информисања. 
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
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Предсједавајућа је констатовала да Дом народа Парламента 
Федерације није примио к знању Извјештај Високог судског и тужилачког 
вијећа Босне и Херцеговине за 2015. годину, због неприсуства представника 
предлагача. 

 
16. Информација о вањском и унутрашњем дугу у Федерацији Босне и   
      Херцеговине на дан 31.12.2015. године 
 
Информацију је, ради информисања, Парламенту Федерације доставила 
Влада Федерације БиХ.   
 
Представнички дом обавијестио је Дом народа да је у наставку 12. сједнице 
одржане 8.11.2016. године примио к знању Информацију о вањском и 
унутрашњем дугу у Федерацији Босне и Херцеговине на дан 31.12.2015. 
године  
 
Информацију су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
У расправи није нико учествовао. 
 
Предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације 
БиХ примио к знању  Информацију о вањском и унутрашњем дугу у 
Федерацији Босне и Херцеговине на дан 31.12.2015. године. 
 
17. Информација о извршеним ревизијама приватизације државног 

капитала привредних друштава и банака у Федерацији Босне и 
Херцеговине за период новембар 2015. године - јуни 2016. године 

 
На основу члана 13. Закона о ревизији приватизације државног капитала у 

привредним друштвима и банкама, Агенција за ревизију приватизације o 

свом раду сваких шест мјесеци информише Парламентарну комисију 

Федерације Босне и Херцеговине и Парламент Федерације Босне и 

Херцеговине.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 15. сједници 
одржаној 21.12.2016. године усвојио Закључак којим је прихватио 
Информацију о извршеним ревизијама приватизације државног капитала 
привредних друштава и банака у Федерацији БиХ за период новембар 2015. 
године - јуни  2016. године. 
Информацију су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
У  расправи су учествовали Анер Жуљевић и Мирвет Бегановић.  

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Хецеговине, са 29 гласова за, 
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четири гласа против и четири уздржана гласа, усвојио наведену 
Информацију. 
 
18. Информација о стању безбједности на подручју Федерације БИХ за 

2016. годину 
 
Информацију је доставила Влада Федерације ради разматрања.  
 
Информацију је образложио федерални министар унутрашњих послова, 
Аљоша Чампара. 
 
Извјештај Комисије за безбједност образложио је Алмедин Алифендић, 
предсједник Комисије. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 33 гласа за, 
два против и седам уздржаних, прихватио Информацију о стању 
безбједности на подручју Федерације БИХ за 2016. годину. 

 
19. Документ оквирног буџета Федерације Босне и Херцеговине за 

период 2017.- 2019. година 
 
Влада Федерације доставила је Документ оквирног буџета 2017.- 2019. 
година ради информисања. 
 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да 
је на 16. сједници одржаној 29.11.2016. године примио к знању Документ 
оквирног буџета Федерације БиХ за период 2017.- 2019. година. 
 
У расправи није нико учествовао. 
Будући да је Документ достављен ради информисања, предсједавајућа је 
констатовала да је Дом народа примио к знању Документ оквирног буџета 
Федерације БиХ за период 2017.- 2019. године. 
 

Сједница је завршена у 15:25. 
 

*** 
 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 
 
 
       СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
 
   Измир Хаџиавдић                                                        Лидија Брадара 


