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Сједница је почела у 13.26. 
 
 Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, 
предсједавајући Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 
 Предсједавајући је поздравио делегате, премијера, министре у 
Влади Федерације и  представнике медија који прате рад сједнице. 
 
Изостанак са сједнице је оправдала Мирела Трепанић. 
 
Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствује 52 делегата 
што чини већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 
 
Прије преласка на рад предсједавајући је упитао делегате има ли 
приједлога за измјену и допуну дневног реда те је услиједила дискусија 
у којој су учествовали: Јасмин Дувњак, предсједник Клуба делегата 
бошњачког народа, Иво Тадић, предсједник Клуба делегата хрватског 
народа, Вибор Ханџић, Рамо Исак,  Звонко Марић, Томислав 
Мартиновић, Драган Стевановић, Анер Жуљевић, Борис Крешић,  
Сенад Ахметовић, Игор Стојановић, Слађан Илић, Елмедин Конаковић 
и Зденка Џамбас. 
 
Будући да је у расправи о предложеном дневном реду Драган 
Стевановић предложио доношење Закључка којим би се ближе 
регулисао рад клубова конститутивних народа, предсједавајући Дома 
народа га је ставио на гласање и констатовао да Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио овај 
Закључак, јер је за гласало 26 делегата, осам делегата је било 
суздржано, а 16 делегата је било против. 
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Како је Анер Жуљевић, уз подршку два делегата, изразио сумњу у 
резултате гласања, приступило се поименичном гласању, којег је 
обавио секретар Дома народа Измир Хаџиавдић. 
 
На основу резултата поименичног гласања, предсједавајући Дома 
народа Парламента Федерације БиХ је констатовао да Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио овај 
Закључак, јер је за Закључак гласало 26 делегата, осам делегата је 
било суздржано, а 16 делегата је било против. 
 
Будући да више није било приједлога за измјену о допуну предложеног 
дневног реда, Предсједавајући Дома народа је обавијестио делегате 
да је Влада Федерације доставила сљедеће Приједлоге закона с 
приједлогом да се разматрају по хитном поступку: 
 
-  Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима,  
 - Приједлог закона о измјени Закона о земљишним књигама 
Федерације Босне и Херцеговине,  
- Приједлог закона о измјени Породичног закона Федерације Босне и 
Херцеговине, 
- Приједлог закона о измјенама Закона о стварним правима,  
- Приједлог закона о измјенама Закона о регистрацији пословних 
субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине,  
-Приједлог закона о измјенама Закона о насљеђивању у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да: 
 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
прихватио приједлог  да се Приједлог закона о измјенама и допунама 
Закона о нотарима разматра по хитном поступку, јер  су  за гласала три 
делегата, 37 делегата је било против, а седам делегата је било 
суздржано; 
 
 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
прихватио приједлог  да се Приједлог закона о измјени Закона о 
земљишним књигама Федерације Босне и Херцеговине по хитном 
поступку, јер  су  за гласала два делегата, 38 делегата је било против, 
а седам делегата је било суздржано; 
 
 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
прихватио приједлог  да се Приједлог закона о измјени Породичног 
закона Федерације Босне и Херцеговине по хитном поступку, јер  је   за 
гласао један делегат, 38 делегата је било против, а седам делегата је 
било суздржано; 



 3 

 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
прихватио приједлог  да се Приједлог закона о измјенама Закона о 
стварним правима разматра по хитном поступку, јер  су  за гласала два 
делегата, 39 делегата је било против, а шест делегата је било 
уздржано; 
 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
прихватио приједлог  да се Приједлог закона о измјенама Закона о 
регистрацији пословних субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине 
разматра по хитном поступку, јер  су  за гласала два делегата, 40 
делегата је било против, а шест делегата је било суздржано; 
 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
прихватио приједлог  да се Приједлог закона о измјенама Закона о 
насљеђивању у Федерацији Босне и Херцеговине разматра по хитном 
поступку, јер  су  за гласала два делегата, 40 делегата је било против, 
а пет делегата је било суздржано. 
 
Према томе, ови закони ће бити разматрани у форми нацрта. 
 
Затим је предсједавајући ставио на гласање предложени дневни ред  
и, на основу резултата гласања, констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 29 гласова за, 13 
гласова против и седам суздржаних гласова усвојио сљедећи: 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 
 

1. Верификација мандата делегатима у Дому народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 

 
2. Информација о Одлуци о прихватању задужења по 

Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и Свјетске 
банке - Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за 
Пројект јачања банкарског сектора, 

 
3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нотарима, 

 
4. Нацрт закона о измјени Закона о земљишним књигама 

Федерације Босне и Херцеговине, 
 

5. Нацрт закона о измјени Породичног закона Федерације 
Босне и Херцеговине, 

 
6. Нацрт закона о измјенама Закона о стварним правима, 
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7. Нацрт закона о измјенама Закона о регистрацији пословних 
субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине, 

 
8. Нацрт закона о измјенама Закона о насљеђивању у 

Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Будући да  је Анер Жуљевић, кога су подржала два делегата, изразио 
сумњу у резултате гласања, приступило се поименичном гласању, којег 
је обавио секретар Дома народа Измир Хаџиавдић. 
 
На основу резултата поименичног гласања, предсједавајући Дома 
народа Парламента Федерације БиХ је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 31 гласом за, 13 
гласова против и седам суздржаних гласова  усвојио предложени 
дневни ред. 
 
1. Верификација мандата делегатима у Дому народа Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине 
 
Централна изборна комисија БиХ је обавијестила Дом народа да је 
Хајрудину Халиловићу престао мандат због личних разлога, те је 
додијелила  мандат сљедећем квалификованом кандидату из реда 
бошњачког народа из Унско - санског кантона Расиму Пајићу. 
  Такође, Централна изборна комисија БиХ  је због смрти делегата 
Здравка Бешлића, додјелила мандат сљедећем квалифицираном 
кандидату из реда хрватског народа из Западнохерцеговачког кантона 
Дамиру Јуришићу. 
 
 Привремена Мандатно - имунитетска комисија сачинила је 
Извјештај којим је обавијестила делегате да је Душку Радуну престао 
мандат делегата због правоснажне осуде на казну затвора у трајању 
од осам  мјесеци. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу гласања једногласно усвојен је извјештај Привремене 
мандатно- 
имунитетске комисије те је верификован мандат делегатима Расиму 
Пајићу и Дамиру Јуришићу.  
 
Након гласања делегати Расим Пајић  и  Дамир Јуришић дали су 
заклетву. 
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2. Информација о Одлуци о прихватању задужења по Споразуму о 
зајму између Босне и Херцеговине и Свјетске банке - 
Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за Пројект јачања 
банкарског сектора 

 
Предсједавајући је обавијестио делегате  да је ова Одлука донешена у 
два различита сазива Парламента Федерације БиХ, те је неопходно је 
да се овај сазив Дома народа информира о овој ситуацији. 
 Давањем сагласности предсједавајућем Дома народа за потписивање 
ове одлуке  би се отклониле дилеме око потписивање исте, и 
омогућило да предсједавајући Дома народа заједно са 
предсједавајућим Представничког дома Парламента Федерације  БиХ 
потпише Одлуку те ју достави предсједнику Федерације на указ и даље 
на  објављивање у “Службене новине Федерације БиХ”. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације усвојио сљедећи  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  Даје се сагласност предсједавајућем Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине да потпише Одлуку о прихваћању 
задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и 
Свјетске банке - Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за 
Пројект јачања банкарског сектора. 
 

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нотарима, 
 

4. Нацрт закона о измјени Закона о земљишним књигама 
Федерације Босне и Херцеговине, 

 
5. Нацрт закона о измјени Породичног закона Федерације 

Босне и Херцеговине, 
 

6. Нацрт закона о измјенама Закона о стварним правима, 
 

7. Нацрт закона о измјенама Закона о регистрацији пословних 
субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине, 

 
8. Нацрт закона о измјенама Закона о насљеђивању у 

Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Законе је утврдила Влада Федерације БиХ.  
Представнички дом је на 7. редовној сједници одржаној 29.10.2019. 
године усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 
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нотарима, са четири амандмана које је Влада ФБиХ прихватила, па су 
постали саставни дио Приједлога овог Закона. 
Представнички дом је на 7. редовној сједници одржаној 29.10.2019. 
године усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 
земљишним књигама ФБиХ, са једним амандманом којег је Влада 
ФБиХ прихватила, па је  постао саставни дио Приједлога овог Закона. 
Представнички дом је на 7. редовној сједници одржаној 29.10.2019. 
године усвојио Приједлог закона о измјени Породичног закона ФБиХ , 
са једним амандманом којег је Влада ФБиХ  прихватила, па је постао 
саставни дио Приједлога овог Закона. 
Представнички дом је на 7. редовној сједници одржаној 29.10.2019. 
године усвојио Приједлог Закона о измјенама Закона о стварним 
правима, са шест амандмана које је Влада ФБиХ прихватила, па су 
постали саставни дио Приједлога овог Закона. 
Представнички дом је на 7. редовној сједници одржаној 29.10.2019. 
године усвојио Приједлог Закона о измјенама Закона о регистрацији 
пословних субјеката у Федерацији БиХ, са петнаест амандмана које је 
Влада ФБиХ прихватила, па су постали саставни дио приједлога овог 
Закона. 
Представнички дом  је на 7. редовној сједници одржаној 29.10.2019. 
године усвојио Приједлог Закона о измјенама Закона о насљеђивању у 
Федерацији БиХ, са осам амандмана које је Влада ФБиХ прихватила, 
па су постали саставни дио Приједлога овог Закона. 
Законе су разматрала надлежна радна тијела која су доставила своје 
извјештаје. 
Законе је образложила представница Федералног министарства 
правде Мерсиха Удовчић.   
У расправи су учествовали: Аљоша Чампара, Томислав Мартиновић, 
Елмедин Конаковић, Анер Жуљевић, Иво Тадић, Борис Крешић, Звонко 
Марић, Вибор Ханџић, Јасмин Дувњак, Расим Пајић и министар Мато 
Јозић.  
Након расправе предсједавајући је ставио на гласање нацрте закона. 
 
3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нотарима 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације са 32 гласа за, пет суздржаних 
гласова и пет гласова против, усвојио сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

прихваћа Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нотарима 
и сматра да може послужити као основа за израду Приједлога 
закона. 
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2. Задужује се предлагач да проведе јавну расправу о Нацрту овог 
закона у року од 30 дана. 

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

 
4. Нацрт закона о измјени Закона о земљишним књигама 

Федерације Босне и Херцеговине 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације са 31 гласом за, седам суздржаних 
гласова и шест гласова против, усвојио сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
прихваћа Нацрт закона о измјени Закона о земљишним књигама 
Федерације Босне и Херцеговине и сматра да може послужити 
као основа за израду Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач да проведе јавну расправу о Нацрту овог 
закона у року од 30 дана. 

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

 
5. Нацрт закона о измјени Породичног закона Федерације Босне и 

Херцеговине 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације са 33 гласа за, седам суздржаних 
гласова и шест гласова против, усвојио сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

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

2. Задужује се предлагач да проведе јавну расправу о Нацрту овог 
закона у року од 30 дана. 

3. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има 
у виду примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници 
Дома народа и у јавној расправи. 
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6. Нацрт закона о измјенама Закона о стварним правима 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације са 33 гласа за, осам суздржаних 
гласова и шест гласова против, усвојио сљедећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

прихваћа Нацрт  закона о измјенама Закона о стварним правима 
и сматра да може послужити као основа за израду Приједлога 
закона. 

2. Задужује се предлагач да проведе јавну расправу о Нацрту овог 
закона у року од 30 дана. 

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

 
 
7. Нацрт закона о измјенама Закона о регистрацији пословних 

субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације са 32 гласа за, осам суздржаних 
гласова и шест гласова против, усвојио сљедећи:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
прихваћа Нацрт закона о измјенама Закона о регистрацији 
пословних субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине и сматра 
да може послужити као основа за израду Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач да проведе јавну расправу о Нацрту овог 
закона у року од  30 дана. 

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

 
8. Нацрт закона о измјенама Закона о насљеђивању у Федерацији 

Босне и Херцеговине. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације са 33 гласа за, седам суздржаних 
гласова и пет гласова против, усвојио сљедећи:  
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
прихваћа Нацрт  закона о измјенама Закона о насљеђивању у 
Федерацији Босне и Херцеговине и сматра да може послужити 
као основа за израду Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач да проведе јавну расправу о Нацрту овог 
закона у року од 30 дана. 

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

 
Будући да су предсједавајући и подпредсједавајући Дома народа 
Парламента  ФБиХ предложили закључак, предсједавајући га је ставио 
на гласање и констатовао да је на основу резултата гласања Дом 
народа ФБиХ са  41 гласом за, једним суздржаним и једним против 
усвојио сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
Задужује се Федерално министарство правде да, у складу са својим 
надлежностима, изврши измјене тарифа о наградама и накнадама 
нотара и адвоката, те у року од 30 дана усклади услуге, на начин да 
њихову висину прилагоди стандарду грађана Федерације БиХ, односно 
њиховим имовинским приликама умањујући износе тарифа у 
одговарајућем постотку. 
 

Сједница је завршена у 17.50. 
* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 
 

 
 
      СЕКРЕТАР                                                ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
 
Измир Хаџиавдић                                           Томислав Мартиновић 
 
 


