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З А П И С Н И К 

12. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 29.12.2016. године 

 

  Сједница је почела у 13:30. 

 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа 

Парламента Федерације БиХ. 

 

   На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне делегате, 

потпредсједницу Федерације, Мелику Махмутбеговић, присутне министре, 

представнике медија, међународних организација, удружења и госте. 

Изостанак са сједнице оправдали су Исмет Сарајлић, Далиборка Миловић и 

Ђуро Делић. 

  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 обавијестила делегате да је на сједници Колегијума 

договорено да се најприје разматрају тачке 1. 2. и 3. из предложеног девног реда, 

затим приједлози финансијских планова ванбуџетских фондова на које се даје 

сагласност, те настави према дневном реду како слиједи.  

 

Анер Жуљевић је подсјетио Дом да је чланом 202. Пословника о раду 

наведено да Буџет, у редовном поступку, треба бити донесен у складу са 

одредбама Пословника о раду, те је изјавио да је Приједлог Буџета достављен по 

редовном поступку у петак, чиме је створена обавеза да се разматра тек након 

истека рока од десет дана. Слиједом тога, изјавио је да су амандмани поднесени 

ван пословничког рока, те затражио тумачење члана 202. Пословника о раду Дома 

народа. 
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Лидија Брадара изјавила је да сједница није могла бити заказана редовно 

због немогућности да се испоштују рокови, а како је Буџет од изузетне важности, 

било је неопходно сазвати ванредну сједницу. 

 

Секретар Дома народа, Измир Хаџиавдић, изјавио је да се ситуација може 

превазићи тако да Дом донесе посебну одлуку, на основу члана 202. Пословника, 

који гласи: ”У поступку за доношење аката из члана 201. овог пословника сходно 

се примјењују одредбе овог пословника за доношење закона, осим одредаба о 

роковима, који се утврђује програмом рада или посебном одлуком Дома народа 

Парламента Федерације.” 

 Анер Жуљевић прихватио је одговор секретара и казао да сматра да ова одлука 

мора бити донесена.  

 

Предсједавајућа Дома народа, на основу резултата гласања, констатовала 

је да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 32 гласа за, седам против и 

четири уздржана, донио Одлуку да се сви акти са данашње сједнице разматрају 

по посебној процедури прописаној чланом 202. Пословника о раду Дома народа. 

Потом је предсједавајућа подсјетила делегате да је  Влада Федерације 

доставила Приједлог закона о измјени Закона о доприносима с приједлогом да се 

разматра по скраћеном поступку.  

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 31 гласом за, два против и четири 

уздржана, прихватио да се Приједлог закона о измјени Закона о доприносима 

разматра по скраћеном поступку. 

Будући да више није било приједлога за измјену и допуну предложеног дневног 

реда, предсједавајућа је констатовала да је Дом народа, са 33 гласа за, четири 

гласа против и три уздржана, усвојио сљедећи 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 
 

1. Приједлог Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину, 
 
2. Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 

2017. годину, 
 
3. Приједлог закона о допуни Закона о буџетима у Федерацији Босне и 

Херцеговине, 
 

4. Приједлог финансијског плана - Буџета ФЕРК-а за 2017. годину, 
 

5. Приједлог одлуке о давању сагласности на: 
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Финансијски план Федералног завода за запошљавање за  2017. годину и 

процјену плана за 2018. и 2019. годину и Одлуку о извршавању 

финансијског плана Федералног завода за  запошљавање за 2017. годину,  

6. а)Приједлог  одлуке о давању сагласности на: 
         Измјене и допуне Финансијског плана Завода здравственог осигурања и        
         реосигурања Федерације БиХ за 2016. годину (консолидовани) и измјене и    
          допуне     
         Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2016. годину(Анеx I),            
       б)Приједлог одлуке о давању сагласности на:  
         Финансијски план Завода здравственог осигурања и реосигурања  
         Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину (консолидовани), 
         Финансијски план Федералног фонда солидарности за 2017. годину(Анеx I) и 
         Одлуку о начину извршавања Финансијског плана Завода здравственог   
         осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину  

 

7.     Приједлог одлуке о давању сагласности на: 
        Финансијски план Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за  
        2017. годину и Одлуку о извршавању Финансијског плана Федералног завода  
        за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину,  
 
8.   Приједлог закона о измјени Закона о доприносима - скраћени поступак, 

 

9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о осигурању од 

одговорности за моторна возила и остале одредбе о обавезном осигурању 

од одговорности, 

 

10.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о лизингу, 

 

11.    Приједлог закона о добровољним пензијским фондовима, 

 

12.    Приједлог закона измјенама и допунама Закона о инвестицијским 

фондовима, 

 

13.    Приједлог закона измјенама и допунама Закона о тржишту вриједносних          

          папира, 

14.     Нацрт закона о стечају, 

15. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између 
Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за 
реализацију Пројекта модернизације цеста у Федерацији, 

 Нацрт Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и  IBRD-а, 
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         Нацрт пројектног споразума између IBRD-а и Федерације Босне и  
         Херцеговине, 
         Документ о процјени Пројекта (PAD), 
         Усаглашени записник с преговора, 
         Информација о задужењу по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине    
         и Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за реализацију Пројекта      
         модернизације цеста у Федерацији 
 

16. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору  о зајму између 
Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (ЕBRD) за 
реализацију Пројекта поправак након поплава и модернизација, 

 Уговор о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и 

развој, 

 Нацрт Уговора о подршци Пројекта  између Федерације Босне и 

Херцеговине и и  Европске банке за обнову и развој, 

 Нацрт Уговора о имплементацији Пројекта између Јавног предузећа Цесте 

Федерације Босне и Херцеговине и  Европске банке за обнову и развој, 

 Нацрт супсидијарног споразума између Босне и Херцеговине и Федерације 

Босне и Херцеговине, 

 Усаглашени записник с преговора, 

 Информација о кредиту Европске банке за обнову и развој (ЕBRD) за 

Пројекат    поправак након поплава и модернизација 

   17. Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о 

активностима у поступку издавања енергетске дозволе за изградњу 

вјетроелектране ''Месиховина'' привредног друштва ЈП Електропривреда ХЗ 

ХБ д.д. Мостар 

 

1. Приједлог Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2017. 
годину 
 
 

Приједлог Буџета утврдила је Влада Федерације  

 

 Представнички дом је на 17. ванредној сједници од 20. децембра 2016. године 

усвојио Приједлог Буџета за 2017. годину у тексту како га је предложила Влада 

Федерације. 
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Амандмане на Приједлог Буџета поднијели су: Адмир Хаџипашић, Жељко 

Мирковић, Анер Жуљевић, Дражен Матишић и заједнички, Анер Жуљевић, 

Драженка Субашић и Един Форто. 

 

 Влада Федерације је доставила изјашњење у којем не прихваћа поднесене 

амандмане.  

 

Приједлог Буџета је образложила федерална министрица финансија, Јелка 

Милићевић. 

 

У расправи су учествовали: Славиша Шућур, предсједник Клуба делегата српског 

народа, Томислав Мартиновић, предсједник Клуба делегата хрватског народа, 

Осман Ћатић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа, Анер Жуљевић, 

Мирвет Бегановић, Жељко Мирковић, Алмедин Алиефендић, који је предложио да 

Дом донесе Закључак којег је прочитао, Адмир Хаџипашић, Расим Достовић и 

федерална министрица финансија, Јелка Милићевић. 

Након расправе, Дом је гласао о поднесеним амандманима, будући да 

подноситељи нису одустали од амандмана.  

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да: 

 

 Дом народа Парламента Федерације БиХ није усвојио амандмане I 

и II које су поднијели Анер Жуљевић, Драженка Субашић и Един 

Форто, јер је за гласало 16 делегата, 15 делегата је било против, а 11 

делегата је било уздржано; 

 

 Дом народа Парламента Федерације БиХ није усвојио амандмане I, 

II, III, IV и V које је поднио Анер Жуљевић, јер је за гласало 18 

делегата, 12 делегата је било против, а 13 делегата је било 

уздржано; 

 

 Дом народа Парламента Федерације БиХ није усвојио амандмане 

које је поднио Адмир Хаџипашић,  јер је за гласало 22 делегата, 13 

делегата је било уздржано, а осам делегата је било против; 

 

 

 Дом народа Парламента Федерације БиХ није усвојио амандмане 

које је поднио Жељко Мирковић,  јер је за гласало 20 делегата, 16 

делегата је било уздржано, а 11 делегата је било против. 
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Будући да је Дражен Матишић одустао од амандмана, предсједавајућа је 

ставила на гласање Приједлог Буџета Федерације за 2017. годину и констатовала 

да је Дом народа, са 32 гласа за, седам гласова против и осам уздржаних гласова, 

усвојио Приједлог Буџета Федерације за 2017. годину. 

 

Потом је предсједавајућа констатовала да је Дом народа Парламента 

Федерације, са 35 гласова за, једним гласом против и три уздржана гласа, усвојио 

сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине обавезује Владу 

Федерације Босне и Херцеговине да, у првом кварталу 2017. године, изврши 

расподјелу грант средстава нижим нивоима власти у износу од 12 милиона КМ, са 

посебним освртом на Босанско - подрињски кантон Горажде, Ливањски кантон и 

Посавски кантон којима су, као и свим осталим нивоима власти, угрожени, 

Уставом Федерације прописани, минимални услови за функциониcање. 

 

Предсједавајућа је, затим, констатовала да је Дом народа Парламента 

Федерације, са 39 гласова за и три уздржана гласа, усвојио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине тражи од Владе 

Федерације  Босне и Херцеговине да, приликом доношења Одлуке о утврђивању 

критеријума расподјеле средстава кантонима и општинама, тј. критеријума са 

трансфера нижим нивоима власти, уважи тешку финансијску ситуацију Општине 

Вареш, те додијели најмање један милион КМ помоћи наведеној општини.  

 

2. Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине 

за 2017. годину  

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом је на 17. ванредној сједници од 20.12. 2016. године, усвојио 

Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2017. 

годину у тексту како га је предложила Влада Федерације. 

На Приједлог закона о извршавању Буџета амандман је поднио делегат Ђуро 

Делић. 
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Влада Федерације је доставила изјашњење  којим не прихваћа амандман. 

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

У расправи је учествовао Мирвет Бегановић. 

Будући да је Ђуро Делић одустао од амандмана, предсједавајућа је ставила на 

гласање Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације за 2017. годину 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 30 гласова за, три 

уздржана гласа и и шест гласова против, усвојио Приједлог закона о извршавању 

Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину. 

3. Приједлог закона о допуни Закона о  буџетима у Федерацији Босне и 

Херцеговине  

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички  дом је  на  17. ванредној сједници од 20.12. 2016. године, усвојио 

Приједлог закона о допуни Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине 

у тексту како га је предложила Влада Федерације.  

На Приједлог закона амандман је поднио Анер Жуљевић. 

Влада Федерације је доставила изјашњење  којим не прихваћа амандман. 

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

У расправи су учествовали: Анер Жуљевић, Ђуро Пркачин, Славиша Шућур, 

Мухамед Козадра и Томислав Мартиновић. 

Након расправе, делегати су гласали о амандману Анера Жуљевића, 

будући да делегат Жуљевић није одустао од амандмана. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом 

народа Парламента Федерације БиХ није усвојио амандман, јер је за гласало 14 

делегата, осам делегата је било против, а 16 делегата је било уздржано. 

 

Дом је, затим, гласао о Приједлогу закона. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 33 гласа за, три 



8 
 

уздржана гласа и два гласа против, усвојио Приједлог закона о допуни Закона о  

буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине. 

На крају је одлучено да се извод из транскрипта у вези ове тачке, достави 

Влади Федерације као Иницијатива за усклађивање Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ са Законом о принципима јединица локалне самоуправе. 

4. Приједлог финансијског плана - Буџета ФЕРК-а за 2017. годину 
 
Регулаторна комисија за енергију у Федерацији БиХ доставила је Парламенту 

Федерације Босне и Херцеговине Приједлог  Финансијског плана (Буџета) ФЕРК-а 

за 2017. годину. 

Представнички дом Парламента Федерације је на 14. сједници, одржаној 14.12. 

2016. године, усвојио Приједлог Финансијског плана - Буџета ФЕРК-а за 2017. 

годину. 

Овај  материјал разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

У расправи је учествовао Славиша Шућур, предсједник Клуба делегата српског 

народа 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа, са 34 гласа за и једним уздржаним гласом, усвојио сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

Дом народа Парламента Федерације БиХ усваја Приједлог Финанцијског плана - 

Буџета ФЕРК-а за 2017. годину. 

5. Приједлог одлуке о давању сагласности на: 
    Финансијски план Федералног завода за запошљавање за 2017. годину и    
    процјена плана за 2018. и 2019.годину,  и 
    Одлуку о извршавању финансијског плана Федералног завода за     
    запошљавање за 2017. годину 
  

Приједлог одлуке је доставила Влада Федерације ради разматрања и давања 

сагласности. 

Представнички дом је на 17. ванредној сједници од 20.12.2016. године, донио  

Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Федералног завода за 

запошљавање за 2017. годину и процјену плана за 2018. и 2019. годину и на 

Одлуку о извршавању Финансијског плана Федералног завода за  запошљавање 

за  2017. годину 
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Материјал 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 Херцеговине, са 31 гласом за и два уздржана 

гласа, донио Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Федералног 

завода за запошљавање за 2017. годину и процјену плана за 2018. и 2019.годину и 

на Одлуку о извршавању Финансијског плана Федералног завода за  

запошљавање за  2017. годину. 

6. а) Приједлог  одлуке о давању сагласности на: 

   Измјене и допуне Финансијског плана Завода здравственог осигурања и 

реосигурања Федерације БИХ за 2016. годину (консолидовани) и измјене и 

допуне Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2016. 

годину (Анеx I) 

б) Приједлог одлуке о давању сагласности на: 

  Финансијски план Завода здравственог осигурања и реосигурања 

Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину (консолидовани), 

 Финансијски план Федералног фонда солидарности за 2017. годину (Анеx I) 

и Одлуку о начину извршавања Финасијског плана Завода здравственог 

осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2017. 

годину 

Приједлог одлуке је доставила Влада Федерације ради разматрања и давања 

сагласности. 

Представнички дом је на 17. ванредној сједници од 20.12. 2016.  године, донио 

Одлуку о давању сагласности на Измјене и допуне Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације БИХ за 2016. годину 

(консолидовани) и  измјене и допуне Финансијског плана Федералног фонда 

солидарности за 2016. годину (Анеx I).  

Такође, Представнички дом је на 17. ванредној сједници од 20.12. 2016.  године, 

донио  Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Завода здравственог 

осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину 

(консолидовани),  Финансијски план Федералног фонда солидарности за 2017. 

годину (Анеx I) и Одлуку о начину извршавања Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2017. 

годину  
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Ове материјале разматрала су надлежна радна тијела и 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 једним 

уздржаним гласом, донио Одлуку о давању сугласности на Измјене и допуне 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 

БИХ за 2016. годину (консолидовани) и Измјене и допуне Финансијског плана 

Федералног фонда солидарности за 2016. годину (Анеx I). 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала  да је Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 32 гласа за и два уздржана 

гласа, донио Одлуку о давању сагласности на  Финансијски план Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2017. 

годину (консолидовани), Финансијски план Федералног фонда солидарности за 

2017. годину (Анеx I) и Одлуку о начину извршавања Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2017. 

годину. 

7. Приједлог одлуке о давању сагласности на: 

Финансијски план Федералног завода за пензијско  и инвалидско осигурање 

за 2017. годину и  Одлуку о извршавању Финансијског плана Федералног 

завода за пензијско  и  инвалидско осигурање за 2017. годину 

Приједлог одлуке је утврдила  Влада Федерације и доставила Парламенту 

Федерације ради разматрања и давања сагласности. 

Накнадно, Влада Федерације је доставила Исправку Финансијског плана. 

Представнички дом је на 17. ванредној сједници од 20.12. 2016.  године донио 

Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Федералног завода за 

пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину и Одлуку о извршавању 

Финансијског плана Федералног завода за пензијско  и  инвалидско осигурање за 

2017. годину. 

Материјал су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 

План је образложио Зијад Крњић, директор Завода 

У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 

На основу  резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 32 гласа за и једним уздржаним 

гласом,  донио Одлуку  о давању сагласности на Финансијски план Федералног 
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завода за пензијско и инвалидско осигурања  за  2017. годину и  Одлуку о 

извршавању Финансијског плана Федералног завода за пензијско и инвалидско 

осигурање за 2017. годину.  

8. Приједлог закона о измјени Закона о доприносима  – скраћени поступак 

 Приједлог закона је утврдила Влада Федерације. 

Представнички дом је на 13. сједници од 13.12. 2016. године усвојио 

Приједлог закона о измјени Закона о доприносима уз техничку исправку која је 

постала саставни дио Приједлога закона: 

- У чланку 1. број „12“ замјењује се бројем „24“ тако да умјесто ријечи: „12 

мјесеци“ требају стајати ријечи: „“24 мјесеца“.  

 

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

Приједлог закона је образложила федерална министрица финансија, Јелка 

Милићевић. 

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, усвојио Приједлог 

закона о измјени  Закона о доприносима. 

9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о осигурању од   

одговорности за моторна возила и остале одредбе о обавезном 

осигурању од одговорности 

Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Представнички дом у  наставку 9. 

сједнице од 23.3.2016. године, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и остале одредбе о 

обавезном осигурању од одговорности са Амандманом који Влада Федерације 

није прихватила, али га је Представнички дом изгласао. Овај приједлог закона 

достављен је у фебруару 2016. године. 

Дом народа је на  11. сједници од 31.3.2016. године разматрао Приједлог овог 

закона у форми Нацрта и Закључком га прихватио. 

Након тога, Влада Федерације је у јуну 2016. године доставила Дому народа нови 

текст Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о осигурању од 

одговорности за моторна возила и остале одредбе о обавезном осигурању од 

одговорности, ради разматрања и усвајања. 
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Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Приједлог закона је образложила федерална министрица финансија, Јелка 

Милићевић. 

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 и једним гласом 

против,  усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о осигурању од 

одговорности за моторна возила и остале одредбе о обавезном осигурању од 

одговорности. 

10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о лизингу 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 14. сједници одржаној 

14.12.2016. године, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

лизингу у тексту како га је предложила Влада Федерације.  

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 32 гласа за, усвојио Приједлог 

закона о измјенама и допунама Закона о лизингу. 

11.Приједлог закона о добровољним пензијским фондовима 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом је на 13. сједници одржаној 13.12.2016. године усвојио 

Приједлог закона о добровољним пензијским фондовима у тексту како га је 

предложила Влада Федерације. 

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

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

Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 31 гласом за и четири гласа 

против,  усвојио Приједлог закона о добровољним пензијским фондовима 

12. Приједлог закона измјенама и допунама Закона о инвестицијским 

фондовима 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 

Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и  доставила своје 

извјештаје.. 

Приједлог закона је образложила федерална министрица финансија, Јелка 

Милићевић. 

У расправи није нико учествовао. 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 32 гласа за, усвојио Приједлог 

закона измјенама и допунама Закона о инвестицијским фондовима 

13. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о тржишту 

вриједносних папира 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 

Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје.. 

Приједлог закона је образложила федерална министрица финансија, Јелка 

Милићевић. 

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, усвојио Приједлог 

закона измјенама и допунама Закона о тржишту вриједносних папира. 

14. Нацрт закона о стечају 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом је на 13. сједници одржаној 13.12. 2016. године разматрао 

Нацрт закона о  стечају и Закључком га прихватио. Том приликом овај Закон је 

стављен на јавну расправу. 
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Нацрт закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 

Нацрт закона је образложио Мато Јозић, федерални министар правде. 

У расправи су учествовали: Анер Жуљевић и Осман Ћатић. 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 33 гласа за, једним уздржаним 

гласом и четири гласа против,  усвојио сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа    
      Нацрт закона о стечају и сматра да може послужити као основ за израду  
      приједлога закона. 
 
 2.  Задужује се предлагач да организуje и проведе јавну расправу у трајању   
      од 45 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 изнесене у јавној расправи. 
 
15. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између 

Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за 

реализацију Пројекта модернизације цеста у Федерацији БиХ 

Приједлог одлуке утврдила  је Влада Федерације и доставила је, са попратним 
материјалима, Парламенту Федерације ради разматрања и доношења. 
 
Представнички дом је на 14. сједници, одржаној 14.12. 2016. године, донио Одлуку 

о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и 

Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за реализацију Пројекта 

модернизације цеста у Федерацији БиХ.  

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 32 гласа за, два гласа против и 

три уздржана,  гласа донио Одлуку о прихватању задужења по Споразуму о зајму 

између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за 

реализацију Пројекта модернизације цеста у Федерацији БиХ. 
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16. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору  о зајму између 

Босне и Херцеговине и Еуропске банке за обнову и развој (ЕBRD) за 

реализацију Пројекта поправак након поплава и модернизација 

Приједлог одлуке утврдила је Влада Федерације и доставила је са попратним 
материјалима Парламенту Федерације ради разматрања и доношења. 
 
Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 14. сједници одржаној     

14.12. 2016. године, донио Одлуку о прихватању задужења по Уговору о зајму 

између Босне и Херцеговине и Еуропске банке за обнову и развој (ЕBRD) за 

реализацију Пројекта поправак након поплава и модернизација.  

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 

гласа, донио Одлуку о прихватању задужења по Уговору  о зајму између Босне и 

Херцеговине и Еуропске банке за обнову и развој (ЕBRD) за реализацију Пројекта 

поправак након поплава и модернизација. 

17. Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије   
    о активностима у поступку издавања енергетске дозволе за изградњу  
    вјетроелектране ''Месиховина'' привредног друштва ЈП Електропривреда  
    ХЗ ХБ д.д. Мостар 
 

Информацију је доставила Влада Федерације ради информисања.  

Такође, Влада Федерације доставила је и Приједлог закључка ради разматрања и 

давања сагласности.  

Представнички дом је на 15. сједници одржаној 15.12. 2016. Године, донио 

Закључак о давању претходне сагласности у поступку издавања Енергетске 

дозволе привредном друштву Јавно предузеће Електропривреда ХЗ ХБ д.д. 

Мостар. 

Информацију 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 Херцеговине, са 36 гласова за, усвојио сљедећи 

ЗАКЉУЧАК 
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о давању претходне сагласности у поступку издавања Енергетске дозволе 

привредном друштву Јавно предузеће Електропривреда ХЗ ХБ д.д. Мостар    

I 

      Дом народа Парламент Федерације Босне и Херцеговине даје претходну 

сагласност Федералном министарству енергије, рударства и индустрије у поступку 

издавања Енергетске дозволе, привредном друштву Јавно предузеће 

Електропривреда ХЗ ХБ д.д. Мостар, за изградњу вјетроелектране ВЕ 

Месиховина, инсталиране називне снаге 50,6 МW (22x2,3МW), одобрене снаге 

прикључења 50,6 МW (22x2,3 МW), планиране годишње производње електричне 

енергије од 165,15 ГWх, која се  планира  градити на ширем локалитету заравни 

Мидена - Горњи Бришник, на подручју општине Томиславград.  

II 

 Задужује се Федерално министарство енергије, рударства и индустрије да 

приступи активностима из члана 23. ст. (4), (5), (6) и (7) и члана 24. Уредбе о 

поступку, критеријумима, форми и садржају захтјева за издавање енергетске 

дозволе за изградњу нових и реконструисање постојећих производних постројења 

(„Службене новине Федерације БиХ“, број 27/14), на издавању Енергетске дозволе 

из тачке I овог закључка.                                                

                                                               III 

     Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објаве у „Службеним 

новинама Федерације БиХ“. 

На крају сједнице, предсједавајућа је присутнима пожељела срећу у Новој години, 

а припадницима католичке и православне вјероисповијести честитала је Божић.  

 

Сједница је завршена у 16:10. 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

Измир Хаџиавдић                                                        Лидија Брадара 

 


