
 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
ДОМ НАРОДА 
 
  Број: 02-02-7-1299/16 
  Сарајево, 8.12.2016. године 
  
 

З А П И С Н И К 

14. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 23.6., 7.9. и 8.12.2016. године 

 

    Сједница је почела у 13:40. 
   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа 
Парламента Федерације БиХ. 
   Предсједавајућа је поздравила присутне, посебно допредсједницу 
Федерације, Мелику Махмутбеговић те отворила 14. сједницу Дома народа 
Парламента Федерације БиХ. 
   На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је констатовала да  
сједници присуствује 48 делегата, што чини већину па Дом народа може радити и 
пуноважно одлучивати. 
            Изостанак са сједнице оправдала је Далиборка Миловић. 
   На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ, без примједби, са 37 гласова за, пет против и два 
суздржана,  усвојио Записник 13. сједнице Дома народа Парламента Федерације 
БиХ, одржане 2. јуна 2016. године. 
Предсједавајућа је, затим, на основу члана 104. Пословника о раду Дома народа, 
позвала делегате да, уколико желе, поставе делегатска питања и покрену 
иницијативе. 
 
Делегатска питања и иницијативе 
 
   Жељко Мирковић је упутио питања Федералном заводу за запошљавање, 
Служби за запошљавање Унско-санског кантона, Федералном тужилаштву, те 
Тужилаштву Унско-санског кантона. Прво питање гласи: Зашто до данас нису 
измирена законом загарантoвана права радника Полиетиленке и Комбитекса 
Бихаћ која се односе на исплату потраживања радника за вријеме 
незапослености, у складу са Програмом збрињавања радника предузећа у 
стечају? Затим, зашто Завод за запошљавање ФБиХ и Служба за запошљавање 
УСК поступају супротно пресуди Врховног суда ФБиХ, број У-1729/01 од 
11.10.2006. године, У-3477/01 од 7.3.2007. године и У-3488/01 од 7.3.2007. године 
и да ли су тужилаштвима познате околности за ове случајеве, те да ли су 
предузете одговарајуће законске мјере према одговорним особама које 
непоступањем и одбијањем да се поступи у складу са Законом и пресудом 
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Врховног суда ФБиХ, те непотребним задржавањем извршења законом 
предвиђених обавеза према радницима крше закон? 
Жељко Мирковић упутио је питање предсједавајућој Дома народа Парламента 
ФБиХ, Лидији Брадара, и затражио писани одговор, а питање гласи: Да ли је 
истина да предсједавајућа има девет савјетника и да они годишње коштају 
Парламент ФБиХ више од 500 хиљада КМ те замолио да му се одговори ко су 
савјетници предсједавајуће и по којим областима су ангажовани? 
   Предсједавајућа је изјавила да ће доставити  писани одговор. 
   Расим Кантаревић поставио је питање премијеру Федерације БиХ и министру 
финансија Федерације БиХ, у вези приватизације предузећа Кладушница д.д., 
Велика Кладуша, а оно гласи: Како је дошло до давања у закуп објеката наведеног 
предузећа будући да до данас није уплаћена нити једна марка везано за овај 
случај. 
   Мирвет Бегановић је покренуо иницијативу и поставио два питања. 
Иницијативу је упутио Влади Федерације да у што краћем року, припреми и 
достави на усвајање Дому народа, приједлог закона о измјени и допуни Закона о 
извршном поступку, односно да направи приједлог новог закона. 
Његово прво питање упућено је Федералној дирекцији за цесте Федерације, а оно 
гласи: Када ће бити завршена изградња тротоара за пјешаке уз магистрални пут 
М4-2 на дионици Бараке - Мала Кладуша - Маријановац, с обзиром да велики број 
ученика Основне школе Бараке иде пјешице (међу њима и дјеца млађа од шест 
година) и тиме угрожавају саобраћај? 
Друго делегатско питање поставио је Влади Федерације, односно Министарству 
надлежном за Агрокомерц и управи Агрокомерца, у вези  имовине у власништву 
тог предузећа која је проглашена неперспективном, а није везана за основну 
дјелатност Агрокомерца. Питао је на основу којих критеријума је та имовина 
проглашена неперспективном. 
   Томислав Мандић је поновио прошлогодишње питање упућено Федералном 
министарству промета  и комуникација и тадашњој Управи ЈП Аутоцесте 
Федерације БиХ, а оно гласи - Зашто се одлуке у овом јавном предузећу доносе 
изван свих разумних рокова те зашто својим одлукама отежавају рад предузећима 
која за јавне новце врше услуге, изводе радове или врше продају?  
Поново је затражио да се надлежна министарства укључе у надзор рада ЈУ 
Аутоцесте те нагласио како вјерује да неко очигледно намјерно опструише 
пројекте изградње аутоцеста у Херцеговини. 
   Анес Османовић је поставио питање Федералном министарству промета и 
комуникација и ЈП Аутоцесте Федерације БиХ: Због чега не почињу радови на 
изградњи моста на Коридору Vц у Свилаји и општини Оџак?  
Покренуо је  иницијативу за почетак радова на овом пројекту у што краћем року.  
   Дамир Јукић изразио је незадовољство одговором Пореске управе Федерације 
ФБиХ на питање да му доставе податке о националном саставу зaпосленика 
Кантоналног пореског уреда Зеница.  
Такође, тражио је од Лутрије БиХ да доставе евиденцију гостовања организација у 
телевизијској емисији ФТВ ”ТВ Бинго Схоw”, јер сматра да нису позвани сви који су 
затражили учешће. 
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   Весна Сараџић је покренула двије иницијативе и поставила делегатско 
питање.Тражила је провјеру свих семафора на магистралним путевима и позвала 
надлежне да обнове називе на таблама са ћириличним писмом. Питање се односи 
на фирму ”Солар инвест” из Коњица, будући да фирма не може пословати јер 
недостаје прикључак за који је било наведено да је обезбијеђен, речено је, а 
питање гласи - Ко је одговоран за нанесену штету инвеститору те када ће 
наведена фирма и још 12 у сличној ситуацији добити неопходан прикључак? 
  Осман Ћатић је покренуо иницијативу да се задужи Влада Федерације БиХ да у 
року од 30 дана у парламентарну процедуру достави приједлог закона о измјени 
Закона о издвајању и усмјеравању дијела прихода предузећа остварених 
кориштењем хидроакомулационих објеката. 
  Анер Жуљевић  је поставио питање Федералном министарству финансија и 
Пореcкој управи Федерације БиХ у вези Закона о играма на срећу и Закона о 
фискалним системима. Тражио је да доставе податке за сва привредна друштва, 
укључујући и Лутрију БиХ, од ступања на снагу Закона о играма на срећу. Тражио 
је и податке о врстама игара, кладионице ЕРГ интернет касина, аутомат клуба и 
класичне игре, приказујући бруто исплату и све плаћене накнаде. Такође, захтјева 
да му се достави одговор на питање да ли Лутрија БиХ има сарадњу и потписан 
уговор о пословној сарадњи у складу са  чл. 27. и 28.  Закона о играма на срећу. 
Изјавио је да су делегати из СДП БиХ у Дому народа Парламента Федерације у 
парламентарну процедуру доставили Приједлог pезолуције о осуди сегрегације  и 
дискриминације у образовном систему БиХ и упутио апел Дому народа и 
Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ на усвајање Резолуције о 
осуди сегрегације и дискриминације у образовним системима БиХ. 
  Емир Фрашто је затражио од Федералног министарства пољопривреде, 
водопривреде и шумарства доставу документације за Пројекат изградње обале 
утврде на ријеци Прачи и процедуре јавних набавки за извођење радова уз опис. 
  Слободан Томић је поставио питање Федералном министарству  промета и 
комуникација, али га ипак није упутио, те је затражио од предсједавајуће да 
апелује на министарства да одговарају у складу са постављеним делегатским 
питањима. 
 
  Након постављених питања и покренутих иницијатива, предсједавајућа је 
подсјетила делегате да су клубови делегата бошњачког и хрватског народа 
предложили да се из предложеног дневног реда скину тачке: Нацрт закона о 
техничкој култури Федерације БиХ, (предлагачи: Амир Зукић и Омер Шкаљо, 
посланици у Представничком дому Парламента Федерације БиХ), Извјештај о 
раду Комисије за концесије Федерације БиХ за 2015. годину, Извјештај о раду 
Комисије за вриједносне папире Федерације БиХ за 2015. годину, Финансијски 
план Комисије за вриједносне папире Федерације БиХ за 2016. годину, Програм 
рада Комисије за вриједносне папире Федерације БиХ за 2016. годину, Специјални 
извјештај о приступачности радних простора законодавних тијела у БиХ за лица 

 са инвалидитетом и Годишњи извјештај о резултатима активности Институције 
Омбудсмена за људска права БиХ за 2015. годину, с обзиром да представници 
Комисије за концесије Федерације БиХ, Комисије за вриједносне папире БиХ, 
Амир Зукић и Омер Шкаљо, нису присусутвовали сједници Клуба делегата 
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хрватског народа, док представник институције Омбудсмена за људска права БиХ 
није присуствовао сједницама оба клуба. 
 
 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 34 гласа за и два гласа против, 
прихватио ове приједлоге. 
 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Влада Федерације доставила 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о провођењу контроле 
законитости кориштења права из области бранилачко - инвалидске заштите с 
приједлогом да се разматра по скраћеном постиупку.  
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације са 29 гласова за, два суздржана гласа и седам гласова 
против, прихватио да се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 
провођењу контроле законитости кориштења права из области бранилачко - 
инвалидске заштите разматра по скраћеном  поступку.  
 
Комисија за испитивање законитости пласмана кредита у швицарским францима у 
Представничком дому доставила је Приједлог закона о конверзији кредита са 
валутном клаузулом у швицарским францима (ЦХФ) у конвертабилне марке (КМ) с 
приједлогом да се разматра по хитном поступку.  
Представнички дом Парламента Федерације разматрао је Приједлог овог  закона у 
форми Нацрта. Колегијум Дома народа је предложио да Дом народа такође 
разматра овај закон у форми Нацрта.   
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације, са 38 гласова за и једним гласом против, прихватио 
приједлог да се Приједлог закона о конверзији кредита са валутном клаузулом у 
швицарским францима (ЦХФ) у конвертабилне марке (КМ) разматра у форми 
Нацрта.  
 
   Слађан Илић је подсјетио да је 5.5.2016. године у парламентарну процедуру 
упутио Приједлог закона о измјени и допуни Закона о наплати и дјелимичном 
отпису дуговања спортски клубовима те предложио да се ова тачка уврсти у 
дневни ред и да се на данашњој сједници усвоји овај закон. 
У расправи о овом приједлогу учествовали су: Слађан Илић, Јасенко Туфекчић, 
Томислав Мартиновић и Лидија Брадара. Предсједавајућа је нагласила да је 
наведени приједлог прослијеђен Влади Федерације ради давања мишљења и да 
мишљење није достављено те да ће упутити ургенцију Влади да то учине.  
Предсједавајућа је, затим, позвала Колегијум да заузме став о овом питању. 
Колегијум је констатовао да да ће тачка бити уврштена у наредну сједницу, а да 
ће упутити ургенцију за достављање мишљења Владе Федерације о овом 
приједлогу закона.  
 
 Будући да више није било  приједлога за измјену и допуну предложеног дневног 
реда, предсједавајућа  је ставила  на гласање предложени дневни ред и на основу 



5 

 

 

резултата гласања, констатовала  да је  Дом народа Парламента Федерације БиХ, 
са 34 гласа за, три гласа против и два суздржана, усвојио сљедећи   
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усаглашавање Приједлога закона о комасацији, 
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о провођењу контроле 

законитости кориштења права из области бранилачко - инвалидске заштите 
- скраћени поступак, 

3. Приједлог закона о измјени и допуни Закона  о интерној ревизији у јавном 
сектору у Федерацији БиХ, 

4. Нацрт закона о конверзији кредита са валутном клаузулом у швицарским 
францима у конвертибилне марке (предлагач: Комисија за испитивање 
законитости пласмана кредита у швицарским францима у Представничком 
дому), 

5. Нацрт закона о полицијским службеницима, 
6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу казнених санкција 

у Федерацији БиХ, 
7. Нацрт закона о Граду Ливно, 
8. Нацрт закона о Граду Цазин, 
9. Нацрт закона о Граду Горажде, 
10. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Уговору број 1 о Амандману 

на Уговор о зајму од 27. октобра 2011. године између Босне и Херцеговине 
и Европске банке за обнову и развој за Пројект изградње градских 
саобраћајница у Сарајеву, 

11. Приједлог  одлуке о прихваћању задужења по Споразуму о финансирању 
између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за пољопривредни 
развој (ИФАД) за реализацију Пројекта Програм развоја руралне 
конкурентности (РЦДП),  

           Супсидијарни споразум (Програм развоја конкурентности у руралним 
подручјима) (Рурал Бусинесс Цомпетитивенесс Девелопмент Программе 
РЦДП) између Босне и Херцеговине и  Федерације Босне и Херцеговине, 
Споразум о финансирању  (Програм развоја конкурентности у руралним 
подручјима) (РЦДП)  између  Босне и Херцеговине и Међународног фонда 
за пољопривредни развој, 
Информација о кредиту Међународног фонда за пољопривредни развој 
(ИФАД) за финансирање Пројекта „Програм развоја руралне 
конкурентности“ (Рурал Цомпетитивенесс Девелопмент Програм - РЦДП), 

12.     Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Споразуму о зајму између   
          Босне и Херцеговине и ОПЕЦ фонда за међународни развој (ОФИД) за  
          реализацију Пројекта развоја руралног подузетништва,   
          Пројекат развоја руралног подузетништва Споразум о зајму између Босне и     
          Херцеговине и ОПЕЦ фонда за међународни развој (ОФИД) од дана 27.    
          априла 2016. године 
          Нацрт споразума о Пројекту, 
          Информација о кредиту ОПЕЦ Фонда за међународни развој  (ОФИД) за  



6 

 

 

     финансирање Пројекта  развоја руралног подузетништва, 
13. Финансијски извјештај о пословању Завода за трансфузијску медицину ФБиХ 

за период 1.1. - 31.12.2014. године,   
Одлука Управног Одбора о усвајању Финансијског извјештаја Завода за 
трансфузијску медицину ФБиХ за период 1.1. - 31.12.2014. године, 
Извјештај о раду Управног одбора Завода за трансфузијску медицину 
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину, 
Одлука Управног Одбора о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора 
Завода за трансфузијску медицину ФБиХ за 2014. годину, 
Извјештај о раду Завода за трансфузијску медицину ФБиХ за 2014. годину, 
Одлука Управног Одбора о усвајању извјештаја о раду Завода за 
трансфузијску медицину ФБиХ за 2014. годину, 

14. Извјештај о извршењу Буџета ФБиХ за период јануар - децембар 2015. 
године, 

15. Извјештај о задужењу Федерације БиХ на основу емисије трезорских записа 
(стање на дан 15.3.2016 године), 

16. Извјештај о задужењу Федерације БиХ на основу емисије трезорских записа 
(стање на дан 22.3.2016. године), 

17. Извјештај о задужењу Федерације БиХ на основу емисије трезорских записа 
(стање на дан 5.4.2016. године), 

18. Извјештај о задужењу Федерације БиХ на основу емисије трезорских записа 
(стање на дан 12.4.2016. године), 

19. Извјештај о задужењу Федерације БиХ на основу емисије трезорских записа 
(стање на дан 26.4.2016. године), 

20. Извјештај о задужењу Федерације БиХ на основу емисије трезорских записа 
(стање на дан 10.5.2016. године), 

21. Извјештај о раду Агенције за банкарство Федерације БиХ за 2015. годину, 
Информација о банкарском систему Федерације Босне и Херцеговине на 
дан  31.12.2015. године, 
Информација о сектору лизинга Федерације Босне и Херцеговине са 
стањем на дан 31.12.2015. године, 
Информација о микрокредитном систему Федерације Босне и Херцеговине 
са стањем на дан 31.12.2015. године, 
Извјештај о раду самосталног одјела Омбудсмена за банкарски систем за 
период 1.1.2015. - 31.12.2015. године, 
Одлука о усвајању Информације о сектору лизинга Федерације Босне и 
Херцеговине са стањем на дан 31.12. 2015. године, 
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Агенције за банкарство Федерације 
Босне и Херцеговине за 2015. годину, 
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Агенције за 
банкарство Федерације Босне и Херцеговине за 2015. годину, 

22. Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за период 
1.1.-30. 6. 2015. године, 1.7.- 31.12.2015. године, 

23. Извјештај о стању пољопривреде (Зелени извјештај) у Федерацији БиХ за 
2015. годину, 

24. Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2015. годину, 
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25. Стратегија управљања дугом (2016.- 2018. година). 
 
1.  Усаглашавање Закона о комасацији 
 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Представнички дом Парламента 
Федерације је на 3. сједници одржаној 27.10.2015.године усвојио Приједлог закона 
о комасацији у тексту како га је предложила Влада Федерације. 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине на 8. сједници 
одржаној 11.2.2016. године, усвојио је Приједлог закона о комасацији у тексту како 
га је предложила Влада Федерације Босне и Херцеговине. 
Приликом припреме текста овога закона за објаву у „Службеним новинама ФБиХ“, 
служба за израду изворника аката у Представничком дому уочила је разлике у 
текстовима Закона на службеним језицима Федерације БиХ: у члану 3. став 4., 
члану 65. став 5. и члану 83. став 2. Закона. 
Федерална управа за геодетске и имовинско - правне послове дописом, број: 01-
02-978/15 од 2.3.2016. године потврдила је уочене разлике и доставила корекције 
у овим члановима, тако да: 

 У члану  3. у ставу 4. Закона о комасацији на хрватском језику, умјесто 

ријечи „извлаштења“ треба стајати ријеч „увјета“; 

 У члану 65. у ставу 5. Закона о комасацији на босанском  језику, иза ријечи 

„става“ умјесто броја „4“ треба стајати број „3“; 

 У члану 65. у ставу 5. Закона о комасацији на хрватском   језику, умјесто  

ријечи:  „из претходног става“ требају стајати ријечи: „из става 3. овог члана“ 

 У члану 83. у ставу 2. Закона о комасацији на босанском   језику, иза ријечи  

„опћинско“ додати  ријечи: „ ,односно градско“; 

 У члану 83. у ставу 2. Закона о комасацији на хрватском   језику, иза ријечи  

„опћинско“ додати  ријечи: „ ,односно“; 

 У члану 83. у ставу 2. Закона о комасацији на српском   језику, иза ријечи  

„општинско“ додати  ријечи: „ ,односно градско“. 

 
Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 11. сједници одржаној  
18.5.2016. године усвојио ове корекције како их је предложила Федерална управа 
за геодетске и имовинско - правне послове. 
У расправи није нико учествовао. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ, са 35 гласова за и два суздржана, усвојио корекције 
како их је предложила Федерална управа за геодетске и имовинско - правне 
послове чиме је Закон о комасацији усвојен у истозначном тексту на службеним 
језицима Федерације БиХ у оба дома Парламента Федерације БиХ, те се као 
такав може послати на указ предсједнику Федерације БиХ, а затим и на објаву у 
„Службене новине ФБиХ“. 
 
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о провођењу контроле и 

законитости кориштења права из области бранилачко - инвалидске 
заштите - скраћени поступак 
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  Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом је у наставку 9. сједнице, одржане  23.3.2016. године, усвојио 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о провођењу контроле 
законитости кориштења права из области бранилачко - инвалидске заштите са 
сљедећом техничком исправком коју је дао представник Владе Федерације Босне 
и Херцеговине.  

- у члану 4. који се односи на члан 7. став (2) умјесто ријечи: ”управни спор” 
треба да стоји “управну ствар”. 

 
На Приједлог закона Клуб делегата хрватског народа поднио је Амандман на члан 
4. Приједлога закона. 
Амандман је  достављен Влади Федерације на изјашњење. 
Влада Федерације доставила је Изјашњење којим не прихвата амандман. 
Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
Томислав Мартиновић је уиме Клуба делегата хрватског народа затражио паузу 
од пола сата прије него пређу на ову тачку дневног реда. 
Након паузе, Томислав Мартиновић изнио је став Клуба делегата хрватског 
народа - да се нису стекли услови да се даље настави са радом јер постоје 
одређене нејасноће.  
Из наведеног разлога предложио је прекид сједнице.  
   Предсједавајућа је, у складу са чланом 108. Пословника о раду, позвала 
предсједнике клубова народа на консултације након чега је сједница прекинута.  

 
Сједница је прекинута у 15:46.  

 
НАСТАВАК СЈЕДНИЦЕ, 7.9.2016. ГОДИНЕ 

 
   Сједница је почела у 11:40.  
  Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа 
Парламента Федерације БиХ. 
   На почетку сједнице предсједавајућа је поздравила присутне делегате, 
потпредсједника Федерације, Милана Дуновића, потпредсједницу Владе 
Федерације, Јелку Милићевић, присутне министре, као и представнике 
међународних организација, акредитоване медије и госте. 
  На основу  евиденције Стручне службе, предсједавајућа је констатовала да  
сједници присуствује 36 делегата, што чини већину, па Дом народа може радити и 
пуноважно одлучивати. 

Изостанак са сједнице оправдали су Мирвет Бегановић и Расим 
Кантаревић. 

Предсједавајућа је обавијестила делегате о преосталим тачкама дневног 
реда и казала да ће се о њима изјашњавати на крају, након расправе, будући да 
су поједине кантоналне скупштине засједале истовремено.  
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2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о провођењу 
контроле законитости кориштења права из области бранилачко - инвалидске 
заштите - скраћени поступак 

 
     Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
      
Представнички дом је у наставку 9. сједнице, одржане  23.3.2016. године, усвојио 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о провођењу контроле 
законитости кориштења права из области бранилачко - инвалидске заштите са 
сљедећом техничком исправком коју је дао представник Владе Федерације Босне 
и Херцеговине.  

- у члану 4. који се односи на члан 7. став (2) умјесто ријечи: ”управни спор” 
треба да стоји “управну ствар”. 

 
На Приједлог закона Клуб делегата хрватског народа  поднио је Амандман на 

члан 4. Приједлога закона. 
Амандман је  достављен Влади Федерације на изјашњење. 
Влада Федерације доставила је Изјашњење у коме  не прихвата амандман. 
 

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

Приједлог закона је образложио Салко Букваревић, федерални министар 
бораца и инвалида одбрамбено - ослободилачког рата. 

 
 У расправи су учествовали: Томислав Мартиновић, предсједник Клуба 

делегата хрватског народа, Осман Ћатић, предсједник Клуба делегата бошњачког 
народа, Анер Жуљевић и Иво Тадић. 

 
3. Приједлог закона о измјени и допуни Закона  о интерној ревизији у 
јавном сектору у Федерацији БиХ 

 
Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
 

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 11. сједници, одржаној 
18.5. 2016. године усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о  
интерној ревизији у јавном сектору у Федерацији Босне и Херцеговине са два 
амандмана које је Влада Федерације прихватила па су постали саставни дио 
Приједлога закона. Амандмани се односе на чланове 1. и 3. 
 

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

Приједлог закона је образложила Фатима Обхоџаш, помоћница федералног 
министра финансија. 

 У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 
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4. Нацрт закона о конверзији кредита са валутном клаузулом у 
швицарским  францима у конвертибилне марке 
 

Предлагач овог закона је Комисија за испитивање законитости пласмана 
кредита у швицарским францима у Представничком дому. 

 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да је у 

наставку 9. сједнице, одржане 19.4.2016.године, одлучио да Приједлог овог закона 
разматра у редовној процедури, односно у форми Нацрта закона и Закључком га 
прихватио.  

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

Нацрт закона је образложио представник предлагача.  
У расправи су учествовали: Осман Ћатић, предсједник Клуба делегата бошњачког 
народа, Жељко Мирковић (који је затражио да се у Записник уврсти приједлог да 
“ја предлажем дакле да то уђе овдје у записник да се обрачуна износ кредита на 
дан када је кредит подигнут, да се израчуна камата дакле, припадајућа која је 
требала да банци припадне и то је неспорно, а да се сав онај дио који се по да 
кажем незаконито неосновано припао банкама да се врати тим дужницима који 
имају исплаћено, дакле, то је мој приједлог да се то угради у овај Закон, јер не 
може нико овде бити опљачкан, држава како штити дужника од оног каматара 
треба да га штити и од неодговорне банке која је уградила девизну клаузулу и 
практично преварила ове дужнике. Дакле, то је мој приједлог и ја очекујем да 
Влада да, предлагач Закона угради ову одредбу у Закон да се обештете наши 
грађани и, а тај еквивалент у узајамном давању буде доведен у ниво како то и 
треба, да су наши суграђани подигли кредите у швицарским францима ја не бих 
рекао једне ријечи, они су добили кредите у КМ, авраћају га у швицарским 
францима и сви они поремећаји на свјетском тржишту девизном су се практично 
преломили преко леђа наших суграђана. Дакле, то је мој приједлог и молим да се 
он угради у Приједлог Закона. Хвала лијепо.”), Анер Жуљевић и Томислав 
Мартиновић, предсједник Клуба делегата хрватског народа.  

 
5. Нацрт закона о полицијским службеницима 

 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 

 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да је 

на 3. сједници, одржаној 27.10.2015. године, разматрао Нацрт закона о 
полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине и Закључком га 
прихватио.  
 

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

Нацрт закона је образложио Аљоша Чампара, федерални министар 
унутрашњих послова. 

У расправи су учествовали Славиша Шућур и Осман Ћатић. 
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6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу казнених 
санкција у Федерацији БиХ 

 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да 

је на 11. сједници, одржаној 18.5.2016. године, разматрао Нацрт закона о 
измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција у Федерацији Босне 
и Херцеговине и Закључком га прихватио.  

Нацрт закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 У расправи није нико учествовао. 
 

7. Нацрт закона о Граду Ливно 
 
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 Граду 
Ливно и Закључком га прихватио.  

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

У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 
 

8. Нацрт закона о Граду Цазин 
 
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 Граду 
Цазин и Закључком га прихватио. 

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

 У расправи није нико учествовао. 
 
9. Нацрт закона о Граду Горажде 
 
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 Граду 
Горажде и Закључком га прихватио.  

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

 У расправи није нико учествовао. 
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10. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Уговору број 1 о 
Амандману на Уговор о зајму од 27. октобра 2011. године између Босне 
и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој за Пројект 
изградње градских саобраћајница у Сарајеву 
 
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 11. сједници, 
одржаној 18.5.2016. године, донио Одлуку о прихваћању задужења по 
Уговору број 1 о Амандману на Уговор о зајму од 27. октобра 2011. године 
између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој за Пројект 
изградње градских саобраћајница у Сарајеву. 
Одлуку су  разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
У расправи је учествовао Славиша Шућур. 
 

11. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Споразуму о 
финансирању између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за 
пољопривредни развој (ИФАД) за реализацију Пројекта програм развоја 
руралне конкурентности (РЦДП) 

 
Приједлог одлуке утврдила је Влада Федерације и доставила је са 
попратним материјалима Парламенту Федерације ради разматрања и 
доношења. 
 
Одлуку су  разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
У расправи није нико  учествовао. 
 

 12. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Споразуму о зајму између 
Босне и Херцеговине и ОПЕЦ фонда за међународни развој (ОФИД) за 
реализацију Пројекта развоја руралног подузетништва;  

         Пројекат развоја руралног подузетништва Споразум о зајму између 
Босне и Херцеговине и ОПЕЦ фонда за међународни развој (ОФИД) од 
дана 27. априла 2016. године 

        Нацрт споразума о Пројекту, 
         Информација о кредиту ОПЕЦ Фонда за међународни развој  (ОФИД) за 

финансирање Пројекта  развоја руралног подузетништва 
 

Приједлог одлуке утврдила  је Влада Федерације и доставила је са 
попратним материјалима Парламенту Федерације ради разматрања и доношења. 

Одлуку су  разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
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У расправи није нико  учествовао. 
 
13. Финансијски извјештај о пословању Завода за трансфузијску медицину 

ФБиХ за период од 1. 1. до 31.12.2014. године,   
Одлука Управног Одбора о усвајању Финансијског извјештаја Завода за 
трансфузијску медицину ФБиХ за период 1.1. - 31.12.2014. године, 
Извјештај о раду Управног одбора Завода за трансфузијску медицину 
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину, 
Одлука Управног Одбора о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора 
Завода за трансфузијску медицину ФБиХ за 2014. годину, 
Извјештај о раду Завода за трансфузијску медицину ФБиХ за 2014. 
годину, 
Одлука Управног Одбора о усвајању извјештаја о раду Завода за 
трансфузијску медицину ФБиХ за 2014. годину, 

 
 Влада Федерације доставила је ове материјале Парламенту Федерације 
ради разматрања и усвајања. 
 

Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да 
је на  5. сједници, одржаној 2.12.2015. године, прихватио Извјештај о пословању 
Завода за трансфузијску медицину за 2014. годину са приложеним документима. 
Материјале су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 

У расправи није нико  учествовао. 
 

14. Извјештај о извршењу Буџета ФБиХ за период 1. јануар - 31. децембар 
2015. године 
 

Влада Федерације доставила је Парламенту Федерације Извјештај о извршењу 
Буџета Федерације за период  1. јануар - 31. децембар 2015. године, ради 
разматрања и усвајања. 
 

Представнички дом Парламента Фeдерације обавијестио је Дом народа да је 
на 11. сједници одржаној 18.5.2016. године, Закључком усвојио Извјештај о 
извршењу Буџета ФБиХ за период 1. јануар - 31. децембар 2015. године.  
 

Извјештај о извршењу Буџета разматрала су надлежна радна тијела, која су 
доставила своје извјештаје. 

 
У расправи није нико  учествовао. 

 
15. Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије трезорских 

записа (стање на дан 15.3.2016 године), 
16. Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије трезорских 

записа (стање на дан 22.3.2016. године), 
17. Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије трезорских 

записа (стање на дан 5.4.2016. године), 
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18. Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије трезорских 
записа (стање на дан 12.4.2016. године), 

19. Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије трезорских 
записа) стање на дан 26.4.2016. године), 

20. Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије трезорских 
записа (стање на дан 10.5.2016. године) 
 
Ове извјештаје је доставила Влада Федерације ради информисања. 
 
У расправи није нико  учествовао. 
 

21. Извјештај о раду Агенције за банкарство Федерације БиХ за 2015. 
годину, 

Информација о банкарском систему Федерације Босне и Херцеговине 
на дан  31.12. 2015. године, 
Информација о сектору лизинга Федерације Босне и Херцеговине са 
стањем на дан 31.12. 2015. године, 
Информација о микрокредитном систему Федерације Босне и 
Херцеговине са стањем на дан 31.12. 2015. године, 
Извјештај о раду самосталног одјела Омбудсмена за банкарски систем 
за период 1.1.2015. - 31.12. 2015. године, 
Одлука о усвајању Информације о сектору лизинга Федерације Босне 
и Херцеговине са стањем на дан 31.12. 2015. године, 
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Агенције за банкарство 
Федерације Босне и Херцеговине за 2015. годину, 
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Агенције за 
банкарство Федерације Босне и Херцеговине за 2015. годину, 

 
Влада Федерације доставила је Парламенту Федерације Босне и Херцеговине 
Извјештај о раду за 2015.годину ради разматрања и усвајања.  
Уз Извјештај су достављени  и Информација о банкарском систему, сектору 
лизинга, микрокредитном систему са стањем 31.12.2015.године и Извјештај о раду 
самосталног одјела Омбудсмана за банкарски систем за период  1.1.2015.- 
31.12.2015. године. 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
Извјештај је образложио Златко Барш, директор Агенције за банкарство 
Федерације БиХ. 
 
У расправи су учествовали Осман Ћатић и Жељко Мирковић. 
 
Предсједавајућа је, након консултација са члановима Колегијума, прекинула 
сједницу у 15:45 и честитала Курбан-бајрам припадницима исламске 
вјероисповијести. 
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НАСТАВАК СЈЕДНИЦЕ, 8.12.2016. ГОДИНЕ 
 

Сједница је почела у 13:19. 
Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине. На почетку сједнице, 
предсједавајућа је поздравила присутне делегате, представнике медија, 
представнике међународних и домаћих организација те хуманитарних 
организација. 

 
Изостанак са сједнице оправдала је Лејла Дидик-Сарајлић.  
На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је констатовала да 

сједници присуствује 38 делегата, што чини већину, те Дом народа може радити и 
пуноважно одлучивати. 

 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да су за наставак сједнице 

преостале расправе о сљедећим тачкама дневног реда: 
 

22. Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за период 
1.1.-30.6. 2015. године,  

       Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за период 
1.7.-31.12. 2015. године, 

       Извјештај о раду Федералне управе полиције за 2015. годину, 
23. Извјештај о стању пољопривреде (Зелени извјештај) у Федерацији БиХ за 

2015. годину, 
24. Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2015. годину, 
25. Стратегија управљања дугом (2016.-2018. година). 

 
22. Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за 

период 1.1.-30.6. 2015. године,  
       Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за 

период 1.7.-31.12. 2015. године, 
       Извјештај о раду Федералне управе полиције за 2015. годину 
 
 Извјештаје је, у складу са чланом 15. Закона о унутрашњим пословима 
Федерације Босне и Херцеговине, доставила Влада Федерације ради 
информисања. 
 Извјештаје су разматрала и надлежна радна тијела Дома народа и 
доставила своје извјештаје. 

Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за период 
1.1.-30.6. 2015. године,  Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих 
послова за период 1.7.-31.12. 2015. године и Извјештај о раду Федералне управе 
полиције за 2015. годину, образложио је федерални министар унутрашњих 
послова, Аљоша Чампара. 

 
 У расправи је учествовао предсједник Клуба делегата бошњачког народа, 
Осман Ћатић. 
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 С обзиром да су извјештаји достављени ради информисања, 
предсједавајућа Дома народа је констатовала да је Дом народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине примио к знању Извјештај о раду Федералног 
министарства унутрашњих послова за период 1.1.-30.6. 2015. године,  Извјештај о 
раду Федералног министарства унутрашњих послова за период 1.7.-31.12. 2015. 
године и Извјештај о раду Федералне управе полиције за 2015. годину. 
 
23. Извјештај о стању пољопривреде (Зелени извјештај) у Федерацији БиХ за 

2015. годину 
 
 На основу члана 52. Закона о пољопривреди Влада Федерације је 
Парламенту Федерације Босне и Херцеговине ради разматрања и прихваћања, 
доставила Извјештај о стању пољопривреде (Зелени извјештај) у Федерацији БиХ 
за 2015. годину са приједлогом препорука. 
 Извјештај су разматрала и надлежна радна тијела Дома народа и доставила 
своје извјештаје. 

Извјештај о стању пољопривреде (Зелени извјештај) у Федерацији БиХ за 
2015. годину образложио је Бешо Алибеговић, вршилац дужности помоћника 
министра за пољопривреду и прехрамбену индустрију у федералном 
министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства. 

 
У расправи су учествовали: Анер Жуљевић, Ђуро Делић, предсједник Клуба 

делегата српског народа, Славиша Шућур, Мирвет Бегановић, Жељко Мирковић, 
Адмир Хаџипашић, Дамир Јукић, Лидија Брадара, Бешо Алибеговић, федерални 
министар пољопривреде, водопривреде и шумарства Шемсудин Дедић, 
предсједник Клуба делегата бошњачког народа, Осман Ћатић и Мухамед Козадра. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 

констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 
32 гласа за, седам суздржаних и десет гласова против, прихватио Извјештај о 
стању пољопривреде (Зелени извјештај) у Федерацији БиХ за 2015. годину са 
предложеним препорукама. 
 
 Предсједавајућа је, затим, ставила на гласање и, на основу резултата 
гласања, констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, са 39 гласова за и три суздржана, усвојио сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К  
 

 Задужује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да, најкасније у року 
од три мјесеца, припреми и достави Дому народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, материјале  за одржавање тематске сједнице Дома народа  о стању 
у пољопривреди. 
 
24. Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2015. годину 
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Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2015. годину 
усвојила је Влада Федерације. 

 
Извјештај су разматрала и надлежна радна тијела Дома народа и доставила 

своје извјештаје. 
Извјештај је образложио представник Федералног завода за запошљавање, 

Омер Корјенић. 
Није било расправе. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 

констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 
42 гласа за и шест суздржаних гласова, прихватио Извјештај о раду Федералног 
завода за запошљавање за 2015. годину. 
 
25. Стратегија управљања дугом (2016. - 2018. година) 

 
Стратегију управљања дугом (2016. - 2018. година) доставила је Влада 

Федерације ради информисања. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

обавијестио је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, да је у 
наставку 9. сједнице, одржане 19. априла 2016. године, разматрао и примио к 
знању Стратегију управљања дугом (2016. - 2018. година). 

 
 Стратегију су разматрала и надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 
Стратегију управљања дугом (2016. - 2018. година) образложила је 

федерална министрица финансија, Јелка Милићевић. 
У расправи није нико учествовао. 
Будући да је Стратегија Парламенту Федерације Босне и Херцеговине 

достављена ради информисања, предсједавајућа Дома народа је констатовала да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине примио к знању 
Стратегију управљања дугом (2016. - 2018. година). 

 
Дом народа изјашњавао се, затим, о тачкама о којима је расправа раније 

обављена. 
 

2. Приједлог  закона  о измјенама и допунама Закона о провођењу контроле   
законитости кориштења права из области бранилачко - инвалидске 
заштите 

  
На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 

констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 

32 гласа за, два суздржана гласа и десет гласова против, усвојио Приједлог  

закона  о измјенама и допунама Закона о провођењу контроле законитости 

кориштења права из области бранилачко - инвалидске заштите са Амандманом 

који је накнадно прихватила Влада Федерације Босне и Херцеговине. 
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Амандман гласи: 

 
У члану 4. Приједлога  закона  о измјенама и допунама Закона о провођењу 

контроле законитости кориштења права из области бранилачко - инвалидске 
заштите иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи: 

У члану 7. став (9) мијења се и гласи: 
„Против рјешења Федералног министарства донесених у поступку ревизије 

не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Кантоналног 
суда надлежног према мјесту доношења рјешења којим је признато право које је 
било предмет контроле по одредбама овог закона.“. 

 
Будући да је Дом народа усвојио Приједлог  закона  о измјенама и допунама 

Закона о провођењу контроле законитости кориштења права из области 
бранилачко -инвалидске заштите са Амандманом који је прихватила Влада 
Федерације Босне и Херцеговине, потребно је да се Представнички дом изјасни о 
овом Приједлогу закона са Амандманом. 

 
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о интерној ревизији у 

јавном   сектору  у Федерацији Босне и Херцеговине 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 44 гласа за, једним 

суздржаним гласом и једним гласом против, усвојио Приједлог закона о измјенама 

и допунама закона о  интерној ревизији у јавном сектору у Федерацији Босне и 

Херцеговине са два амандмана које је Влада Федерације Босне и Херцеговине 

прихватила на сједници Представничког дома па су постали саставни дио 

Приједлога закона. 

Амадмани гласе: 
 
Амандман I. 
У члану 1. став 2. Приједлога закона иза ријечи „фондова“ мијења се текст и 

гласи: „као и на правне особе у којима Федерација, кантони или опћине имају 
већински удјел.“. 

 
Амандман II. 
У члану 3. у ставу 4. додатог члана 5а. иза ријечи „Прије“ додају се ријечи: 

„покретања дисциплинског поступка,“. 
 

4. Нацрт закона о конверзији кредита са валутном клаузулом у швицарским  
францима (ЦХФ) у конвертибилне марке (КМ) 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 45 гласова за и два 
суздржана гласа, 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 конверзији кредита са валутном клаузулом у швицарским францима 
(ЦХФ) у конвертибилне марке (КМ)  и сматра да може послужити као основ за 
израду Приједлога закона. 
 
2. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 
примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа. 

 
5. Нацрт закона о полицијским службеницима Федерације Босне и 

Херцеговине 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 
45 гласова за и једним суздржаним гласом усвојио сљедећи  

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1. Дом  народа  Парламента  Федерације Босне  и  Херцеговине  прихваћа  

Нацрт закона о полицијским службеницима Федерације Босне и 
Херцеговине и сматра да може послужити као основ за израду Приједлога 
закона. 

 
2. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа. 
 

6. Нацрт закона   о   измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних 
санкција у Федерацији Босне и Херцеговине 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 

констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 
35 гласова за, пет суздржаних  и седам гласова против, усвојио сљедећи  

 
З А К Љ У Ч А К   

 
Дом  народа  Парламента  Федерације Босне  и  Херцеговине  прихваћа  Нацрт 
закона   о   измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција у 
Федерацији Босне и Херцеговине и сматра да може послужити као основ за 
израду Приједлога закона. 
 
7. Нацрт закона о Граду Ливно 
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На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, 
једногласно, са 48 гласова  за, усвојио сљедећи  

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1. Дом  народа  Парламента  Федерације Босне  и  Херцеговине прихваћа 

Нацрт закона о Граду Ливно и сматра да може послужити као основ за 
израду Приједлога закона. 

 
2. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа. 
 
Предсједавајућа је, затим, ставила на гласање и, на основу резулатата гласања, 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 
47 гласова за и једним суздржаним гласом, усвојио сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 Дом народа Парламента Федерације БиХ задужује Владу Федерације БиХ и 
ресорно министарство да припреме нацрте закона за све општине које могу 
испунити услове (30 000 становника и који имају 10 000 становника у урбаном 
дијелу) да се претворе у град. 
 
8. Нацрт закона о Граду Цазин 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, 
једногласно, са 44 гласа за, усвојио сљедећи  

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1. Дом  народа  Парламента  Федерације Босне  и  Херцеговине прихваћа 

Нацрт закона о Граду Цазин и сматра да може послужити као основ за 
израду Приједлога закона. 

 
2. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа. 
 
9. Нацрт закона о Граду Горажде 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 
43 гласа за, три суздржана гласа и два гласа против, усвојио сљедећи  

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

Нацрт закона о Граду Горажде и сматра да може послужити као основ за 
израду Приједлога закона. 

 
2. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа. 
 
 
10. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Уговору број 1 о 

Амандману на Уговор о зајму од 27. октобра  2011.године између Босне и 
Херцеговине и  Европске банке за обнову и развој за Пројект изградње 
градских саобраћајница у Сарајеву 

- Информација о кредиту Европске  банке за обнову и развој (ЕБРД)  
за Пројект изградња градских саобраћајница Сарајево - додатно 
финансирање, 

- Записник са преговора - Сарајево Пројект градских саобраћајница, 
од 10.3.2016.године, 

- Нацрт уговора број 1 о Амандману на Уговор о зајму од 27. октобра 
2011. године (Сарајево Пројект градских саобраћајница) између 
Босне и Херцеговине и  ЕБРД-а и  

- Нацрт уговора број 1 о Амандману на Уговор подршци Пројекта од 

28. марта 2013. године, (Сарајево Пројект градских саобраћајница) 

између Федерације Босне и Херцеговине, Кантона Сарајево и ЕБРД-а 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 34 гласа за, осам 
суздржаних и два против, донио Одлуку о прихваћању задужења по Уговору број 1 
о Амандману на Уговор о зајму од 27. октобра  2011. године између Босне и 
Херцеговине и  Европске банке за обнову и развој за Пројект изградње градских 
саобраћајница у Сарајеву. 
 
11. Приједлог  одлуке о прихваћању задужења по Споразуму о финансирању 

између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за пољопривредни 
развој (ИФАД) за реализацију Пројекта програм развоја руралне 
конкурентности (РЦДП),  
- Супсидијарни споразум (Програм развоја конкурентности у руралним 

подручјима ) (Рурал Бусинесс Цомпетитивенесс Девелопмент 
Программе РЦДП) између Босне и Херцеговине и  Федерације Босне и 
Херцеговине, 

- Споразум о финансирању  (Програм развоја конкурентности у 
руралним подручјима) (РЦДП)  између  Босне и Херцеговине и 
Међународног фонда за пољопривредни развој, 

- Информација о кредиту Међународног фонда за пољопривредни 
развој (ИФАД) за финансирање Пројекта „Програм развоја руралне 
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конкурентности“ (Рурал Цомпетитивенесс Девелопмент Програм - 
РЦДП) 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 37 гласова за, пет 
суздржаних гласова и три гласа против, донио Одлуку о прихваћању задужења по 
Споразуму о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународног фонда 
за пољопривредни развој (ИФАД) за реализацију Пројекта програм развоја 
руралне конкурентности (РЦДП). 
 
12. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Споразуму о зајму између 

Босне и Херцеговине и ОПЕЦ фонда за међународни развој (ОФИД) за 
реализацију Пројекта развоја руралног подузетништва 

    - Пројекат развоја руралног подузетништва Споразум о зајму између 
Босне и Херцеговине и ОПЕЦ фонда за међународни развој (ОФИД) од 
дана 27. априла 2016. године 

-   Нацрт споразума о Пројекту 
- Информација о кредиту ОПЕЦ Фонда за међународни развој  (ОФИД) за 

финанcирање Пројекта  развоја руралног подузетништва 

 
 На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 
36 гласова за и пет суздржаних, донио Одлуку о прихваћању задужења по 
Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕЦ фонда за међународни 
развој (ОФИД) за реализацију Пројекта развоја руралног подузетништва. 
 
13. Финансијски извјештај о пословању Завода за трансфузијску медицину 

Федерације БиХ за период 1.1. - 31.12.2014. године,   
- Одлука Управног одбора о усвајању Финансијског извјештаја Завода за 
трансфузијску медицину ФБиХ за период 1.1. - 31.12.2014. године,  
- Извјештај о раду Управног одбора Завода за трансфузијску медицину 
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину, 
- Одлука Управног одбора о усвајању извјештаја о раду Управног одбора 
Завода за трансфузијску медицину ФБиХ за 2014. годину,  
- Извјештај о раду Завода за трансфузијску медицину ФБиХ за 2014. 
годину, 
- Одлука Управног одбора о усвајању извјештаја о раду Завода за 
трансфузијску медициину ФБиХ за 2014. годину, 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 

констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговинe, са 
32 гласа за, девет суздржаних гласова и шест гласова против, усвојио Финансијски 
извјештај о пословању Завода за трансфузијску медицину Федерације БиХ за 
период 1.1.- 31.12.2014. године. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговинe, са 
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28 гласова за, 11 суздржаних гласова  и осам гласова против, усвојио Извјештај о 
раду Управног одбора Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 
Херцеговине за 2014. годину. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 
33 гласа за, седам суздржаних гласова и шест гласова против, усвојио Извјештај о 
раду Завода за трансфузијску медицину ФБиХ за 2014. годину. 

 
14. Извјештај о извршењу Буџета Федерације Босне и Херцеговине за период 

јануар - децембар 2015. године 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 
31 гласом за, девет суздржаних и девет против, усвојио Извјештај о извршењу 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за период јануар - децембар 2015. 
године. 

 
Тачке: 15., 16., 17., 18., 19., 20.; извјештаји о задужењу Федерације Босне и 
Херцеговине по основи емисије трезорских записа (стање на дане: 15.3.2016., 
22.3.2016., 5.4.2016., 12.4.2016., 26.4.2016. и 10.5.2016. године) 
 
 Предсједавајућа Дома народа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине примио к знању извјештаје о 
задужењу Федерације Босне  Херцеговине по основи емисије трезорских записа 
(стање на дане: 15.3.2016, 22.3.2016., 5.4.2016., 12.4.2016., 26.4.2016. и 10.5.2016. 
године). 
 
21. Извјештај о раду Агенције за банкарство Федерације Босне и 

Херцеговине за 2015. годину,  
 Информација о банкарском систему Федерације Босне и Херцеговине на 
дан  31.12. 2015. године, 
Информација о сектору лизинга Федерације Босне и Херцеговине са 
стањем на дан 31.12. 2015. године, 
Информација о микрокредитном систему Федерације Босне и 
Херцеговине са стањем на дан 31.12. 2015. године, 
Извјештај о раду самосталног одјела Омбудсмена за банкарски систем за 
период 1.1.2015. - 31.12. 2015. године, 

 
Предсједавајућа Дома народа је констатовала да Дом народа Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине није усвојио Извјештај о раду Агенције за 
банкарство Федерације Босне и Херцеговине за 2015. годину  са Информацијом о 
банкарском систему Федерације Босне и Херцеговине на дан  31.12. 2015. године, 
са Информацијом о сектору лизинга Федерације Босне и Херцеговине са стањем 
на дан 31.12. 2015. године, те Информацијом о микрокредитном систему 
Федерације Босне и Херцеговине са стањем на дан 31.12.2015. године и 
Извјештајем о раду самосталног одјела Омбудсмена за банкарски систем за 
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период 1.1.2015. - 31.12. 2015. године, јер је за гласао 21 делегат, 22 делегата су 
била суздржана и два против. 

 
По завршетка гласања, Дому народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине обратио се предсједник Савеза параплегичара РВИ ФБиХ, Мујо 
Агановић, и том приликом уручио признање предсједавајућој Дома народа, Лидији 
Брадара. 

 
Сједница је завршена у 17:47. 

 
*** 

 
Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
 

СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
 

Измир Хаџиавдић                                                        Лидија Брадара 
 


