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З А П И С Н И К 
9. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА 
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године 

 
           Сједница је почела у 14:17. 
Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
   На почетку сједнице предсједавајућа је поздравила присутне 
делегате, представнике медија, представнике међународних 
организација,  предсједника Владе Федерације, потпредсједницу Владе 
Федерације и министре. 

 На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатирала да сједници присуствује 49 делегата, што чини већину те 
Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

Потом је предсједавајућа питала да ли има приједлога за 
измјене и допуне дневног реда. 

Слађан Илић је предложио да се у дневни ред уврсти Приједлог 
закона о измјенама Закона о наплати и дјелимичном отпису дуговања 
спортским колективима - скраћени поступак, што су делегати Дома 
народа са 42 гласа за, два гласа против и једним уздржаним, 
прихватили. 

 
 Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Влада Федерације 
доставила Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину и Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о извршавању Буџета Федерације Босне 
и Херцеговине за 2016. годину с приједлогом да се разматрају по 
хитном поступку. 
 

На основу члана 188. Пословника о раду Дома народа, 
предсједавајућа је ставила на гласање да се приједлози ових закона 
разматрају по хитном поступку. 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 37 
гласова за, осам гласова против и три уздржана гласа прихватио да се 
Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2016. годину разматра по хитном поступку. 
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На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 39 
гласова за, шест гласова против и шест уздржаних гласова, прихватио 
да се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину разматра по 
хитном поступку. 

 
           Након тога предсједавајућа је ставила на гласање и, на основу 
резултата гласања, констатовала да је Дом народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине, са 45 гласова за, једним гласом 
против и пет уздржаних гласова, усвојио сљедећи:  
 
 

ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне 
и Херцеговине за 2016. годину - хитни поступак,  
 

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину – хитни 
поступак, 

 
3. Приједлог закона о измјенама Закона о наплати и дјелимичном 

отпису дуговања спортским колективима (предлагач: Слађан Илић, 
делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ) - скраћени 
поступак. 

 
По усвајању дневног реда започела је расправа у којој су 

учествовали: Един Форто, потпредсједавајући Дома народа, Јасенко 
Туфекчић, предсједник Клуба делегата хрватског народа у Дому 
народа, Томислав Мартиновић и предсједавајућа Дома народа, Лидија 
Брадара. 

 
 Прије почетка расправе по дневном реду Осман Ћатић, 

предсједник Клуба делегата бошњачког народа честитао је делегату 
Амору Машовићу на награди за мир. 
 

1. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације 
Босне и Херцеговине за 2016. годину - хитни поступак 

 

            Приједлог Одлуке утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине обавијестио је Дом народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине, да је на 16. ванредној сједници, одржаној 29. 
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новембра 2016. године, донио Одлуке о измјенама и допунама Буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину. 
 

 Приједлог Одлуке разматрало је надлежно радно тијело и 
доставило свој извјештај. 
 

Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације 
Босне и Херцеговине за 2016. годину образложила је замјеница 
премијера Федерације БиХ, федерална министрица финансија, Јелка 
Милићевић. 

 
У расправи су учествовали: Предраг Којовић, Томислав 

Мартиновић, Жељко Мирковић, Анер Жуљевић, Јасенко Туфекчић, 
Мухамед Козадра, Мирвет Бегановић, Адмир Хаџипашић, Јелка 
Милићевић и Драженка Субашић. 

На Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације 
Босне и Херцеговине за 2016. годину Адмир Хажипашић је поднио 
Амандман. 

  
Након расправе предсједавајућа је ставила на гласање 

Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2016. годину. С обзиром да је изражена сумња у 
резултате гласања, секретар Дома народа Измир Хаџиавдић, на 
основу члана 113. Пословника о раду Дома народа, извршио је 
поименично гласање. 

На основу резултата поименичног изјашњавања, 
предсједавајућа Дома народа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 37 гласова за, осам 
уздржаних гласова и девет гласова против, донио Одлуку о измјенама 
и допунама Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину. 
 

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. 
годину - хитни поступак 

 
Приједлог Закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине обавијестио је Дом народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине, да је на 16. ванредној сједници одржаној 29. 
новембра 2016. године усвојио Приједлог закона о измјенама и 
допунама Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2016. годину у тексту како га је предложила Влада 
Федерације. 
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 Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину разматрало је 
надлежно радно тијело и доставило свој извјештај. 
 

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину образложила 
је замјеница премијера Федерације БиХ, федерална министрица 
финансија, Јелка Милићевић приликом образлагања Приједлога 
одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2016. годину. 

 
У расправи није нико учествовао. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 

констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине са 34 гласа за, 11 уздржаних гласова и пет гласова 
против, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину. 

 
3. Приједлог закона о измјенама Закона о наплати и дјелимичном 

отпису дуговања спортским колективима (предлагач: Слађан 
Илић, делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ) - 
скраћени поступак 
 
 Приједлог закона о измјенама Закона о наплати и дјелимичном 

отпису дуговања спортским колективима је предложио и у 
парламентарну процедуру доставио Слађан Илић, делегат у Дому 
народа. 

 
 Приједлог Закона разматрала су и надлежна радна тијела Дома 

народа и доставила своје извјештаје. 
 

Приједлог закона је образложио Слађан Илић, који је том 
приликом поднио и Амандман, а који гласи: 
   

''У члану 1. Приједлога закона ријечи: ''30.4.2016. године 
замјењују се ријечима: ''31.12.2016.''. 

 Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Приједлог закона 
о измјенама Закона о наплати и дјелимичном отпису дуговања 
спортским колективима достављен Влади Федерације ради давања 
мишљења. Влада Федерације доставила је мишљење којим подржава 
доношење овог закона. 

 
Није било расправе. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа Дома народа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације Босне и 



 5 

Херцеговине са 47 гласова за и два уздржана гласа усвојио Приједлог 
закона о измјенама Закона о наплати и дјелимичном отпису дуговања 
спортским колективима. 

 
Сједница је завршена у 15:53. 

 
*** 

 
Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
    СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

 
Измир Хаџиавдић                                                          Лидија Брадара 

 
 


