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З А П И С Н И К 

19. ванредне сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, одржане 6. јуна 2018. године 

 
Сједница је почела у 14:45. након завршетка 22. сједнице. 

 
Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 

народа.  
 
Предсједавајућа је обавијестила делегате да је план рада да сједница 

траје још 50 минута и са коригованим дневним редом.  
 
Исмет Сарајлић је предложио да се Дом народа огласи у вези хапшења 

студента Селмира Машетовића те предложио да се донесе Закључак којим би 
се затражило од државних органа предузимање свих мјера ради заштите 
држављана Босне и Херцеговине у иностранству. 

 
Предсједавајућа је затим поздравила све присутне. 
 
Изостанак са сједнице оправдали су делегати: Сејо Буква, Никола Симић 

и Жељко Мирковић.  
 
Предсједавајућа је обавијестила делегате да је на паузи предложен 

сљедећи: 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Приједлог закона о измјенама Закона о стечајном поступку - хитни 
поступак, 

2. Приједлог закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом 
оплодњом, 

3. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о финансирању 
између Босне и Херцеговине и Европске Инвестицијске Банке (ЕИБ) за 
реализацију Пројекта Коридор Vц Мостар југ, 

4. Приједлог Одлуке о прихватању задужења по Уговору о финансирању 
између Босне и Херцеговине и Европске Инвестицијске Банке (ЕИБ) за 
реализацију Пројекта Коридор Vц Зеница Сјевер,  

5. Приједлог одлуке о прихватању задужења по кредитном споразуму 
између Босне и Херцеговине и Кувајтског фонда за арапски економски 
развој (КФАЕР) за реализацију Пројекта аутопут Немила - Доња 
Грачаница,  
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6. Приједлог Одлуке о прихватању задужења по споразуму о зајму између 
Босне и Херцеговине  и ОПЕЦ Фонда за међународни развој (ОФИД) за 
реализацију Пројекта Коридор Vц поддионица Немила - Доња  Грачаница 
(Зеница Сјевер) (Компонента А),  

7. Приједлог одлуке о прихватању задужења по споразуму о зајму између 
Босне и Херцеговине и ОПЕЦ Фонда за међународни развој (ОФИД) за 
реализацију Пројекта Коридор Vц поддионица Немила - Доња Грачаница 
(Зеница Сјевер) (Компонента Б). 
 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да на основу члана 186. 

Пословника о раду Дома народа Дом народа треба да се изјасни да ли ће се 
Приједлог закона о измјенама Закона о стечајном поступку који је доставила 
Влада Федерације, разматрати по хитном поступку. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ са 34 гласа за једногласно, прихватио да 
се Приједлог закона о измјенама Закона о стечајном поступку разматра по 
хитном поступку.  

 
Предсједавајућа је затим позвала делегате да се изјасне о дневном реду. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа са 33 гласа за, без против и једним суздржаним гласом усвојио 
сљедећи: 

 
ДНЕВНИ РЕД 

 
1. Приједлог закона о измјенама Закона о стечајном поступку - хитни 

поступак, 
2. Приједлог закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом 

оплодњом, 
3. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о финансирању 

између Босне и Херцеговине и Европске Инвестицијске Банке (ЕИБ) за 
реализацију Пројекта Коридор Vц Мостар југ, 

4. Приједлог Одлуке о прихватању задужења по Уговору о финансирању 
између Босне и Херцеговине и Европске Инвестицијске Банке (ЕИБ) за 
реализацију Пројекта Коридор Vц Зеница Сјевер,  

5. Приједлог одлуке о прихватању задужења по кредитном споразуму 
између Босне и Херцеговине и Кувајтског фонда за арапски економски 
развој (КФАЕР) за реализацију Пројекта аутопут Немила - Доња 
Грачаница,  

6. Приједлог Одлуке о прихватању задужења по споразуму о зајму између 
Босне и Херцеговине  и ОПЕЦ Фонда за међународни развој (ОФИД) за 
реализацију Пројекта Коридор Vц поддионица Немила - Доња  Грачаница 
(Зеница Сјевер) (Компонента А),  

7. Приједлог одлуке о прихватању задужења по споразуму о зајму између 
Босне и Херцеговине и ОПЕЦ Фонда за међународни развој (ОФИД) за 
реализацију Пројекта Коридор Vц поддионица Немила - Доња Грачаница 
(Зеница Сјевер) (Компонента Б). 
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1. Приједлог закона о измјенама Закона о стечајном поступку - 
хитни поступак, 

 
Приједлог закона је утврдила Влада Федерације БиХ.  
 
Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на 29. ванредној 

сједници одржаној 22. маја 2018. године усвојио Приједлог закона о измјенама 
Закона о стечајном поступку у тексту како га је предложила Влада Федерације 
БиХ.  

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

народа Парламента Федерације БиХ са 35 гласова за, једногласно усвојио 
Приједлог закона о измјенама Закона о стечајном поступку.  

 
2. Приједлог закона о лијечењу неплодности биомедицински 

потпомогнутом оплодњом 
 

Приједлог закона је утврдила Влада Федерације БиХ.  
 
У расправи нико није учествовао. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа са 35 гласова за, без против и једним суздржаним гласом усвојио 
Приједлог закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом 
оплодњом. 
 

3. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о 
финансирању између Босне и Херцеговине и Европске 
Инвестицијске Банке (ЕИБ) за реализацију Пројекта Коридор Vц 
Мостар југ 

 
Приједлог одлуке утврдила је Влада Федерације БиХ и исти доставила са 

попратним материјалима Парламенту Федерације БиХ ради разматрања и 
доношења.  

 
Представнички дом Парламента Федерације БиХ је  на 29. ванредној 

сједници одржаној 22. маја 2018. године донио Одлуку о прихватању задужења 
по Уговору о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске 
Инвестицијске Банке (ЕИБ) за реализацију Пројекта Коридор Vц Мостар југ. 
 
У расправи је учествовала Драженка Субашић.  
 

Предсједавајућа је предложила да се настави са расправама за сваку 
тачку па да се на крају обави изјашњавање, што су делегати прихватили. 
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4. Приједлог Одлуке о прихватању задужења по Уговору о 
финансирању између Босне и Херцеговине и Европске 
Инвестицијске Банке (ЕИБ) за реализацију Пројекта Коридор Vц 
Зеница Сјевер 

 
Приједлог одлуке утврдила је Влада Федерације БиХ и исти доставила са 

попратним материјалима Парламенту Федерације БиХ ради разматрања и 
доношења.  

 
Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на 29. ванредној 

сједници одржаној 22. маја 2018. године донио Одлуку о прихватању задужења 
по Уговору о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске 
Инвестицијске Банке (ЕИБ) за реализацију Пројекта Коридор Vц Зеница Сјевер. 

 
У расправи нико није учествовао. 
 
5. Приједлог одлуке о прихватању задужења по кредитном 

споразуму између Босне и Херцеговине и Кувајтског фонда за 
арапски економски развој (КФАЕР) за реализацију Пројекта 
аутопут Немила-Доња Грачаница  

 
Приједлог одлуке утврдила је Влада Федерације БиХ и исти доставила са 

попратним материјалима Парламенту Федерације БиХ ради разматрања и 
доношења.  

 
Представнички дом Парламента Федерације БиХ је  на 29. ванредној 

сједници одржаној 22. маја 2018. године донио Одлуку о прихватању задужења 
по кредитном споразуму између Босне и Херцеговине и Кувајтског фонда за 
арапски економски развој (КФАЕР) за реализацију Пројекта аутопут Немила - 
Доња Грачаница.  

 
У расправи нико није учествовао. 
 
6. Приједлог Одлуке о прихватању задужења по споразуму о зајму 

између Босне и Херцеговине  и ОПЕЦ Фонда за међународни 
развој (ОФИД) за реализацију Пројекта Коридор Vц поддионица 
Немила - Доња  Грачаница (Зеница Сјевер) (Компонента А)  

 
Приједлог одлуке утврдила је Влада Федерације БиХ и исти доставила са 

попратним материјалима Парламенту Федерације БиХ ради разматрања и 
доношења. 

  
Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на 29. ванредној 

сједници одржаној 22. маја 2018. године донио Одлуку о прихватању задужења 
по споразуму о зајму између Босне и Херцеговине  и ОПЕЦ Фонда за 
међународни развој (ОФИД) за реализацију Пројекта Коридор Vц поддионица 
Немила - Доња  Грачаница (Зеница Сјевер) (Компонента А).  

 
 У расправи нико није учествовао. 
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7. Приједлог одлуке о прихватању задужења по споразуму о зајму 

између Босне и Херцеговине и ОПЕЦ Фонда за међународни 
развој (ОФИД) за реализацију Пројекта Коридор Vц поддионица 
Немила - Доња Грачаница (Зеница Сјевер) (Компонента Б) 

 
Приједлог одлуке утврдила је Влада Федерације БиХ и исти доставила са 

попратним материјалима Парламенту Федерације БиХ ради разматрања и 
доношења.  

 
Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на 29. ванредној 

сједници одржаној 22. маја 2018. године донио Одлуку о прихватању задужења 
по споразуму о зајму између Босне и Херцеговине  и ОПЕЦ Фонда за 
међународни развој (ОФИД) за реализацију Пројекта Коридор Vц поддионица 
Немила - Доња  Грачаница (Зеница Сјевер) (Компонента Б). 

 
У расправи нико није учествовао. 

 
Потом се прешло на изјашњавање. 
 
3. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о 

финансирању између Босне и Херцеговине и Европске 
Инвестицијске Банке (ЕИБ) за реализацију Пројекта Коридор Vц 
Мостар југ 
 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ са 30 гласова за, два суздржана и два 
против донио Одлуку о прихватању задужења по Уговору о финансирању 
између Босне и Херцеговине и Европске Инвестицијске Банке (ЕИБ) за 
реализацију Пројекта Коридор Vц Мостар југ.  

 
4. Приједлог Одлуке о прихватању задужења по Уговору о 

финансирању између Босне и Херцеговине и Европске 
Инвестицијске Банке (ЕИБ) за реализацију Пројекта Коридор Vц 
Зеница Сјевер 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ са 32 гласа за, једногласно, донио Одлуку 
о прихватању задужења по Уговору о финансирању између Босне и 
Херцеговине и Европске Инвестицијске Банке (ЕИБ) за реализацију Пројекта 
Коридор Vц Зеница Сјевер. 

 
5. Приједлог одлуке о прихватању задужења по кредитном 

споразуму између Босне и Херцеговине и Кувајтског фонда за 
арапски економски развој (КФАЕР) за реализацију Пројекта 
аутопут Немила-Доња Грачаница 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ са 32 гласа за, једногласно, донио Одлуку 
о прихватању задужења по кредитном споразуму између Босне и Херцеговине и 
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Кувајтског фонда за арапски економски развој (КФАЕР) за реализацију Пројекта 
аутопут Немила-Доња Грачаница. 

 
6. Приједлог Одлуке о прихватању задужења по споразуму о зајму 

између Босне и Херцеговине  и ОПЕЦ Фонда за међународни 
развој (ОФИД) за реализацију Пројекта Коридор Vц поддионица 
Немила - Доња  Грачаница (Зеница Сјевер) (Компонента А) 
 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ са 34 гласа за једногласно донио Одлуку о 
прихватању задужења по споразуму о зајму између Босне и Херцеговине  и 
ОПЕЦ Фонда за међународни развој (ОФИД) за реализацију Пројекта Коридор 
Vц поддионица Немила - Доња  Грачаница (Зеница Сјевер) (Компонента А). 

 
7. Приједлог одлуке о прихватању задужења по споразуму о зајму 

између Босне и Херцеговине и ОПЕЦ Фонда за међународни 
развој (ОФИД) за реализацију Пројекта Коридор Vц поддионица 
Немила - Доња Грачаница (Зеница Сјевер) (Компонента Б) 
 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ са 32 гласа за, једногласно, донио Одлуку 
о прихватању задужења по споразуму о зајму између Босне и Херцеговине  и 
ОПЕЦ Фонда за међународни развој (ОФИД) за реализацију Пројекта Коридор 
Vц поддионица Немила - Доња  Грачаница (Зеница Сјевер) (Компонента Б). 

 
Предсједавајућа је затим позвала делегате да се изјасне о препоруци на 

основу члана 142. Пословника о раду Дома народа која гласи: 
„Позивамо надлежне институције БиХ да у складу са својом надлежношћу 

благовремено подузимају одговарајуће радње у циљу заштите интереса својих 
држављана у иностранству.“ 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је ова 

препорука Дома народа Парамента Федерације БиХ са 29 гласова за 
једногласно добила потребну већину. 

 
Сједница је завршена у 15 часова и 12 минута. 

 
* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 
 
 

СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
 

Измир Хаџиавдић                                                        Лидија Брадара 
 
 
 

 
 
 


