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13. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 30.9. и 14.10.2021. године 

Сједница је почела са радом у 12:15 часова. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

Предсједавајући је поздравио присутне делегате те напоменуо да се и ова 

сједница одржава под посебним епидемиолошким правилима. Изостанак са 

сједнице су оправдали: Горан Броћета, Марија Рашић, Иво Тадић, Сенад 

Ахметовић, Мирела Грбешић-Трепанић и Илија Илић. 

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 41 делегат, што чини 

већину, па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

Прије утврђивања дневног реда, на основу члана 104. Пословника о раду Дома 

народа Парламента Федерације БиХ делегати, уколико желе, могу постављати 

делегатска питања и подносити иницијативе. 

Зденка Џамбас је поставила питање Влади Федерације БиХ у вези фазе 

израде Приједлога закона о плиноводу и јужној интерконекцији БиХ - Репубилка 

Хрватска. Она је такође истакла да је Дом народа усвојио Нацрт овог закона 

28.1.2021. године. 

Алиса Хајдаровић поставила је питање Гендер центру ФБиХ у вези конкретних 

активности и ефеката истих које центар подузима на већој заступљености жена 

у извршној и законодавној власти.  

Звонко Марић је поставио питање Влади Федерације и ресорним министрима у 

вези износа недозначених средстава према Јавном предузећу Жељезнице 

Федерације БиХ д.о.о. Сарајево на које се Влада обавезала по основу Закона о 

финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког и 

комбинованог транспорта у периоду од 2004. године.  

Сандра Имшировић је упутила једну Иницијативу и поставила једно 

делегатско питање. Иницијативу је упутила Федералном заводу здравственог 

осигурања и Федералном министарству здравства да приступе изради регистра 

обољелих од ријетких обољења. 
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Делегатско питање је поставила Агенцији за равноправност сполова везано за 

планиране активности или пројекте ове Агенције у 2021. и у 2022. години за 

представнице политичких партија.  

Дамир Џеба је поново поставио питање Управном одбору, Програмском вијећу 

и директору РТВ ФБиХ, везано за основе по којима је Регулаторна агенција за 

комуникације изрекла казне Федералној телевизији јер, како је рекао, није добио 

потпуне одговоре које је упутио 27.5.2021. године на 11. сједници Дома народа.  

Дамир Марјановић је поставио питање федералном министру правде у којој 

фази је израда измјена Kривичног закона Федерације БиХ  и да ли ће измјенама 

бити третирано кажњавање говора мржње. 

Анер Жуљевић је поставио питање Влади Федерације односно ресорном 

министарству у вези подизања цијене према привредним субјектима у периоду 

када је привреда земље у јако тешкој ситуацији.  

Друго питање је поставио ресорном министарству везано за Алуминиј у 

Мостару и изненадне губитке које је ова компанија претрпjeла. 

Јасмин Дувњак је упутио једну Иницијативу и поставио два делегатска питања.  

Напоменуо је да је Иницијативу већ упутио Представничком дому прије пар 

година, а тиче се смањивања цијена путарина у ФБиХ те нагласио да тражи од 

Јавног предузећа Аутоцесте Федерације БиХ да, уз иницијативе које већ постоје 

од послодаваца, размотре могућност додатног смањивања цијене путарина.  

Прво делегатско питање је поставио везано за реконструкцију и модернизацију 

петље на магистралном путу М17 Зеница - Блатуша. 

Друго питање је поставио Влади Федерације БиХ у вези са планираним 

активностима које намјерава подузети у смислу рјешавања питања имовине 

бившег Федералног министарства одбране, Војске Федерације БиХ, Царинске 

управе ФБиХ и Федералне обавјештајне агенције.  

Звонко Марић је изразио жељу да Влада Федерације БиХ, достави податке о 

употреби техничког кисика, како би грађани били мирни по том питању. 

Предсједавајући је, након тога прешао на утврђивање дневног реда.  

Нијаз Мусић је у смислу допуне дневног реда предложио Информацију о 

реализацији пројекта на цестовном повезивању Горажда са Сарајевом, односно 

о пројекту тунела Храњен.  

Весна Сараџић је предложила да се у дневни ред уврсти Нацрт закона о 

допунама Закона о електричној енергији којег је Представнички дом усвојио у 

форми Нацрта. 

Такође је нагласила да је упутила ургенцију за уврштавање у дневни ред 

Информације везане за реализацију Закључка коју је Дом народа усвојио на 

прошлој сједници, а којим се задужује Влада Федерације БиХ и ресорна 

министарства да се активно укључе у заштиту ентитета Федерације од 
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посљедица изградње хидроелектране Улог и упутила молбу да јој се доставе 

подаци везани за подузете кораке према Влади Федерације БиХ.  

Анер Жуљевић је предложио да се у дневни ред уврсти Нацрт Закона о 

посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дjела против 

сполне слободе и морала према дjеци и малољетницима у Федерацији, те да се 

ради о Нацрту закона који је прије двије године усвојен у Представничком дому. 

Томислав Мартиновић је након тога обавијестио делегате да Информацију 

коју је Влада Федерације БиХ требала доставити, Дом народа још није добио, 

па она није могла бити ни уврштена у дневни ред, па је једини начин 

интервенција према Влади Федерације БиХ да се тај дио заврши, односно да се 

испоштује Закључак овог Дома.  

Предсједавајући је такође предложио да се закони предложени за уврштавање 

у дневни ред и разматрају на наредној сједници како би делегати имали 

времена да се довољно информишу о материји.  

Нијаз Мусић се сложио с предсједавајућим да је најбоље причекати да Влада 

Федерације БиХ достави ту Информацију и одустао од појединачног 

изјашањавања о његовом приједлогу за уврштавање у дневни ред.  

Предсједавајући је обавијестио делегате да је Влада Федерације БиХ 

доставила Приједлог закона о заштити права на суђење у разумном року с 

приједлогом да се разматра по хитном поступку.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ разматрао је Приједлог 

закона о заштити права на суђење у разумном року и вратио га у редован 

поступак, односно у форму Нацрта и као таквог га прихватио.  

Предсједавајући је обавијестио делегате да је приједлог Kолегија Дома народа 

да се Приједлог закона о заштити права на суђење у разумном року разматра у 

форми Нацрта.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог добио потребну већину, са 44 гласа за, без гласова против и без 

суздржаних.  

Влада Федерације БиХ је такођер доставила Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга с приједлогом да се 

разматра по хитном поступку.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ је овај закон разматрао у 

форми Нацрта и као таквог га прихватио.  

Предсједавајући је обавијестио делегате да је приједлог Kолегија Дома народа 

да се и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити корисника 

финансијских услуга разматра у форми нацрта.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог добио потребну већину, са 45 гласова за, без гласова против и без 

суздржаних гласова.  
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Влада Федерације БиХ доставила је Приједлог закона о допунама Закона о 

просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу Федерације Босне и 

Херцеговине с приједлогом да се разматра по скраћеном поступку.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ разматрао је овај закон по 

скраћеном поступку и као таквог га прихватио.  

Приједлог Kолегија Дома народа је да га и Дом народа због малог обима 

измјена разматра по скраћеном поступку.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је приједлог 

Kолегијуma Дома народа да се Приједлог закона о допунама Закона о 

просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу Федерације Босне и 

Херцеговине разматра по скраћеном поступку добио потребну већину, са 45 

гласова за, без гласова против и без суздржаних.  

Влада Федерације БиХ такође је доставила и Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о Пореској управи Федерације Босне и Херцеговине с 

приједлогом да се разматра по скраћеном поступку.  

Приједлог Kолегија Дома народа је да се овај закон разматра у форми нацрта.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је приједлог 

Kолегија Дома народа да се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

Пореској управи Федерације Босне и Херцеговине разматра у форми нацрта, 

добио потребну већину са 44 гласа за, без гласова против и без суздржаних 

гласова.   

Делегат у Дому народа Стипан Шарац поднио је Приједлог закона о измјени и 

допуни Закона о судовима у Федерацији Босне и Херцеговине с приједлогом да 

се разматра по скраћеном поступку.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ је такођер разматрао 

Приједлог  закона о измјени и допуни Закона о судовима у Федерацији Босне и 

Херцеговине по скраћеном поступку и прихватио га.  

Приједлог Kолегија Дома народа је да га и Дом народа због малог обима 

измјена разматра по скраћеном поступку.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је приједлог 

Kолегија да се Приједлог закона о измјени и допуни Закона о судовима у 

Федерацији Босне и Херцеговине разматра по скраћеном поступку, добио 

потребну већину са 46 гласова за, без гласова против и без суздржаних.  

Делегат у Дому народа Вибор Ханџић и посланица у Представничком дому 

Парламента Федерације БиХ, Санела Kларић, поднијели су Приједлог закона о 

измјени и допуни Закона о новчаним потпорама у пољопривреди и руралном 

развоју с приједлогом да се разматрају по скраћеном поступку.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ разматрао је овај закон у 

форми Нацрта и као таквог га усвојио. 
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Приједлог Kолегијума Дома народа је да Дом народа такође разматра овај 

закон у форми нацрта. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је прједлог 

Kолегија да се Приједлог закона о измјени и допуни Закона о новчаним 

потпорама у пољопривреди и руралном развоју разматра у форми нацрта 

закона, добио потребну већину са 46 глаосва за, без гласова против и без 

суздржаних гласова.  

Делегати у Дому народа Фахрудин Скопљак и Иво Тадић поднијели су 

Приједлог закона о измјенама Закона о пензијском и инвалидском осигурању с 

приједлогом да се разматра по скраћеном поступку.  

Предсједавајући је подсјетио делегате да је премијер Владе ФБиХ 27.9.2021. 

године упутио Дому народа допис којим тражи да се одложи разматрање 

Приједлога закона о измјенама Закона о пензијском и инвалидском осигурању – 

скраћени поступак, којег су предложили Фахрудин Скопљак и Иво Тадић, с 

обзиром да је Влада Федерације БиХ актом број: 03-02-649/21 од 17.9.2021. 

године у парламентарну процедуру доставила Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању који уређује исту 

материју, а којим се истовремено имплементирају пресуде Уставног суда.  

Предсједавајући је, након тога, у складу са Пословником Дома народа 

Парламента Федерације БиХ, ставио на гласање приједлог да се Приједлог 

закона о измјенама Закона о пензијском и инвалидском осигурању скине с 

дневног реда. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај захтјев 

разматран те да није добио потребну већину, без гласова за, са 33 гласа против 

и 10 суздржаних гласова.  

Након тога, предсједавајући је ставио на гласање приједлог да се Приједлог 

закона о измјенама Закона о пензијском и инвалидском осигурању по 

приједлогу делегата Фахрудина Скопљака и Иве Тадића разматра по 

скраћеном поступку. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог добио потребну већину, са 42 гласа за, без гласова против и једним 

суздржаним гласом. 

Предсједавајући је након тога констатовао да је Дом народа Парламента 

Федерације БиХ једногласно са 44 гласа усвојио сљедећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

1.а) Информација о епидемиолошкој ситуацији COVID-19 у Федерацији Босне и 

Херцеговине на дан 12.7.2021.године с приједлогом наредби и препорука 

Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

 



6 
 

б) Информација о епидемиолошкој ситуацији COVID - 19 у Федерацији Босне и 

Херцеговине на дан 26.7.2021.године с приједлогом наредби и препорука 

Kризног штаба Федералног министарства здравства 

2.Приједлог закона о допунама Закона о просторном планирању и кориштењу 

земљишта на нивоу Федерације Босне и Херцеговине - скраћени поступак, 

3.Приједлог закона о измјени и допуни Закона о  судовима у Федерацији Босне 

и Херцеговине, (предлагач: Стипан Шарац, делегат у Дому народа Парламента 

Федерације БиХ) - скраћени поступак, 

4.Приједлог закона о измјенама Закона о пензијском и инвалидском осигурању - 

(предлагачи: Фахрудин Скопљак и Иво Тадић, делегати у Дому народа) 

скраћени поступак, 

5.Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних 

субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине,  

6.Нацрт закона о заштити права на суђење у разумном року, 

7.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити корисника 

финансијских услуга, 

8.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Порезној управи Федерације 

Босне и Херцеговине, 

9.Нацрт закона о измјени и допуни Закона о новчаним подршкама у 

пољопривреди и руралном развоју - (предлагачи: Санела Kларић, посланица у 

Представничком дому и Вибор Ханџић, делегат у Дому народа), 

10Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку, 

11.Нацрт закона о измјени Закона о припадности јавних прихода у Федерацији 

Босне и Херцеговине (предлагачи: Јасмин Дувњак, Иво Тадић и Слађан Илић, 

делегати у Дому народа), 

12.Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о извјештајима 

ревизије финансијских извјештаја јавних предузећа, агенција, завода и фондова 

из надлежности Парламента Федерације Босне и Херцеговине за 2017., 2018. и 

2019. годину,  

13.Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о ревизијским 

извјештајима ревидираних субјеката и корисника Буџета Федерације БиХ за 

2019. годину. 

1.а) Информација о епидемиолошкој ситуацији COVID-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 12.7.2021.године с приједлогом наредби и 

препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

б) Информација о епидемиолошкој ситуацији COVID-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 26.7.2021.године с приједлогом наредби и 

препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства 

Информације је образложио Горан Черкез, представник Владе Федерације БиХ. 
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Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 24. сједници одржаној 27.7.2021. године разматрао и примио к знању 

Информацију о епидемиолошкој ситуацији COVID-19 у Федерацији Босне и 

Херцеговине на дан 12.7. и 26.7.2021. године с приједлогом наредби и 

препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства и Информацију 

о састанку Одбора за координацију Плана вакцинације против COVID-а 19 у 

Федерацији БиХ са кантоналним министарствима здравства у увјетима четири 

варијанте вируса SARS COV - 2. 

Информацију су разматрала надлежна радна тијела.  

У расправи су учествовали Дамир Марјановић, Звонко Марић, Сенад Чељо, 

Томислав Мартиновић и Горан Черкез. 

Предсједавајући је констатовао да је Дом народа примио к знању Информацију 

о епидемиолошкој ситуацији COVID-19 у Федерацији Босне и Херцеговине на 

дан 12.7. и 26.7.2021. године с приједлогом наредби и препорука Kризног штаба 

Федералног министарства здравства.  

2.Приједлог закона о допунама Закона о просторном планирању и 

кориштењу земљишта на нивоу Федерације Босне и Херцеговине - 

скраћени поступак,  

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ је обавијестио Дом народа да 

је усвојио Приједлог закона о допунама Закона о просторном планирању и 

кориштењу земљишта на нивоу Федерације Босне и Херцеговине, у тексту како 

га је предложила Влада ФБиХ. 

Приједлог закона разматрала су и надлежна радна тијела. 

Приједлог закона образложио је представник Федералног министарства 

просторног уређења.  

У расправи је учествовао Анер Жуљевић.  

Предсједавајући је истакао да је могуће да постоји проблем с кворумом. 

Јасмин Дувњак је затражио појединачно изјашњавање, и изразио сумњу у 

резултате гласања. 

Предсједавајући је позвао секретара да изврши појединачно изјашњавање у 

складу са одредбама члана 113. Пословника о раду. 

Тонски дио прозивке је саставни дио транскрипта.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

са 34 гласа за и једним суздржаним гласом усвојио Приједлог закона о 

допунама Закона о просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу 

Федерације БиХ.  
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3.Приједлог закона о измјени и допуни Закона о судовима у Федерацији 

Босне и Херцеговине, (предлагач: Стипан Шарац, делегат у Дому народа 

Парламента Федерације БиХ) - скраћени поступак, 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ је обавијестио Дом народа да 

је на својој 15. сједници одржаној 15.10.2020. године усвојио Приједлог закона о 

измјенама и допунама Закона о судовима Федерације БиХ а на приједлог 

предлагача Петра Галића и Анте Баковића.  

Приједлог закона достављен је Влади Федерације БиХ која је дала позитивно 

мишљење.  

Приједлог закона образложио је Стипан Шарац, предлагач Закона.  

У расправи нико није учествовао.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

усвојио Приједлог закона о измјени и допуни Закона о  судовима у Федерацији 

Босне и Херцеговине са 35 гласова за, без гласова против и без суздржаних 

гласова.  

4.Приједлог закона о измјенама Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању - (предлагачи: Фахрудин Скопљак и Иво Тадић, делегати у 

Дому народа) скраћени поступак, 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 24. сједници одржаној 27.7.2021. године усвојио Приједлог закона о 

измјенама Закона о пензијском и инвалидском осигурању у тексту како је 

предложен од стране предлагача Зијата Мушића, заступника у Представничком 

дому.  

Текст Приједлога закона предлагача делегата Фахрудина Скопљака и Иве 

Тадића је истовјетан Приједлогу текста закона Зијата Мушића, заступника у 

Представничком дому.  

Приједлог закона достављен је Влади Федерације БиХ на давање мишљења.   

Текстове су разматрала надлежна радна тијела.  

Приједлог закона образложио је Фахрудин Скопљак, један од предлагача 

Закона. 

У расправи су учествовали Звонко Марић, Нијаз Мусић, Анер Жуљевић, Расим 

Пајић, Јасмин Дувњак, Алиса Хајдаревић, Илија Накић, Сенад Чељо и Едим 

Фејзић.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о измјенама Закона о пензијском и инвалидском осигурању добио 

потребну већину, са 42 гласа за, без гласова против и без суздржаних гласова.  

5.Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији 

пословних субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине,  

Текст Приједлога закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  
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Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 18. сједници, одржаној 26.1.2021. године усвојио Приједлог закона о 

измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Федерацији 

Босне и Херцеговине, у тексту како га је предложила Влада ФБиХ.  

Приједлог закона образложио је Дамир Шапина, представник Федералног 

министарства правде.  

У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

Приједлог закона добио потребну већину са 30 гласова за, без гласова против и 

без суздржаних гласова.  

6.Нацрт закона о заштити права на суђење у разумном року, 

Нацрт Закона је утврдила Влада ФБиХ.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 19. сједници, одржаној 24.2.2021. године разматрао Нацрт овог Закона и 

Закључком га прихватио.  

Нацрт Закона образложио је Дамир Шапина, представник Федералног 

министарства правде.  

У расправи су учествовали Борис Kрешић, Дамир Џеба, Жарко Вујовић, Анер 

Жуљевић и  Нијаз Мусић. 

Предсједавајући је ставио на гласање сљедећи: 

З А K Љ У Ч А K 

1.Дом народа Парламента ФБиХ прихвата Нацрт Закона о заштити права на 

суђење у разумном року и сматра да може послужити као основ за израду 

Приједлога Закона.  

2.Задужује се предлагач да организира и проведе јавну расправу у трајању од 

60 дана.  

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

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа, као и оне 

које су достављене или ће бити достављене у писменој форми.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да Дом народа 

Парламента Федерације БиХ није прихватио Нацрт закона о заштити права на 

суђење у разумном року.  

Сједница је прекинула са радом у 15 часова и 7 минута. 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

НАСТАВАK СЈЕДНИЦЕ ОД 14.10.2021. ГОДИНЕ 
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Сједница је почела са радом у 12 часова и 18 минута. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа.  

Предсједавајући је поздравио присутне делегате.  

Изостанак са данашње сједнице су најавили сљедећи делегати: Драго 

Пузигаћа, Никица Боснић, Драгана Дамјановић, Сенад Ахметовић, Един Фејзић, 

Рамо Исак, Дамир Марјановић, Иво Тадић, Марија Рашић, Александар Штрбац, 

Расим Kантаревић и Мирела Трепанић. 

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 36 делегата, што чини 

већину, па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати.  

За наставак сједнице преостале су сљедеће тачке дневног реда: 

7.)  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити корисника 

финансијских услуга, 

8.)    Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Порезној управи 

Федерације Босне и Херцеговине 

9.)   Нацрт закона о измјени и допуни Закона о новчаним подршкама у 

пољопривреди и руралном развоју - (предлагачи: Санела Kларић, посланица у 

Представничком дому и Вибор Ханџић, делегат у Дому народа), 

10.)  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку, 

11.)  Нацрт закона о измјени Закона о припадности јавних прихода у Федерацији 

Босне и Херцеговине (предлагачи: Јасмин Дувњак, Иво Тадић и Слађан Илић, 

делегати у Дому народа)  

12.) Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о извјештајима 

ревизије финансијских извјештаја јавних предузећа,агенција, завода и фондова 

из надлежности Парламента Федерације БиХ за 2017., 2018. и 2019. годину, 

13.) Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о ревизијским 

извјештајима ревидираних субјеката и корисника Буџета Федерације БиХ за 

2019. годину. 

Предсједавајући је подсјетио присутне делегате да се сједница одржава под 

посебним епидемиолошким мјерама, по распореду сједења у двије дворане и 

да се сви појединачно придржавају задатих мјера. 

7.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити корисника 

финансијских услуга, 

   Текст закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 19. сједници, одржаној 24.02.2021.године разматрао Нацрт овог закона и 

Закључком га прихватио. 
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Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела која су доставила своје 

извјештаје.  

Нацрт закона образложила је Мирјана Вучић, представница Федералног 

министарства финансија. 

У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 

Предсједавајући је потом ставио на гласање сљедећи: 

                                                    З А K Љ У Ч А K 

1.Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о измјенама 

и допунама Закона о заштити финансијских услуга 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 као и оне 

које ће бити достављене у писменој форми. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

прихватио овај Закључак са 41 гласом за, без гласова против и без суздржаних 

гласова. 

8.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Порезној управи 

Федерације Босне и Херцеговине, 

  Нацрт закона утврдила је Влада ФБиХ. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

на сједници одржаној 06.07.2021.године није прихватио да се овај закон 

разматра као Приједлог закона по скраћеном поступку, већ га је разматрао у 

форми Нацрта закона и Закључком га прихватио. 

Нацрт закона образложила је Медина Дудо, помоћница министрице финансија. 

У расправи нико није учествовао.  

Предсједавајући је потом ставио на гласање сљедећи: 

                                                    З А K Љ У Ч А K 

1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о измјенама 

и допунама Закона о Порезној управи Федерације БиХ 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 као и оне 

које ће бити достављене у писменој форми. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

закључак добио подршку Дома народа са 42 гласа за, без гласова против и без 

суздржаних гласова. 
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9.Нацрт закона о измјени и допуни Закона о новчаним потпорама у 

пољопривреди и руралном развоју (предлагачи: Санела Kларић, 

посланица у Представничком дому Парламента Федерације БиХ и Вибор 

Ханџић, делегат у Дому народа) 

Нацрт закона образложио је Вибор Ханџић, предлагач и делегат у Дому народа.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

на 22. сједници одржаној 26.05.2021.године, није прихватио да се Приједлог 

закона о измјени и допуни Закона о новчаним потпорама у пољопривреди и 

руралном развоју разматра по скраћеном поступку већ га је разматрао у форми 

Нацрта и Закључком га прихватио.  

Влада Федерације БиХ је доставила своје Мишљење о овом закону.  

У расправи нико није учествовао. 

Предсједавајући је потом ставио на гласање сљедећи: 

                                                    З А K Љ У Ч А K 

1.Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о измјенама 

и допунама Закона о новчаним потпорама у пољопривреди и руралном развоју 

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 као и оне 

које ће бити достављене у писаној форми. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

закључак добио потребну већину са 41 гласом за, без гласова против и без 

суздржаних гласова. 

10.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

 Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да је 

на 24. сједници одржаној 27.07.2021.године разматрао Нацрт овог закона и 

Закључком га прихватио. 

 Нацрт закона разматрала су и надлежна радна тијела. 

 Нацрт закона образложио је Дамир Шапина, представник Федералног 

министарства правде. 

У расправи је учествовао  Анер Жуљевић. 

 Предсједавајући је потом ставио на гласање сљедећи: 

З А K Љ У Ч А K 
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1.Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата  Нацрт закона о измјенама 

и допунама Закона о извршном поступку и сматра да може послужити као основ 

за израду Приједлога закона. 

2.Задужује се предлагач да обави јавну расправу у року од 60 дана од дана 

доношења овог закључка. 

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

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа, као и оне 

које су достављене или ће бити достављене у писменој форми. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

закључак добио потребну већину са 42 гласа за, без гласова против и без 

суздржаних гласова. 

11.Нацрт закона о измјенама Закона о припадности јавних прихода у 

Федерацији БиХ (предлагачи Јасмин Дувњак, Иво Тадић и Слађан Илић, 

делегати у Дому народа), 

 

  Представнички дом  Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом 

народа да  на 22. сједници, одржаној 26.05.2021.године, није прихватио да се 

Нацрт закона о измјени Закона о припадности јавних прихода у Федерацији БиХ 

који је предложила скупина заступника у Представничком дому разматра по 

скраћеном поступку, већ га је разматрао у форми Нацрта и Закључком 

прихватио. 

Нацрт закона образложили су Јасмин Дувњак и Слађан Илић, предлагачи 

Закона. 

У расправи су учествовали Елмедин Kонаковић, Томислав Мандић, Сенад 

Чељо, Нијаз Мусић, Дамир Јуришић, Анер Жуљевић, Томислав Мартиновић, 

Дамир Џеба, Стипан Шарац, Џевад Хаџић, Жарко Вујовић, Фахрудин Скопљак, 

Сенад Алић, Звонко Марић, Хадис Јусић, Вибор Ханџић, Младен Симић, 

Слађан Илић и Јасмин Дувњак. 

Након кратке паузе од пет минута, предсједавајући је ставио на гласање 

сљедећи: 

З А K Љ У Ч А K 

1.Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о измјени 

Закона о припадности јавних прихода у Федерацији БиХ и сматра да може 

послужити као основ за израду Приједлога закона. 

2.Задужују се предлагачи да организују и проведу јавну расправу у трајању од 

60 дана. 

3.Задужују се предлагачи да приликом израде Приједлога закона имају у виду 

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа, као и оне 

које су достављене или ће бити достављене у писменој форми. 



14 
 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

закључак добио потребну већину са 32 гласа за, без гласова против и шест 

суздржаних гласова. 

Пресједавајући је потом ставио на гласање мало модифициран Закључак 

делегата Анера Жуљевића: 

З А K Љ У Ч А K 

1.Дом народа Парламента Федерације БиХ тражи од Владе ФБиХ да слиједом 

расправа изнесених на 13. сједници Дома народа, одржаној 14.10.2021. године  

у року од 60 дана достави свеобухватне измјене Закона о припадности јавних 

прихода који ће задовољити елементе транспарентности, правичности и 

равноправности у распођели јавних прихода у Федерацији Босне и 

Херцеговине. 

2.Закључак ступа на снагу даном доношења. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

Закључак добио потребну већину са 38 гласова за, без гласова против и без 

суздржаних гласова. 

12.Извјештај Парламентарне  комисије одговорне за ревизију о 

извјештајима ревизије финансијских извјештаја јавних предузећа, 

агенција, завода  и фондова из надлежности Парламента Федерације БиХ 

за 2017., 2018. и 2019. годину 

Парламентарна комисија одговорна за ревизију доставила је Извјештај 

Парламенту Федерације БиХ ради усвајања и прихватања. 

 Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 24. сједници одржаној 27.07.2021.године, разматрао извјештај 

Парламентарне комисије одговорне за ревизију о извјештајима ревизије 

финансијских извјештаја јавних предузећа, агенција, завода, и фондова из 

надлежности Парламента Федерације БиХ за 2017., 2018. и 2019.годину и 

Закључком га прихватио. 

Извјештај Парламентарне комисије образложио је Џевад Некић, генерални 

ревизор Уреда за ревизију Федерације БиХ. 

У расправи су учествовали Анер Жуљевић, Слађан Илић, Звонко Марић и 

Џевад Некић. 

Предсједавајући је потом ставио на гласање сљедећи: 

              

                                                         ЗАKЉУЧАK: 

1.Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата Извјештај 

Парламентарне комисије одговорне за ревизију о извјештајима ревизије 

финансијских извјештаја јавних предузећа, агенција, завода и фондова из 

надлежности Парламента Федерације Босне и Херцеговине за 2017., 2018. и 

2019. годину са закључцима Парламентарне комисије одговорне за ревизију и 
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обавезује ревидиране субјекте да приступе отклањању појединачних 

недостатака утврђених у извјештајма. 

2.Закључак ступа на снагу даном доношења. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

Закључак добио потребну већину са 36 гласова за, без гласова против и без 

суздржаних гласова. 

13.Извјештај Парламентарне комисије  одговорне за ревизију  о 

ревизијским извјештајима ревидираних субјеката и корисника Буџета 

Федерације БиХ за 2019.годину. 

Парламентарна комисија одговорна за ревизију доставила је Извјештај 

Парламенту Федерације БиХ ради усвајања и прихватања. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 24. сједници одржаној 27.7.2021.године разматрао Извјештај 

Парламентарне комисије одговорне за ревизију о извјештајима ревидираних 

субјеката и корисника Буџета Федерације БиХ за 2019.годину и Закључком га 

прихватио.  

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

са 34 гласа за усвојио сљeдећи: 

                                                         З А K Љ У Ч А K 

1.Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата Извјештај 

Парламентарне комисије одговорног за ревизију о ревизијским извјештајима 

ревидираних субјеката и корисника Буџета Федерације БиХ за 2019. годину који 

су били предмет јавних саслушања Парламентарне комисије одговорне за 

ревизију и обавезује ревидиране субјекте да приступе отклањању појединачних 

недостатака утврђених у извјештајима. 

2.Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

Сједница је завршила са радом у 15 часова и 49 минута. 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

             СЕKРЕТАР        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

           Измир Хаџиавдић        Томислав Мартиновић 


