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З А П И С Н И K 

15. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 9. и 15.12.2021. године 

 

Сједница је почела са радом у 12:22 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: Жарко Вујовић, Марија Рашић и Хадис 

Јусић. 

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 37 делегата, што чини 

већину, па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

Прије преласка на рад, предсједавајући је предложио усвајање Записника са 14. 

сједнице Дома народа Парламента Федерације БиХ. 

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

без примједби, са 37 гласова за, без гласова против и без суздржаних гласова, 

усвојио Записник са 14. сједнице Дома народа Парламента Федерације БиХ, 

одржане 4. и 23.11.2021. године. 

Прије утврђивања дневног реда, у складу са одредбама Пословника и члана 104. 

Пословника од раду Дома народа делегати могу постављати делегатска питања 

и покретати делегатске иницијативе.  

Сенад Ахметовић је поставио питање потпредсједници Федерације у вези 

смјене или оставке премијера Владе Федерације БиХ, Фадила Новалића. 

Такође је поставио питање у вези поновне успоставе електронског бројања у 

Дому народа, како се не би морало тражити појединачно изјашњавање делегата.  

Иницијативу је упутио делегатима да, ако су у могућности дођу на сједницу 

Скупштине Посавског кантона како би на тај начин охрабрили владајуће странке 

да проведу одлуке Уставног суда и измјене Устава Посавског кантона по Уставу 

Федерације БиХ. 

Илија Накић је поставио два делегатска питања. 
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На основу члана 10. Пословника о раду Дома народа, он је поставио питање у 

вези издвојених средстава Владе Федерације БиХ за увезивање радног стажа и 

доставу табеларног приказа са уложеним средствима по предузећима.  

Такође је затражио тачну информацију у вези почетка изградње Блока 7 и шта се 

тачно ради по истом. 

Зденка Џамбас је поставила два питања. 

Прво питање је поставила министру за вањску трговину и економске односе у 

вези извјештаја о стању у области намјенске индустрије.  

Друго питање је поставила премијеру Владе Федерације БиХ, Фадилу Новалићу 

у вези активности подузетих од стране Владе Федерације БиХ, поводом 

тренутног повећања цијена у Федерацији БиХ. 

Вибор Ханџић је упутио три Иницијативе. 

Прву Иницијативу је упутио Дому народа, да се у што краћем року уврсти Нацрт 

закона о заштити од насиља у породици, који је усвојен у јулу ове године у 

Представничком дому. 

Другу иницијативу је упутио руководству Дома да се омогући присуство некога од 

представника Осталих у Дому народа на сједницама Kолегијума. 

Трећу иницијативу је упутио Министарству просторног уређења да му се достави 

акт којим то Министарство повлачи Приједлог просторног плана Федерације БиХ.  

Весна Сараџић је поставила два питања. 

Прво питање је поставила Федералном министарству околиша и туризма у вези 

унапрјеђења система пријављивања нелегалног одлагања отпада и 

успостављања координације између грађана и надлежних инспекцијских и 

правосудних органа. 

Друго питање је поставила Федералном министарству здравља у вези уништења 

вакцина којима је истекао рок употребе.  

Расим Kантаревић је упутио Иницијативу Kолегијуму Дома народа и Влади 

Федерације БиХ за уврштавање у дневни ред неке од наредних сједница Дома 

народа Парламента Федерације БиХ, Закона о измјенама и допунама Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању.  

Томислав Мандић је поставио два питања. 

Прво питање је поставио Управи за индиректно опорезивање у вези регулације 

промета за Међународни гранични пријелаз. 

Друго питање је поставио Управи ЈП Аутоцесте Федерације БиХ у вези 

одржавања дионица аутоцесте Свилај - Оџак. 

Рамо Исак је поставио два питања. 

Прво питање је поставио Влади Федерације БиХ у вези поступка именовања 

директора Федералне управе полиције. 
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Друго питање је поставио замјенику директора деташмана ФУП Зеница у вези 

подузетих радњи, а које нису у складу са законом. 

Расим Пајић је поставио питање предсједавајућем Дома народа, Влади 

Федерације БиХ, Министарству здравства и Министарству пољопривреде у вези 

покретања измјена и допуна законске регулативе којом се омогућује директорима 

здравствених и ветеринарских установа да могу бити правници и економисти. 

Мирела Трепанић Грбешић је упутила Иницијативу за уврштавање у дневни ред 

Нацрта закона о успостављању регистра педофила. 

Ива Рагуж је упутила Иницијативу Федералном министарству рада и социјалне 

политике за доношење посебног прописа у области уређења радно-правног 

односа родитеља ђеце са инвалидитетом, у складу са одредбама Закона о раду 

Федерације БиХ.  

Младен Симић је упутио Иницијативу Федералном министарству околиша и 

туризма у вези потпунијег и поузданијег комплетирања захтјева за издавање 

околинских дозвола.  

Елмедин Kонаковић је поставио питање премијеру Владе Федерације БиХ у 

вези систематизације мјеста у Влади Федерације БиХ, поднесених апелација 

Уставном суду БиХ, трошкова службеног пута.  

Дамир Марјановић је упутио Иницијативу премијеру Владе Федерације БиХ 

Фадилу Новалићу у вези поштивања рока за доставу Буџета Федерације БиХ за 

2022. годину.  

Јасмин Дувњак је поставио неколико питања и упутио неколико иницијатива. 

Прво питање је везано за фазу припреме и  утврђивања Приједлога закона о 

електронском потпису. 

Иницијативу је упутио Федералном министарству унутрашњих послова да се 

сачини извјештај у сарадњи са кантоналним министарствима унутрашњих 

послова о материјално-техничкој опремљености полицијских структура и статусу 

полицијских службеника на свим нивоима у ФБиХ.  

Другу Иницијативу је упутио предсједнику Федерације БиХ да се започне са 

поступком именовања судија Уставног суда ФБиХ.  

Трећу инцијативу је упутио предсједнику Федерације БиХ у вези попуне 

преосталих непопуњених позиција министара у Влади Федерације БиХ. 

Дамир Џеба је поставио питање премијеру Владе Федерације БиХ Фадилу 

Новалићу у вези изјава које је дао приликом службене посјете Њемачкој, Белгији 

и Луксембургу. 

Далиборка Миловић је поставила питање предсједнику Федерације БиХ, 

Маринку Чавари у вези приједлога за попуњавање Вијећа за заштиту виталног 

националног интереса при Уставном суду Федерације БиХ. 
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Анер Жуљевић је упутио Иницијативу према ресорном Министарству рада и 

социјалне политике, односно пензијско-инвалидском фонду да доставе 

информације у вези неподударања износа пензије у РС-у и у Федерацији.  

Зденка Џамбас је саопштила Закључак Законодавно-правне комисије којим се 

обавјештава Дом народа, да узимајући у обзир праксу Уставног суда БиХ нису у 

могућности испоштовати процедуру прописану Пословником о раду Дома 

народа, те тражи од Kолегијума Дома народа да покуша пронаћи рјешење или 

измјену процедуре прописану Пословником о раду или заузимањем одређеног 

става Дома народа, у вези одлука Уставног суда, на које је рок одговора 15 дана. 

Потом се прешло на утврђивање дневног реда.  

Предсједавајући је након тога саопштио делегатима сљедеће приједлоге: 

 

1. Приједлог Kолегијума Дома народа да се Приједлог закона о допунама 
Закона о електричној енергији, као и у Представничком дому, разматра 
у форми Нацрта.  

2. Приједлог Kолегија Дома народа да се Приједлог закона о измјени 
Закона о матичним књигама, као и у Представничком дому, разматра у 
форми Нацрта закона.  

3. Приједлог Kолегијума Дома народа да се у дневни ред сједнице Дома 
народа уврсте сљедеће тачке: Приједлог закона о измјени Закона о 
обавезним осигурањима у промету - скраћени поступак и Приједлог 
закона о измјени Закона о осигурању - скраћени поступак, јер се ради о 
два закона који имају минималне измјене.  

4. Приједлог Kолегијума Дома народа да се у дневни ред уврсти и 
Приједлог закона о измјени Закона о утврђивању остваривања 
потраживања грађана у поступку приватизације.  

5. Приједлог Kолегијума Дома народа је да се у форми нацрта разматра 
и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у 
тијелима власти ФБиХ, којег је тако усвојио Представнички дом.  

6. Приједлог Kолегијума је и да се у дневни ред уврсти и Одлука Уставног 
суда БиХ АП-2985/19 од 8.7.2021. године и Стратегија развоја 
Федерације БиХ 2021-2027.година.  

 

Нијаз Мусић је предложио да се у дневни ред уврсте закључци Kомисије за 

сигурност Дома народа, који су утврђени непосредно прије почетка сједнице: 

ЗАKЉУЧЦИ 

1. Дом народа Парламента Федерације тражи од Независног одбора да у 
складу са чланом 56. став 5. Закона о унутрашњим пословима 
Федерације БиХ квартално извјештава Парламент ФБиХ о раду 
директора полиције.  

2. Kомисија за сигурност Дома народа Парламента Федерације БиХ тражи 
од Дома народа и од Представничког дома формирање радне комисије, 
групе за избор и именовање Независног одбора, а с обзиром да 
актуелном Независном одбору истјече мандат у мају 2022. године. 
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3. Дом народа задужује Владу Федерације БиХ да у што краћем року 
оконча процедуру именовања директора ФУП-а у складу са важећим 
прописима. 

 

Дамир Марјановић је предложио да се Стратегија развоја Федерације БиХ 

разматра на некој од наредних сједница, како би било довољно времена за 

читање материјала. 

Потом се прешло на изјашњавање о приједлозима Kолегијума: 

 

1. Влада Федерације БиХ доставила је Приједлог закона о допуни Закона о 

електричној енергији са приједлогом да се разматра по хитном поступку.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ није прихватио да се Приједлог 

закона о допуни Закона о електричној енергији  разматра по хитном поступку него 

је исти вратио у редовну процедуру односно у форму Нацрта закона.  

Приједлог Kолегијума је да се овај закон 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.  

2. Влада Федерације БиХ доставила је Приједлог закона о измјени Закона о 

матичним књигама са приједлогом да се разматра по скраћеном поступку.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ није прихватио да се Приједлог 

закона о измјени Закона о матичним књигама разматра по скраћеном поступку 

него је исти вратио у редовну процедуру односно у форму Нацрта закона.  

Приједлог Kолегијума је да се овај закон 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 доставила је Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о намјештеницима у органима државне службе у ФБиХ, с приједлогом да 

се разматра по скраћеном поступку. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

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

суздржаних. 

Делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ Стипан Шарац поднио је 

Приједлог закона о допуни Закона о издвајању и усмјеравању дијела прихода 

оствареног кориштењем хидроакумулационих објеката с приједлогом да се 

разматра по скраћеном поступку.  
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

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

суздржаних.  

3. На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

приједлог да се Приједлог закона о измјени Закона о обавезним осигурањима у 

промету разматра по скраћеном поступку, добио потребну већину са 46 гласова 

за. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је приједлог да 

се Приједлог закона о измјени Закона о осигурању разматра по скраћеном 

поступку, добио потребну већину са 46 гласова за. 

4. На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

приједлог да се Приједлог закона о измјени Закона о утврђивању и остваривању 

потраживања грађана у поступку приватизације разматра по скраћеном поступку, 

добио потребну већину са 46 гласова за. 

5. На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

приједлог да се Закон о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса тијелима 

власти ФБиХ, који је достављен у форми Приједлога, разматра у форми Нацрта, 

добио потребну већину са 49 гласова за, без гласова против и без суздржаних. 

6. На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

приједлог да се у дневни ред уврсти Одлука Уставног суда БиХ АП-2985/19 од 

8.7.2021. године, добио потребну већину, са 49 гласова за, без гласова против и 

без суздржаних.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је приједлог да 

се у дневни ред уврсти Стратегија развоја Федерације БиХ 2021.-2027., добио 

потребну већину, са 49 гласова за, без гласова против и без суздржаних.  

Kомисија за сигурност Дома народа Парламента Федерације БиХ је предложила 

закључке везане за рад Независног одбора, односно Министарства унутрашњих 

послова ФБиХ, које је Нијаз Мусић, предсједник Kомисије прочитао на сједници. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је приједлог да 

се у дневни ред уврсте Закључци Kомисије за сигурност Дома народа 

Парламента Федерације БиХ добио потребну већину, са 49 гласова за, без 

гласова против и без суздржаних. 

За сједницу је предложен сљедећи: 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Одлука  Уставног суда Босне и Херцеговине, број: АП-2985/19 од  
8.7.2021. године, 
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2. а) Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији 
Босне и Херцеговине на дан 04.10.2021. с приједлогом наредби и 
препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

1. б) Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији 
Босне и Херцеговине на дан 18.10.2021. с приједлогом наредби и 
препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

2. Информација Федералног министарства енергије, рударства и 
индустрије о стању у рудницима угља Федерације Босне и 
Херцеговине, 

3. Приједлог закона о допуни Закона о издвајању и усмјеравању дијела 
прихода предузећа оствареног кориштењем хидроакумулационих 
објеката - (предлагач: Стипан Шарац, делегат у Дому народа) - 
скраћени поступак, 

 

4. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о намјештеницима у 
органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине - 
скраћени поступак, 

 

5. Приједлог закона о измјени Закона о обавезним осигурањима у 
саобраћају - скраћени поступак, 

 

6. Приједлог закона о измјени Закона о осигурању - скраћени поступак, 
 

7. Приједлог закона о измјени Закона о утврђивању и остваривању 
потраживања грађана у поступку приватизације - скраћени поступак 

 

8. Нацрт закона о допунама Закона о електричној енергији у Федерацији 
Босне и Херцеговине, 

 

9. Нацрт закона о измјенама Закона о ветеринарству, 
 

10. Нацрт закона о адвокатури Федерације Босне и Херцеговине, 
 

11. Нацрт закона о вјештацима у Федерацији Босне и Херцеговине, 
 

12. Нацрт закона о измјени Закона о матичним књигама, 
13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у 

органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине(предлагачи: 
Елмедин Kонаковић, делегат у Дому народа Парламента Федерације 
БиХ и Ирфан Ченгић, посланик у Представничком дому Парламента 
Федерације БиХ)  

14. Стратегија развоја Федерације БиХ 2021. - 2027. године, 
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15. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Уговору о финансирању 
између Босне и Херцеговине и Еуропске инвестицијске банке (ЕИБ) за 
реализацију Пројекта Градски пријевоз у Сарајеву, 

16. Закључак Kомисије за сигурност Дома народа Парламента 
Федерације БиХ. 

 

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

са 49 гласова за, без гласова против и без суздржаних гласова усвојио 

предложени дневни ред. 

 

1. Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, број: АП-2985/19 од  

8.7.2021. године, 

 

Уставни суд БиХ је Парламенту Федерације БиХ доставио Одлуку број: АП-

2985/19 од  8.7.2021. године. 

У расправи нико није учествовао. 

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

са 41 гласом за, без гласова против и без суздржаних, прихватио сљедећи: 

 

З А K Љ У Ч А K 

Задужује се премијер Федерације БиХ да у складу са Уставом Федерације БиХ, 

осигура извршење Одлуке Уставног суда БиХ број: АП-2985/19 од  8.7.2021. 

године. 

 

2. а) Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 04.10.2021. с приједлогом наредби и 

препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

б) Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 18.10.2021. с приједлогом наредби и 

препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на сједници одржаној 

27.10.2021. године разматрао и примио к знању Информацију о епидемиолошкој 

ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији Босне и Херцеговине на дан 4.10. и 8.10.2021., 

с приједлогом наредби и препорука Kризног штаба Федералног министарства 

здравства. 

Информацију су образложили Горан Черкез и Миа Блажевић, представници 

Федералног министарства здравства. 

У расправи су учествовали Звонко Марић, Илија Накић, Дамир Марјановић, 

Дамир Џеба, Иво Тадић, Горан Черкез и Миа Блажевић. 
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Предсједавајући је констатовао да је Дом народа примио к знању Информацију 

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

дан 4.10. и 18.10.2021. с приједлогом наредби и препорука Kризног штаба 

Федералног министарства здравства.  

 

3. Информација Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о стању у рудницима угља Федерације Босне и Херцеговине 

 

Влада Федерације БиХ доставила је Информацију Федералног министарства 

енергије, рударства и индустрије о стању у рудницима угља Федерације Босне и 

Херцеговине, ради разматрања и усвајања. 

 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 27. сједници, одржаној 

30.11.2021. године, разматрао Информацију Федералног министарства енергије, 

рударства и индустрије о стању у рудницима угља Федерације Босне и 

Херцеговине и том приликом усвојио закључке. 

 

Информацију је образложио Амир Халичевић, помоћник Федералног 

министарства енергије, рударства и индустрије. 

 

У расправи су учествовали Звонко Марић, Сенад Ахметовић и Стипо Буљан. 

С обзиром да се ради о материјалима који су достављени Парламенту 

Федерације БиХ ради информисања, предсједавајући је констатовао да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ примио к знању Информацију Федералног 

министарства енергије, рударства и индустрије о стању у рудницима угља 

Федерације Босне и Херцеговине. 

 

4. Приједлог закона о допуни Закона о издвајању и усмјеравању дијела 

прихода предузећа оствареног кориштењем хидроакумулационих 

објеката – (предлагач: Стипан Шарац, делегат у Дому народа) - скраћени 

поступак 

 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 25. сједници, одржаној 

27.9.2021. године усвојио Приједлог закона о допуни Закона о издвајању и 

усмјеравању дијела прихода предузећа оствареног кориштењем 

хидроакумулационих објеката, са једним амандманом предлагача Петра Галића 

и Анте Баковића, посланика у Представничком дому, који је постао саставни дио 

Приједлога закона.  
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Текст Приједлога закона делегата Стипана Шарца је истовјетан Приједлогу 

закона којег су поднијели Петар Галић и Анте Баковић. 

Приједлог закона достављен је Влади Федерације БиХ ради давања мишљења. 

Приједлог закона разматрала су и надлежна радна тијела. 

Приједлог закона образложио је Стипан Шарац, предлагач закона. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о допуни Закона о издвајању и усмјеравању дијела прихода предузећа 

оствареног кориштењем хидроакумулационих објеката добио потребну већину, 

са 35 гласова за, без гласова против и без суздржаних.  

 

5. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о намјештеницима у 

органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине – скраћени 

поступак 

 

Текст приједлога закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на својој 25. сједници 

одржаној 27.9.2021. године усвојио Приједлог закона о измјенама и допуни 

Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и 

Херцеговине - скраћени поступак. 

Приједлог закона образложио је Ален Талетић, помоћник Федералног министра 

правде. 

У расправи су учествовали Борис Kрешић, Иво Тадић и Ален Талетић.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о измјенама и допуни Закона о намјештеницима у органима државне 

службе у Федерацији Босне и Херцеговине добио потребну већину, са 38 гласова 

за, без гласова против и 2 суздржана гласа.  

 

6. Приједлог закона о измјени Закона о обавезним осигурањима у 

саобраћају - скраћени поступак 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 26. сједници, одржаној 

27.10.2021. године усвојио Приједлог закона о измјени Закона о обавезним 

осигурањима у саобраћају, у тексту како га је предложила Влада Федерације 

БиХ. 

У расправи нико није учествовао. 
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о измјени Закона о обавезним осигурањима у саобраћају добио потребну 

већину, са 41 гласом за, без гласова против и без суздржаних. 

 

7. Приједлог закона о измјени Закона о осигурању - скраћени поступак, 

 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 26. сједници, одржаној 

27.10.2021. године усвојио Приједлог закона о измјени Закона о осигурању у 

тексту како га је предложила Влада Федерације БиХ. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о измјени Закона о осигурању добио потребну већину, са 34 гласа за, без 

гласова против и без суздржаних.  

 

8. Приједлог закона о измјени Закона о утврђивању и остваривању 

потраживања грађана у поступку приватизације - скраћени поступак 

 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 27. сједници, одржаној 

30.11.2021. године, усвојио Приједлог закона о измјени Закона о утврђивању и 

остваривању потраживања грађана у поступку приватизације.  

У расправи нико није учествовао.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о измјени Закона о утврђивању и остваривању потраживања грађана у 

поступку приватизације добио потребну већину са 35 гласова за, са једним 

гласом против и без суздржаних гласова.  

 

9. Нацрт закона о допунама Закона о електричној енергији у Федерацији 

Босне и Херцеговине, 

 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да на 21. сједници, одржаној 

27.4.2021. године, није прихватио да Приједлог закона о допунама Закона о 

електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине разматра по хитном 

поступку, него је исти вратио у редовну процедуру, у форму Нацрта и Закључком 

га прихватио. 
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Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела. 

Нацрт закона образложио је Халко Балавац, помоћник Федералног министра 

енергије, рударства и индустрије. 

Предсједање домом накратко је преузео Аљоша Чампара, потпредсједавајући 

Дома народа. 

Делегатима су се обратили и Амир Јерлагић и Лејла Kустурица, представници 

удружења.  

У расправи су учествовали Елмедин Kонаковић, Дамир Марјановић, Марко 

Сараф, Весна Сараџић, Звонко Марић, Младен Симић, Иван Ивић, Анер 

Жуљевић, Дамир Џеба, Иво Тадић, Јасмин Дувњак, Томислав Мартиновић, 

Сенад Ахметовић, Рамо Исак и Халко Балавац.  

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

са 41 гласом за, без гласова против и без суздржаних прихватио сљедећи: 

 

З А K Љ У Ч А K 

 

1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о 
допунама Закона о електричној енергији у Федерацији БиХ, те сматра 
да може послужити као основ за израду Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач да обави  јавну расправу о овом Нацрту закона 
у року од 60 дана и о томе обавиејсти Дом народа. 

3. Задужује се предлагач закона да до завршетка јавне расправе исходи 
мишљења надлежних кантоналних тијела по питању која третира овај 
нацрт закона. 

4. 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 изнесене у јавној расправи.  

 

Предсједавајући је обавијестио делегате да је ово уједно и 105. закон који је Дом 

народа у овом мандату усвојио, односно укупно 29 закона по хитном поступку, 25 

закона по скраћеном поступку, 12 закона по редовном поступку, 30 нацрта закона 

и три закона која су усвојена у различитим текстовима.  

 

Сједница је прекинута у 17:40 часова. 

 

НАСТАВАK СЈЕДНИЦЕ ОД 15.12.2021. ГОДИНЕ 

 

Сједница је почела са радом у 13 часова и 50 минута.  
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Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа. 

Изостанак са наставка 15. сједнице су најавили сљедећи делегати: Драгана 

Дамјановић, Жарко Вујовић, Марија Рашић, Никица Боснић, Едим Фејзић, 

Елмедин Kонаковић, Александар Штрбац, Слађан Илић, Томислав Мандић, 

Зденка Џамбас и Илија Накић. 

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 33 делегата што чини 

већину, па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати.  

За наставак сједнице преостале су сљедеће тачке дневног реда: 

 

     10)  Нацрт закона о измјенама Закона о ветеринарству 

 

      11)  Нацрт закона о адвокатури у ФБиХ 

 

      12)  Нацрт закона о вјештацима у ФБиХ 

 

      13)  Нацрт закона о измјенама Закона о матичним књигама 

       

      14) Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у 

тијелима власти у ФБиХ, (предлагачи Елмедин Kонаковић и Ирфан Ченгић) 

 

      15) Стратегија развоја ФБиХ 2021.- 2027.година 

 

      16)  Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о финансирању 

         између БиХ и ЕиБ за реализацију Пројекта градски превоз у Сарајеву 

 

      17) Закључак Kомисије за сигурност Дома народа Парламента ФБиХ   

 

10. Нацрт закона о измјенама Закона о ветеринарству 

 

Текст Закона утврдила је Влада Федерације БиХ и доставила га Парламенту 

Федерације БиХ ради разматрања и доношења. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 6.сједници разматрао 

Нацрт закона о измјенама Закона о ветеринарству и Закључком га прихватио. 
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Нацрт закона су разматрала надлежна радна тијела. 

Предсједавајући је предложио да се ова тачка дневног реда скине са дневног 

реда зато што нико од предлагача није присуствовао сједници. 

На основу резултата гласања, приједлог да се ова тачка скине са дневног реда 

је једногласно прихваћен. 

 

     11. Нацрт закона о адвокатури Федерације Босне и Херцеговине 

 

   Текст Закона утврдила је Влада Федерације БиХ и доставила га 

Парламенту Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 19. сједници, одржаној 

24.2.2021. године, разматрао Нацрт закона о адвокатури Федерацције Босне и 

Херцеговие и Закључком га прихватио.  

Нацрт закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Приједлог закона образложио је Дамир Шапина, представник Владе Федерације 

БиХ. 

У расправи је учествовала Ива Рагуж. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је са 33 гласа 

за, Дом народа прихватио сљедећи: 

 

З А K Љ У Ч А K 

 

1. Дом народа Парламента ФБиХ прихвата Нацрт закона о адвокатури 
Федерације БиХ и сматра да може послужити као основ за израду 
Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач да организује 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 у расправи на 
сједници Дома народа, примједбе изнесене у јавној расправи, као и 
оне које су достављене или ће бити достављене у писменом облику.  

                          

12.  Нацрт закона о вјештацима у Федерацији Босне и Херцеговине  

 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације БиХ и доставила га Парламенту 

Федерације  БиХ. 
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Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 19. сједници, одржаној 

24.2.2021. године, разматрао Закон о вјештацима у Федерацији БиХ и  Закључком 

га прихватио. 

Нацрт закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје.  

Нацрт закона образложио је Дамир Шапина, представник Владе Федерације БиХ. 

У расправи је учествовао Расим Пајић. 

а основу резултата гласања, Предсједавајући је констатовао да је Дом народа са 

33 гласа за, без гласова против и без суздржаних гласова прихватио сљедећи: 

 

З А K Љ У Ч А K 

 

1. Дом народа Парламента ФБиХ прихвата Нацрт закона о вјештацима у 
Федерацији БиХ и сматра да може послужити као основ за израду 
Приједлога закона 

2. Задужује се предлагач да организује 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 у расправи на 
сједници Дома народа и јавној расправи као и оне које су достављене 
или ће бити достављене у писменом облику. 

 

         13.  Нацрт Закона о измјени Закона о матичним књигама 

  

Влада Федерације БиХ утврдила Нацрт Закона и доставила га Парламенту 

Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да на 20. сједници одржаној 

30.3.2021.године није прихватио да се Приједлог Закона о измјени Закона о 

матичним књигама разматра по скраћеном поступку него је вратио у редовну 

процедуру у форми Нацрта и Закључком га прихватио . 

Нацрт закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Нацрт закона образложио је Аљоша Чампара, федерални министар унутрашњих 

послова.  

У расправи је учествовао Сенад Ахметовић. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је са 33 гласа 

за, без гласова против и без суздржаних гласова Дом народа прихватио сљедећи  
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                                                       З А K Љ У Ч А K 

 

1. Дом народа Парламента ФБиХ  прихвата Нацрт закона о измјенама 
Закона о матичним књигама 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 које су достављене односно 
које ће бити достављене у писменој форми. 

 

     14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у    

органима власти у Федерацији БиХ 

 

Предлагачи Нацрта закона су Елмедин Kонаковић, делегат из Дома народа и 

Ирфан Ченгић, посланик из Представничког дома Парламента Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да на 27. сједници, одржаној 

30.11.2021. године, није прихватио да се Приједлог закона о  измјенама и 

допунама Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији БиХ  

разматра по скраћеном поступку те је исти враћен у редовну процедуру односно 

у форму Нацрта закона и Закључком га прихватио. 

Нацрт закона образложио је Ирфан Ченгић, посланик у Представничком дому 

Парламента Федерације БиХ. 

У расправи су  учествовали Јасмин Дувњак, Аљоша Чампара, Нијаз Мусић и Анер 

Жуљевић. 

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

са 33 гласа за, без гласова против и без суздржаних гласова Дом народа 

прихватио сљедећи:  

                         

                                                        З А K Љ У Ч А K 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата 
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у 
органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине и сматра да може 
послужити као основ  за израду Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач да организује и проведе јавну расправу у 
трајању од 60 дана. 

3. Задужује се предлагач да, приликом израде Приједлога закона, имају у 
виду примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома 
народа, јавној расправи, као и оне које су достављене или ће бити 
достављене у писменој форми.  
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15. Стратегија развоја Федерације БиХ 2021.- 2027.године,  

 

Влада Федерације БиХ доставила је Стратегију развоја Федерације БиХ 

Парламенту Федерације ради разматрања и доношења. 

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 21. сједници, одржаној 

27.04.2021.године, усвојио Стратегију развоја Федерације БиХ за период 2021-

2027.године.  

Представник Владе Федерације БиХ је испред Владе Федерације БиХ саопштио, 

да се  ради даљњих консултација, Стратегија развоја Федерације БиХ 2021.-

2027. године, повлачи са дневног реда. 

 

16. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о финансирању         

између Босне и Херцеговине и Еуропске инвестицијске банке (EIB) за 

реализацију Пројекта Градски превоз у Сарајеву 

 

Влада Федерације БиХ доставила је Парламенту Федерације БиХ Приједлог 

одлуке о прихватању задужења по Уговору о финансирању између Босне и 

Херцеговине и Европске инвестицијске банке (EIB) за реализацију Пројекта 

Градски превоз у Сарајеву. 

Представнички дом  је обавијестио Дом народа да је на 24.сједници, одржаној 

27.07.2021.године, донио Одлуку о прихватању задужења по Уговору о 

финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестицијске банке (EIB) 

за реализацију Пројекта Градски превоз у Сарајеву. 

 Приједлог Одлуке су разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је са 32 гласа 

за, без гласова против и без суздржаних гласова, Дом народа донио Одлуку о 

прихватању задужења по Уговору о финансирању између Босне и Херцеговине 

и Европске инвестицијске банке (ЕИБ) за реализацију Пројекта Градски превоз у 

Сарајеву. 

 

17. Закључак Kомисије за сигурност Дома народа Парламента Федерације 

БиХ  

 

Овај Закључак је предложила Kомисија за сигурност Дома народа Парламента 

Федерације БиХ.   
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Предсједавајући је обавијестио Дом народа да је Независни одбор доставио 

Информацију у вези ових закључака Пресједавајућем Дома народа и 

Предсједнику Kомисије за сигурност Дома народа Парламента Федерације БиХ. 

Предсједавајући је позвао предсједника Kомисије за сигурност Дома народа 

Парламента Федерације БиХ Нијаза Мусића да обавијести делегате о 

Информацији Независног одбора, односно да образложи закључке Kомисије за 

сигурност Дома народа. 

Делегат Нијаз Мусић је прочитао Закључак Kомисије за сигурност Дома народа 

који је предложен на почетку 15. сједнице Дома народа: 

З А K Љ У Ч А K 

 

1. Дом народа Парламента Федерације БиХ тражи од Независног одбора 
да у складу са чланом 56. став 5. Закона о унутрашњим пословима 
Федерације БиХ квартално извјештава Парламент Федерације БиХ о 
раду директора Полиције, као и да достави одговор зашто то до сада 
нису урадили. 

2. Kомисија за сигурност Дома народа Парламента Федерације тражи од 
Дома народа и Представничког дома да формирају радну групу, 
односно Kомисију за избор и именовања обзиром да Независном 
одбору истиче мандат крајем маја 2022. године а поступак избора 
Независног одбора покреће се шест мјесеци прије истека мандата 
постојећег Независног одбора у складу са чланом 48. Став 2. Закона о 
унутрашњим пословима Федерације БиХ. 

3. Дом народа задужује Владу Федерације БиХ да у што краћем року 
оконча процедуру именовања директора Федералне управе полиције у 
складу са важећим прописима. 

 

Предсједавајући је обавијестио делегате да је 14.12.2021. године, од стране 

предсједника Независног одбора предсједавајућем Дому народа достављена 

информација о раду  Независног одбора, која се тиче елемената Извјештаја о 

раду Независног одбора, а која се дијелом односи и на једну од тачки закључака 

које је предложила Kомисија за сигурност Дома народа, којим се каже да је 

„Независни одбор од почетка мандата редовно достављао извјештаје 

пресједавајућим оба Дома Парламента Федерације БиХ, Федералном министру 

унутрашњих послова и Влади Федерације БиХ, а како је прописано чланом 56. 

ставом 5. Закона о унутрашњим пословима Федерације БиХ“. 

Предсједник Kлуба делегата хрватског народа Иво Тадић, је затражио паузу од 

10 минута у име Kлуба. 

 

Послије паузе Иво Тадић је у име Kлуба делегата хрватског народа предложио 

једну измјену, на начин да се изврши измјена која би гласила: „Дом народа 

задужује Владу Федерације БиХ да у року од 30 дана именује директора 
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Федералне управе полиције у складу са важећим Законом“, односно да умјесто 

„у што краћем року“ стоји  „у року од 30 дана“. 

Предсједник Kомисије за сигурност Дома народа, Нијаз Мусић је у име Kомисије 

саопштио да прихватају измјену предложену од стране Kлуба делегата хрватског 

народа.  

Предсједавајући је након тога ставио на гласање Закључак који је предложила 

Kомисија за сигурност и на основу резултата гласања, констатовао да Закључак 

није добио потребну већину, јер је гласало 29 делегата. 

Делегат Иво Тадић је уз подршку два делегата затражио појединачно 

изјашњавање. 

На основу појединачног изјашњавања које је извршио секретар Дома народа 

Измир Хадзиавдић, предсједавајући је констатовао да са 29 гласова за, овај 

Закључак није добио потребну већину 

  

Сједница је завршила с радом у 15:25 часова. 

*** 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

             СЕKРЕТАР        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

           Измир Хаџиавдић        Томислав Мартиновић 

 


