
 
 
         БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                             
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
         ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
                  ДОМ НАРОДА 
             Број: 02-02-1575/21 
      Сарајево, 9.9.2021. године 
 

З А П И С Н И К 

12. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 29.7. и 9.9.2021. године 

 

Сједница је почела са радом у 12:28 часова. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

Предсједавајући је поздравио присутне делегате. 

Изостанак са сједнице су оправдали: Никица Боснић, Драгана Дамјановић, 

Сенад Ахметовић, Сегмедина Срна-Бајрамовић и Џевад Хаџић.  

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. 

Сенад Чељо упутио је питање Влади Федерације, ресорним министарствима за 

промет и комуникације, Министарству транспорта, Министарству финансија и 

ЈП Аутоцесте Федерације БиХ, везано за фазу реализације пројекта цестовног 

повезивања Сарајева са Гораждем; планирање средстава и активности за 

наставак реализације пројекта цестовног повезивања; за статус Одлуке (OFID) 

кредитног одбора од 24.9.2018.године о одобрењу два кредита чија је намјена 

изградња брзе цесте Хреновица - Горажде, као и у којој је фази реализација 

уговора о извођењу радова на пробијању тунела Храњен на основу уговора 

закљученим са предузећем Еуроасфалт и колико је средстава утрошено до 

данас те који је обим извршених радова и када се планира покретање јавне 

набавке за ЛОТ2.   

 

Дамир Јуришић је поставио питање Агенцији за банкарство Федерације БиХ у 

вези повећања цијена услуга према клијентима, узевши у обзир да је од 1. јула 

на снази Одлука Централне банке БиХ којом су повећане накнаде 

комерцијалним банкама за средства изнад обавезних резерви.  
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Анер Жуљевић је упутио Иницијативу према Колегијуму Дома народа у 

институционалном смислу, те господину Бакиру Изетбеговићу и господину 

Драгану Човићу везано за стање политичке анархије и незадовољство грађана 

Босне и Херцеговине. Такође је упутио Иницијативу Федералном 

правобранилаштву да поново покрене поступак против одговорних људи у 

министарству, везано за двије околинске дозволе у вези изградње мини 

хидроелектрана.  

Едим Фејзић је поставио три питања. 

Прво питање тиче се потрошње  новчаних средства, планираних за изградњу 

тунела Храњен. 

Друго питање је -  Да ли Влада Федерације БиХ предузима мјере и радње на 

обезбјеђењу новчаних средстава за наставак радова и завршетак тунела 

Храњен? 

Треће питање да ли ће доћи до обуставе радова на овом пројекту. 

Марко Сараф је упутио питање министру унутрашњих послова ФБиХ господину 

Аљоши Чампари, везано за завршетак конкурса за именовање директора 

Федералне управе полиције. 

Томислав Мандић је поставио два питања. 

Оба су упућена директору ЈП Аутоцесте Федерације БиХ, Елмедину Володеру и 

Управи ЈП Аутоцесте ФБиХ. 

Прво питање тиче се, како је рекао, одуговлачења са процедуром избора 

извођача радова на југу Херцеговине, док је друго питање: Зашто се опструира 

градња аутоцесте кроз Херцеговину? 

Звонко Марић је поставио два питања. 

Прво питање је колико је вакцинисаних грађана у Федерацији БиХ откако су 

набављене вакцине и, колико вакцина је остало на стању? Друго питање је које 

су мјере подузете у вези вакциналне кампање?  

Алиса Хајдаровић је поставила питање Влади Федерације БиХ везано за 

одобрење потписивања Уговора сарадње Електропривреде ХЗХБ са РТВ 

Херцег Босне. Такођер, упутила је Иницијативу Влади Федерације БиХ да се 

хитно сачини Нацрт закона о заштити жртава тортуре.   

Стипан Шарац је поставио питање Порезној управи Федерације БиХ - Зашто су 

у Херцеговачком кантону блокирани рачуни здравствених установа, односно 

болница и домова здравља, да ли је дошло до блокаде рачуна било које друге 

здравствене установе у Федерацији, и да ли је то припрема Порезне управе за 

чеврти талас који се очекује у јесен? 

Јасмин Дувњак  је имао неколико питања. 

Прво питање је упутио предсједнику Федерације БиХ Маринку Чавари, а тиче се 

непопуњавања позиција у Уставном суду ФБиХ. 
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Друго питање  везано је за фазу израде новог закона о туризму у ФБиХ. 

Треће питање је упутио министрици Дујмовић и премијеру Владе Федерације 

БиХ Фадилу Новалићу, а тиче се Закона о репрезентативном спорту и о 

струковним савезима и потреби за финансијском подршком спортистима. 

Томислав Мартиновић замолио је делегате да приликом постављања питања 

и упућивања иницијатива буду прецизни и одређени. 

 Дамир Марјановић је имао једну иницијативу и два питања. 

Иницијативу је упутио Федералном министарству правде да се у Кривични 

закон Федерације БиХ инкорпорирају они дијелови или чланови који се тичу 

кажњавања за говор мржње. 

Прво питање упутио је премијеру Владе Федерације БиХ везано за попуњавање 

два упражњена мјеста у Влади ФБиХ. 

Друго питање упутио је Стручној служби Дома народа у вези добивања 

препорука Кризног штаба да су испуњени епидемиолошки услови да делегати 

могу да сједе без маски, с обзиром да у сали има око 30 делегата.  

Зденка Џамбас је упутила молбу предсједавајућем да на сједници Колегијума 

буде размотрено питање одржавања сједница одбора дан прије сједница Дома 

народа.  

Далиборка Миловић је поставила два питања. 

Прво питање је поставила Влади Федерације БиХ везано за обавезу кантона да 

достављају извјештаје о утрошку грант средстава и свих осталих средстава 

примљених из буџета Федерације БиХ, те упутила молбу кантонима да доставе 

те извјештаје са акцентом на Извјештај Босанскоподрињског кантона - Горажде. 

Друго питање упутила је Влади Федерације БиХ везано за изградњу и обуставу 

радова тунела Храњен, односно, да ли је прекид тих радова условљен са 

изградњом хидроцентрале на ријеци Дрини. 

Илија Илић је имао два питања. 

Прво питање упутио је Аутоцестама ФБиХ, везано за отварање 11 километара 

изграђених на подручју Посавине, у општини Оџак, на релацији Доњи Свилај - 

Оџак. 

Друго питање упутио је Министарству промета, а тиче се категоризације 

граничног пријелаза између Републике Хрватске и БиХ у Доњем Свилају и 

упитао је када ће бити пуштен у промет. 

Предсједавајући је након делегатских питања и инцијатива предложио да се 

пређе на утврђивање дневног реда. 

Предсједавајући је обавијестио делегате да Колегијум Дома народа предлаже 

да се у дневни ред уврсте двије тачке које су посљедица претходног засједања 

Представничког дома, Закон о родитељима његоватељима у ФБиХ, и Приједлог 

одлуке о давању сагласности на измјене и допуне Финансијског плана Завода 
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здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 

2021. годину, измјене и допуне Финансијског плана Федералног фонда 

солидарности за 2021. годину (АНЕX I) и Одлуку о начину извршавања 

Ребаланса Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 

Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину. 

Предсједавајући је истакао да је јако битно напоменути да, од стране Дома 

народа Парламента Федерације БиХ, посебно када је у питању Закон о 

родитељима његоватељима у ФБиХ, постоји неоспорна воља да се ово питање 

ријеши, само треба одлучити када ће се о њему расправљати, рекао је.  

Иво Тадић је истакао да је Клуб делегата из реда хрватског народа спреман 

подржати Закон о родитељима његоватељима у Федерацији БиХ као и Одлуку о 

давању сагласности на измјене и допуне Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања и реосигурања. 

Вибор Ханџић је подсјетио да је неколико пута у току мандата  подносио 

иницијативу за измјену Пословника о раду Дома народа Парламента 

Федерације БиХ како би се делегатима из реда осталих омогућило присуство 

Колегијуму Дома народа. 

Такође је истакао да је прије него што је предложен дневни ред за сједницу, 

упутио ургенцију за уврштавање два закона, и то за уврштавање Закона о 

допунама Закона о електричној енергији и Нацрта закона о новчаним 

подршкама пољопривреди и руралном развоју чији је он уједно и супредлагач 

са Санелом Кларић, а који је усвојен 26.5.2021. године на сједници 

Представничког дома Парламента Федерације БиХ. Такође га занима судбина 

закона које је раније предлагао. 

Томислав Мартиновић је одговорио делегату Ханџићу да ће се на првом 

наставку сједнице у мјесецу септембру наћи неки од закона које су предложили 

делегати, да до сада то није била пракса већ су се само разматрала она 

питања која су долазила од стране овлаштених предлагача, односно Владе 

ФБиХ, те да ће се расправити и о статусу пријашњих закона које је већ 

предлагао. 

Ива Рагуж је истакла да није спремна за данашњу расправу у вези Закона о 

родитељима његоватељима у ФБиХ, као што није и већина делегата, јер овај 

закон није био планиран за данашњу сједницу, као и да треба узети у обзир да 

је велики број удружења изразио незадовољство и да треба и с њима обавити 

разговор. 

Јасмин Дувњак је саопштио делегатима да Клуб делегата бошњачког народа у 

Дому народа Парламента Федерације БиХ тражи да се Приједлог закона о 

родитељима његоватељима у ФБиХ уврсти на сједницу Дома народа јер се 

ради о битном закону. 

Весна Сараџић је такође предложила да се у дневни ред уврсти Закључак 

којим Дом народа Парламента ФБиХ задужује Владу ФБиХ и ресорна 

министарства да се активно укључе у заштиту ентитета ФБиХ од посљедица 
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изградње хидроелектране Улог ентитет РС снаге 35 МW и седам мањих 

хидроелектрана које чине хидро енергетски систем Горња Неретва. 

Зденка Џамбас је истакла да овај закон итекако треба разматрати али, с 

обзиром да делегати нису имали времена да се припреме за разматрање тог 

закона, сматра да се то питање што прије треба ријешити. 

Томислав Мартиновић је замолио чланове Колегијума и министра Дрљачу за 

кратку паузу како би се обавиле консултације за претходно наведена питања. 

Послије паузе предсједавајући је изнио приједлог Колегијума да се Приједлог 

закона о родитељима његоватељима у Федерацији БиХ уврсти у дневни ред 

али да се расправа о њему води на наредној сједници, што су делегати 

прихватили. 

Предсједавајући је такође изнио Приједлог Колегијума да се у дневни ред 

уврсти Приједлог одлуке о давању сагласности на измјене и допуне 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 

Босне и Херцеговине за 2021. годину, измјене и допуне Финансијског плана 

Федералног фонда солидарности за 2021. годину (АНЕX I) и Одлуку о начину 

извршавања Ребаланса Финансијског плана Завода здравственог осигурања и 

реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину, што су делегати 

прихватили. 

Пресједавајући је потом ставио на гласање приједлог да се Приједлог закона о 

родитељима његоватељима у Федерацији БиХ разматра по скраћеном 

поступку. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је овај 

Приједлог добио потребну већину, са 39 гласова за, без гласова против и без 

суздржаних гласова. 

Потом је ставио на гласање приједлог да се у дневни ред уврсти Приједлог 

одлуке о давању сагласности на измјене и допуне Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за 2021.год., измјене и допуне 

Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2021. годину (АНЕX И), 

и Одлуку о начину извршавања ребаланса Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 

2021.годину. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог добио потребну већину, са 39 гласова за, без гласова против и без 

суздржаних гласова. 

Пресједавајући је потом ставио на гласање приједлог да се у дневни ред уврсти 

Закључак делегаткиње Весне Сараџић. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог  добио потребну већину, са 39 гласова за, без суздржаних гласова и 

једним гласом против. 
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Влада ФБиХ је доставила Приједлог Закона о обрту и сродним дјелатностима у 

ФБиХ с приједлогом да се разматра по хитном поступку.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

Приједлог  добио потребну већину, са 33 гласа за, без суздржаних и седам 

гласова против. 

Влада ФБиХ је такођер доставила Приједлог Закона о измјенама и допунама 

Закона о пољопривреди, са приједлогом да се разматра по скраћеном поступку. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

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

суздржаних гласова. 

Предсједавајући је такође ставио на гласање приједлог Владе Федерације БиХ 

да се Приједлог Закона о допунама Закона о заштити од насиља у породици 

разматра по скраћеном поступку.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

Приједлог  добио потребну већину, са 42 гласа за, без суздржаних и без 

гласова против. 

Након тога, предсједавајући је за сједницу предложио сљедећи: 

       

ДНЕВНИ РЕД 

 

1.  Верификовање мандата делегату у Дому народа Парламента Федерације 

Босне и  Херцеговине, 

 

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

Босне и Херцеговине на дан 4.5.2021. с приједлогом наредби и препорука 

Кризног штаба Федералног министарства здравства,  

 

б) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији Босне 

и Херцеговине на дан 17.5.2021. с приједлогом наредби и препорука Кризног 

штаба Федералног министарства здравства,  

 

ц) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији Босне 

и Херцеговине на дан 31.5.2021. с приједлогом наредби и препорука Кризног 

штаба Федералног министарства здравства,  
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д)  Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији Босне 

и Херцеговине на дан 14.6.2021. с приједлогом наредби и препорука Кризног 

штаба Федералног министарства здравства,  

 

е) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији Босне 

и Херцеговине на дан 28.6.2021. с приједлогом наредби и препорука Кризног 

штаба Федералног министарства здравства,  

 

3. Приједлог закона о родитељима његоватељима у Федерацији Босне и 

Херцеговине - скраћени поступак,  

 

4. Приједлог закона о обрту и сродним дјелатностима у Федерацији Босне и 

Херцеговине - хитни поступак, 

 

5. Приједлог закона о измјенама Закона о пољопривреди - скраћени поступак, 

 

6. Приједлог закона о допунама Закона о заштити од насиља у породици - 

скраћени поступак, 

 

7. Приједлог закона о посредовању у промету некретнина, 

 

8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима, 

 

9. Одлука о разрјешењу и именовању чланова Комисије за вриједносне папире 

Федерације Босне и Херцеговине, 

 

10. Приједлог одлуке о давању сагласности на измјене и допуне Финансијског 

плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и 

Херцеговине за 2021. годину, измјене и допуне Финансијског плана Федералног 

фонда солидарности за 2021. годину (АНЕX И) и Одлуку о начину извршавања 

Ребаланса Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 

Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину, 

 

11. Приједлог закључка делегаткиње Весне Сараџић.  
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На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације БиХ са 42 гласом за, без гласова против, и без 

суздржаних усвојио предложени дневни ред. 

 

1. Верификовање мандата делегата у Дому Парламента ФБиХ 
 

Пресједавајући је обавијестио делегате да је Централна изборна комисија БиХ 

обавијестила Дом народа Парламента Федерације БиХ да је престао мандат 

господину Драгану Стевановићу и да је додијељен мандат господину Елвису 

Живковићу из реда српског народа који долази из Посавског кантона. 

Мандатно-имунитетска комисија је на својој сједници разматрала овај Приједлог 

и доставила свој Извјештај. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Извјештај 

Мандатно - имунитетске комисије прихваћен са 42 гласа за, без гласова против 

и без суздржаних гласова.  

Предсједавајући је честитао господину Живковићу и констатовао да је делегат 

Елвис Живковић након верификовања мандата и давања свечане изјаве стекао 

права и дужности делегата у Дому народа Парламента ФБиХ. 

 

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

Босне и Херцеговине на дан 4.5.2021. с приједлогом наредби и препорука 

Кризног штаба Федералног министарства здравства,  

 

б) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 17.5.2021. с приједлогом наредби и препорука 

Кризног штаба Федералног министарства здравства,  

 

ц) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 31.5.2021. с приједлогом наредби и препорука 

Кризног штаба Федералног министарства здравства,  

 

д)  Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 14.6.2021. с приједлогом наредби и препорука 

Кризног штаба Федералног министарства здравства,  
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е) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 28.6.2021. с приједлогом наредби и препорука 

Кризног штаба Федералног министарства здравства,  

 

Информацију је образложио Сањин Муса, водитељ Службе за епидемиологију у 

Заводу за јавно здравство Федерације БиХ. 

У расправи су учествовали Дамир Марјановић, Анер Жуљевић, Звонко Марић, 

Марија Рашић, Дамир Јуришић и Сањин Муса. 

Предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 

примио к знању Информацију о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у 

Федерацији Босне и Херцеговине на дане 4.5.,17.5.,31.5.,14.6. и 28.6. 2021. 

године с приједлогом наредби и препорука Кризног штаба Федералног 

министарства здравства.  

 

3. Приједлог Закона о родитељима његоватељима у Федерацији 
БиХ - скраћени поступак 

 

Пресједавајући је обавијестио делегате да ће се, као што је на почетку сједнице 

договорено и изгласано, одлучивање по овој тачки оставити за наставак 

сједнице у деветом мјесецу. 

 

4. Приједлог Закона о обрту и сродним дјелатностима у Федерацији 
БиХ - хитни поступак 

 

Приједлог Закона образложио је представник Владе ФБиХ, федерални 

министар развоја, подузетништва и обрта,  Амир Зукић. 

У расправи су учествовали Расим Пајић, Дамир Џеба, Звонко Марић, Вибор 

Ханџић, Сенад Чељо, Анер Жуљевић, Далиборка Миловић, Јасмин Дувњак, Иво 

Тадић и Амир  Зукић.  

Предсједавајући је након расправе обавијестио делегате да су предсједници 

клубова делегата бошњачког и хрватског народа тражили паузу од 15 минута. 

Послије паузе пресједавајући је, након сугестије неколико делегата, предложио 

да се изјашњавање о Закону о обрту и сродним дјелатностима у Федерацији 

БиХ одгоди за наставак сједнице у септембру. 

На основу резултата гласања пресједавајући је констатовао да је овај 

Приједлог добио потребну већину, са 35 гласова за, пет суздржаних, без 

гласова против.  
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5. Приједлог Закона о измјенама Закона о пољопривреди - скраћени 
поступак 

 

Приједлог Закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да је на 

22. сједници одржаној 26.5.2021. године усвојио Приједлог Закона о измјенама 

Закона о пољопривреди у тексту како га је предложила Влада ФБиХ. 

Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје.  

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о измјенама Закона о пољопривреди добио потребну већину са 41 

гласом за, без суздржаних, и без гласова против.  

 

6. Приједлог Закона о допунама Закона о заштити од насиља у 
породици - скраћени поступак  

 

Приједлог закона утврдила је Влада ФБиХ. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на 18. сједници одржаној 

26.1.2021. године усвојио Приједлог закона о допунама Закона заштити од 

насиља у породици у тексту како га је предложила Влада ФБиХ. 

Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје.  

Приједлог закона образложио је Дамир Шапина, помоћник Федералног 

министра правде.  

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о допунама Закона о заштити од насиља у породици о инфраструктури 

просторних података Федерације Босне и Херцеговине добио потребну већину 

са 38 гласова за, без суздржаних и без гласова против. 

 

7. Приједлог Закона о посредовању у промету некретнинама 
 

Приједлог закона утврдила је Влада ФБиХ. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ је обавијестио Дом народа да 

је на сједници одржаној 5.7.2021. године усвојио Приједлог закона о 

посредовању у промету некретнинама у тексту како га је предложила Влада 

ФБиХ. 
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Приједлог закона образложио је представник Федералног министарства 

трговине. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о посредовању у промету некретнина добио потребну већину са 39 

гласова за, без суздржаних и без гласова против.  

 

8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о привредним 
друштвима 

  

Приједлог закона утврдила је Влада ФБиХ. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на 18. сједници одржаној 

26.1.2021. године усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

привредним друштвима у тексту како га је предложила Влада ФБиХ.  

Приједлог закона образложила је Јасмина Пашић, помоћница Федералног 

министра енергије, рударства и индустрије.  

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима добио 

потребну већину са 38 гласова за, без суздржаних и без гласова против.  

 

9. Одлука о разрјешењу и именовању чланова Комисије за 
вриједносне папире ФБиХ 

 

На основу члана 5. став 1. Закона о комисији за вриједносне папире ФБиХ 

предсједник ФБиХ је уз сагласност потпредсједнице и потпредсједника ФБиХ 

донио Одлуку о разрјешењу и именовању чланова Комисије за вриједносне 

папире ФБиХ и исту доставио Парламенту Федерације БиХ на потврђивање. 

Представнички дом Парламента ФБиХ обавијестио је Дом народа да је на 23. 

сједници одржаној 5.7.2021. године донио Одлуку о потврђивању Одлуке о 

разрјешењу и именовању чланова Комисије за вриједносне папире ФБиХ.  

Комисија за избор и именовања Дома народа Парламента Федерације БиХ 

утврдила је текст Одлуке о потврђивању Одлуке о разрјешењу и именовању 

чланова Комисије за вриједносне папире ФБиХ. 

Приједлог Одлуке  образложио је Томислав Мандић, предсједник Комисије за 

избор и именовање.  

У расправи су учествовали Анер Жуљевић, Алиса Хајдаровић, Жарко Вујовић, 

Јасмин Дувњак, Томислав Мартиновић, и  Вибор Ханџић. 



12 

 

Предсједавајући је дао паузу од пет минута, на приједлог Клуба делегата 

бошњачког народа у Дому народа Парламента Федерације БиХ.  

Предсједавајући је након паузе обавијестио делегате да ће изјашњавање о овој 

тачки дневног реда бити на наставку ове  сједнице у септембру. 

 

10. Приједлог Одлуке о давању сагласности на измјене и допуне 
Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације БиХ за 2021. годину,   
 
Измјене и допуне Финансијског плана Федералног фонда 
солидарности за 2021. годину и Одлуку о начину извршавања 
Ребаланса Финансијског плана Завода здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације БиХ 

  

Приједлог Одлуке утврдила је Влада Федерације БиХ и доставила Парламенту 

Федерације БиХ ради давања сагласности  

У расправи нико није учествовао.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

Одлуке о давању сагласности на измјене и допуне Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2021. годину, 

Измјене и допуне Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2021. 

годину и Одлуку о начину извршавања Ребаланса Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ добио потебну већину, 

са 34 гласа за, без гласова против и без суздржаних.  

 

11.  Приједлог закључка делегаткиње Весне Сараџић 
 

Делегаткиња Весна Сараџић је предложила да Дому народа донесе сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине задужује 

Владу Федерације Босне и Херцеговине и ресорна министарства да се активно 

укључе у заштиту ентитета Федерација БиХ од посљедица изградње ХЕ Улог 

(ентитет Република Српска), снаге 35 МW и седам мањих хидроелектрана, које 

чине хидроенергетски систем Горња Неретва. 

 Информацију о подузетим активностима презентовати на наредној 

редовној сједници Дома народа. 
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У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

закључак добио потребну већину са 34 гласа за, без гласова против и без 

суздржаних.  

Предсједавајући је потом подсјетио делегате да је за наставак сједнице у 

септембру преостала расправа и изјашњавање о Приједлогу закона о 

родитељима његоватељима у Федерацији БиХ, изјашњавање о Приједлогу 

закона о обрту и сродним дјелатностима у ФБиХ - хитни поступак и 

изјашњавање о Одлуци о разрјешењу и именовању чланова Комисије за 

вриједносне папире Федерације БиХ. 

 

Сједница је завршила са радом у 17 часова и 47 минута. 

 

* * * 

 

НАСТАВАК СЈЕДНИЦЕ ОД 9.9.2021. ГОДИНЕ 

 

Сједница је почела са радом у 12:35 часова. 

Предсједавајући је поздравио присутне делегате, предсједника Владе и 

министре.  

Изостанак са сједнице су најавили сљедећи делегати: Горан Броћета, Драго 

Пузигаћа, Расим Пајић, Драгана Дамјановић, Марија Рашић, Александар 

Штрбац, Един Фејзић, Слађан Илић и Сенад Алић. 

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 44 делегата што чини 

већину, па Дом народа може радити и правоснажно одлучивати. 

Предсједавајући је подсјетио делегате да је у првом дијелу сједнице одлучено 

да се Приједлог закона о родитељима његоватељима у Федерацији БиХ 

разматра по скраћеном поступку, те да није вођена расправа по тој тачки. 

Такође, предсједавајући је подсјетио делегате да је за преостале тачке: 3) 

Приједлог закона о обрту и сродним дјелатностима Федерације БиХ и 9) Одлука 

о разрјешењу и именовању чланова Комисије за вриједносне папире 

Федерације БиХ, закључена расправа и да су преостала само изјашњавања по 

овим тачкама. 

 

3. Приједлог закона о родитељима његоватељима у Федерацији БиХ  
 

Текст Приједлога закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 
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Влада Федерације БиХ такођер је доставила осам амандмана који су постали 

саставни дио Приједлога закона.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на сједници одржаној 

27.7.2021. године усвојио Приједлог закона о родитељима његоватељима у 

Федерацији БиХ са осам амандмана Владе Федерације БиХ који су постали 

саставни дио текста Приједлога закона и једним амандманом који се односи на 

члан 11., а којег је изгласао Представнички дом.   

Предсједавајући је напоменуо да је достављено и Мишљење Институције 

Омбудсмена за заштиту људских права БиХ о Приједлогу овог закона.  

Предсједавајући је такође напоменуо да се сједница као што је и до сада била 

пракса, одржава уз посебне епидемиолошке мјере. 

Приједлог закона образложио је Веско Дрљача, замјеник пресједника Владе 

Федерације БиХ. 

Предсједавајући је потом обавијестио присутне да су представници из два 

удружења изразили жељу да се обрате присутнима, а то су госпођа Инес 

Кавалец из Удружења породица и дјеце и особа са потешкоћама у развоју 

„Дајте нам шансу“ и госпођа Севдија Кајевић из Удружења „Живот са Доwн 

синдромом Федерације БиХ“.  

Након излагања госпође Инес Кавалец, предсједавајући је позвао господина 

Сувада Захировића да се обрати присутнима, у име три коалиције организације 

особа са инвалидитетом Координацијског одбора удружења особа са 

инвалидитетом Кантона Сарајево, Коалиција особа са инвалидитетом 

Тузланског кантона и Коалиција организација Херцеговачко - неретванског 

кантона - жупаније „Заједно смо јачи“.  

Предсједавајући је након тога отворио расправу. 

У расправи су учествовали: Ива Рагуж, Сегмедина Срна - Бајрамовић, Зденка 

Џамбас, Звонко Марић, Дамир Џеба, Елмедин Конаковић, Иван Ивић, Јасмин 

Дувњак, Вибор Ханџић, Дамир Марјановић, Анер Жуљевић, Мирела Трепанић, 

Иво Тадић и Веско Дрљача.  

Предсједник Клуба делегата хрватског народа Иво Тадић је након расправе 

затражио паузу од 10 минута.   

Предсједавајући је након паузе замолио премијера Владе Федерације БиХ да 

се очитује у име Владе ФБиХ у вези амандмана који је усвојен у 

Представничком дому. 

Премијер је саопштио делегатима да је за Владу Федерације БиХ прихватљив 

амандман који је усвојен у Представничком дому.  

Предсједавајући је након тога ставио на гласање Приједлог закона о 

родитељима његоватељима у Федерацији БиХ. 
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

Приједлог закона добио потребну већину са 40 гласова за, без гласова против и 

без суздржаних.  

Предсједавајући је након тога ставио на гласање сљедећи: 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине задужује Владу 

Федерације БиХ да све примједбе приједлоге и сугестије изнесене на сједници 

Дома народа уврсти у подзаконске акте  који  ће се донијети на темељу овог 

закона или у измјене и допуне овог закона који ће се припремити у року од три 

мјесеца од дана примјене овог закона. 

Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеним 

новинама Федерације БиХ“. 

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.  

 

4. Приједлог закона о обрту и сродним дјелатностима у Федерацији 
БиХ 

 

Предсједавајући је подсјетио присутне да је расправа по овој тачки завршена и 

да је преостало да се о овом Закону делегати изјасне и да се чује Изјашњење 

Владе ФБиХ, односно ресорног Министарства о три амандмана делегата 

Дамира Џебе и шест амандмана делегата Анера Жуљевића. 

Министар Амир Зукић је још једном образложио Приједлог закона о обрту и 

сродним дјеатностима у Федерацији БиХ те истакао да је ресорно министарство 

у периоду паузе између два наставка сједнице Дома народа одржало одређене 

консултације и обавило разговоре са предлагачима амандмана.  

Том приликом је констатовано да постоји одређена потреба да се ствари које су 

тражене овим амандманима, колико је могуће прецизније, регулишу да би се 

евентуално спријечила субјективна тумачења или недоречености везане за 

материју која се помиње у тим амандманима, а која се прије свега односи на 

неку изненадну околност када је у питању боловање, службени пут, или нека 

друга околност и да ће се ова питања ријешити подзаконским актима.  
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Министар је нагласио да се ради о Амадману I делегата Дамира Џебе који се 

односи на члан 23. и о Амандману II, а који се односи на члан 27. а тиче се 

купопродаје и пријеноса обрта.  

Дамир Џеба се након тога изјаснио да одустаје од својих амандмана. 

Анер Жуљевић је такође саопштио да одустаје од својих амандманима  

Предсједавајући је након тога ставио на гласање Приједлог закона о обрту и 

сродним дјелатностима у Федерацији БиХ.  

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је овај 

Приједлог закона добио потребну већину са 37 гласова за, без гласова против и 

без суздржаних. 

9. Одлука о разрјешењу и именовању чланова Комисије за 
вриједносне папире ФБиХ 

 

Предсједавајући је напоменуо присутне да је расправа по овом питању 

окончана. 

Предсједавајући је након тога ставио на гласање Одлуку о потврђивању Одлуке 

о разрјешењу именовања чланова Комисије за вриједносне папире Федерације 

БиХ којом су разријешени: Хасан Ћелам, предсједник, и Матеј Живковић, члан 

Комисије, а именовани Аднан Зукић као предсједник, Матеј Живковић за 

замјеника предсједника и чланови Комисије: Предраг Млађен, Есад Џелиловић 

и Ромео Зеленика.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

Приједлог одлуке добио потребну већину са 32 гласа за, пет гласова против и 

једним суздржаним гласом.  

Предсједавајући је констатовао да је тиме разријешена Комисија за 

вриједносне папире Федерације БиХ. 

Предсједавајући је након тога закључио рад сједнице.  

 

Сједница је завршила с радом у 15 часова и 04 минута. 

 

* * * 

 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

             СЕКРЕТАР        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

          Измир Хаџиавдић       Томислав Мартиновић 
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