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З А П И С Н И K 

17. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 17.2. и  3.3.2022. године 

 

Сједница је почела са радом у 12:24 часова. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

Предсједавајући је поздравио присутне делегате, представнике медија, те 

посебно министре Владе Федерације БиХ и све њихове сараднике. 

Изостанак са сједнице су најавили: Далиборка Миловић, Горан Броћета и Зора 

Дујмовић. 

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 47 делегата што чини 

већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

Прије преласка на дневни ред, предсједавајући је предложио усвајање 

Записника са 16. редовне сједнице и 8. ванредне сједнице Дома народа 

Парламента Федерације БиХ.  

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

са 48 гласова за, без суздржаних и без гласова против усвојио Записник са 16. 

сједнице Дома народа, одржане 27.1.2022. године. 

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

са 49 гласова за, без суздржаних и без гласова против усвојио Записник са 8. 

ванредне сједнице Дома народа.  

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

Дома народа, делегати могу поставити делегатска питања и покретати 

иницијативе.  

Предсједавајући је замолио присутне да се придржавају епидемиолошких 

увјета, те да се расправа по свим тачкама прилагоди условима у којима се 

ради.  



Елмедин Kонаковић је заједно са Анером Жуљевићем упутио Иницијативу за 

формирање повременог радног тијела – Kомисије која ће утврдити чињенице о 

околностима приватизације и пропадања фабрике духана те уједно истакао да 

би то требала бити и тачка на дневном реду сједнице.  

Питање је поставио Влади Федерације БиХ у вези основа по ком су подијељена 

средства за санацију дугова у здравственом сектору. 

Дамир Марјановић је упутио Иницијативу према Kолегијуму Дома народа, у 

вези преговора око Изборног закона.  

Звонко Марић је поставио питање Влади Федерације БиХ у вези гашења 

Фабрике духана Сарајево.  

Алиса Хајдаровић је поставила једно питање и упутила једну инцијативу. 

Питање је поставила Дирекцији за робе Федерације БиХ, у вези неправилности 

које су у  Извјештају за 2020. годину навели федерални ревизори, те да ли се 

подузимају конкретне активности на рјешавању питања неадекватног простора 

за смјештај робних резерви. 

Иницијативу је упутила Влади Федерације БиХ за уврђивање Приједлога закона 

о измјенама и допунама Закона о федералним робним резервама или новог 

Закона о федералним робним резервама.   

Вибор Ханџић је упутио три иницијативе Влади Федерације БиХ. 

Прву иницијативу је упутио везано за Нацрт закона о измјенама и допунама 

Закона о заштити природе у Федерацији БиХ, који је усвојен у Представничком 

дому 27. септембра 2021. године. 

Друга иницијатива је везана за Нацрт закона о заштити од насиља у породици, 

а трећа је везана за Просторни план Федерације БиХ. 

Анер Жуљевић је упутио двије Иницијативе. 

Прву иницијативу је упутио према Влади Федерације БиХ, односно ресорном 

министарству у вези пресуде Општинског суда у Мостару, а која се односи на 

Просторни план подручја посебних обиљежја.  

Другу иницијативу је упутио према ресорном Министарству здравства у вези 

информација око Закона о трансплантацијама.  

Весна Сараџић је поставила питање Влади Федерације БиХ у вези планираних 

активности за прибављање неопходних средстава за обезбјеђење од пожара.  

Сенад Ахметовић је поставио питање Влади Федерације БиХ у вези 

усклађивања закона о породиљама за све породиље на нивоу Федерације БиХ. 

Дамир Џеба је упутио Иницијативу да се на некој од наредних сједница уврсти 

тачка везана за функционисање Јавног сервиса РТВ Федерације БиХ.  

Предсједавајући је након тога питао делегате да ли имају неких приједлога 

везано за  измјене и допуне дневног реда. 



Сенад Чељо је у својству супредлагача Закона о измјени Закона о правима 

бораца и чланова њихових породица, заједно са другим предлагачем Јасмином 

Дувњаком, преложио да се са дневног реда сједнице повуче тај закон, с 

обзиром да су имали разговоре са другим борачким удружењима и да се 

припрема сет од још четири закона на ову тему, гђе би на тај начин била 

обухваћена шира популација.  

Предсједавајући је саопштио да је захтјев Анера Жуљевића и Елмедина 

Kонаковића да се у дневни ред уврсти тачка: Формирање комисије за 

истраживање приватизације Творнице духана Сарајево и Творнице духана 

Мостар.  

Предсједавајући је замолио чланове Kолегија за кратку паузу, ради 

консултација. 

Након паузе, предсједавајући је саопштио да је договор Kолегија да се 

именовање ове комисије размотри под дијелом који је предвиђеном под тачком 

Избор и именовања.  

Влада Федерације БиХ доставила је Приједлог Закона о измјенама и допунама 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању с приједлогом да се размaтра по 

хитном поступку.  

На основу члана 188. Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације 

БиХ, потребно је да се Дом народа изјасни да ли ће се овај Приједлог закона 

разматрати по хитном поступку.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог добио потребну већину са 41 гласом за, без суздржаних гласова и без 

гласова против.  

Влада Федерације БиХ доставила је такође сљедеће Приједлоге закона, с 

приједлогом да се разматрају по скраћеном поступку: Приједлог Закона о Граду 

Kоњиц, Приједлог Закона о Граду Столац, Приједлог Закона о Граду 

Завидовићи, Приједлог Закона о Граду Орашје, Приједлог Закона о Граду 

Босанска Kрупа и Приједлог Закона о Граду Лукавац.  

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

се ови приједлози закона разматрају по скраћеном поступку, добио потребну 

већину, са 47 гласова за, и два суздржана гласа. 

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

се Приједлог Закона о Граду Kоњиц разматра по скраћеном поступку, добио 

потребну већину, са 42 гласа за, и два суздржана гласа.  

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

се Приједлог Закона о Граду Завидовићи разматра по скраћеном поступку, 

добио потребну већину, са 49 гласова за, два суздржана гласа и без гласова 

против.  



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

се Приједлог Закона о Граду Орашје разматра по скраћеном поступку, добио 

потребну већину, са 49 гласова за, два суздржана гласа и без гласова против. 

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

се Приједлог Закона о Граду Босанска Kрупа разматра по скраћеном поступку, 

добио потребну већину, са 49 гласова за, два суздржана гласа и без гласова 

против. 

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

се Приједлог Закона о Граду Лукавац разматра по скраћеном поступку, добио 

потребну већину, са 49 гласова за, два суздржана гласа и без гласова против. 

Предсједавајући је напоменуо да ће се под тачком Избор и именовања 

разматрати приједлог Одлуке о именовању чланова Савјета националних 

мањина Федерације БиХ јер је досадашњим члановима Савјета истекао 

мандат. 

Такође, у оквиру ове тачке Kолегијум Дома народа предлаже избор чланова у 

Заједничку радну групу за избор и именовање којег ће чинити чланови 

Представничког дома односно чланови Дома народа јер је члановима, истекао 

мандат, те приједлог именовања Kомисије за истраживање приватизације у 

Творници духана Сарајево и Творници духана Мостар.  

Након тога, прешло се на гласање о дневном реду.  

Предсједавајући је након тога, констатовао да је Дом народа, са 51 гласом за, 

без гласова против и без суздржаних гласова, усвојио сљедећи: 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању – хитни поступак,  

2. Приједлог закона о измјени Закона о припадности јавних прихода у 

Федерацији Босне и Херцеговине (предлагачи: Јасмин Дувњак, Слађан Илић и 

Иво Тадић, делегати у Дому народа Парламента Федерације БиХ),  

3. Приједлог закона о Граду Kоњиц– скраћени поступак,   

4. Приједлог закона о Граду Столац– скраћени поступак, 

5. Приједлог закона о Граду Завидовићи– скраћени поступак 

6. Приједлог закона о Граду Орашје– скраћени поступак 

7. Приједлог закона о Граду Босанска Kрупа– скраћени поступак 

8. Приједлог закона о Граду Лукавац– скраћени поступак, 



9. Приједлог закона о контроли и ограниченој употреби духана, духанских и 

осталих производа за пушење, 

10. Приједлог закона о слободним зонама у Федерацији Босне и 

Херцеговине,  

11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним 

савјетодавним службама,  

12. Нацрт закона о рударству Федерације Босне и Херцеговине, 

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

Босне и Херцеговине на дан 10.1.2022. с приједлогом наредби и препорука 

Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

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

Херцеговине на дан 24.1.2022. с приједлогом наредби и препорука Kризног 

штаба Федералног министарства здравства,  

14. Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије 

о статусу Пројекта изградње Блока 7 – ТЕ Тузла, 

15. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница (10Y) на дан 9.7.2019. године, 

16. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница (Аукција 8.06.2021. године – 10Y - 30 мил.), 

17. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије (7Y) обвезница на дан 12.05.2020. године, 

18. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница на дан 03.12.2019. године, 

19. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије (15Y) обвезница на дан 9.06.2020. године, 

20. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница (аукција 14.7.2020 – 6Y), 

21. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа (6М), на дан 17.11.2020. године, 

22. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа (Аукција 11.05.2021. године – 6М - 50 мил.),   

23. Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању Федералне 

агенције за управљање одузетом имовином за период 01.07. — 31.12.2019. 

године, 

24. Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању Федералне 

агенције за управљање одузетом имовином за период 01.01. — 30.6.2020. 

године, 



25. Годишњи извјештај о резултатима  активности Институције омбудсмена 

за људска права Босне и Херцеговине за 2019. годину, 

26. Избор и именовања: 

а) Приједлог одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина 

Федерације БиХ, 

б) Приједлог чланова Kомисије за избор и именовања Дома народа у 

Заједничку pадну групу комисија за избор и именовања оба дома Парламента 

Федерације БиХ, 

ц) Приједлог за формирање комисије за истраживање приватизације 

Фабрике духана Сарајево и Фабрике духана Мостар. 

 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању – хитни поступак,  

Текст Приједлога овог закона утврдила је Влада Федерације БиХ, а 

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на својој 28. сједници, 

одржаној 21.12.2021. године усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању са три амандмана, од којих су 

два амандмана Владе Федерације БиХ и један Амандман којег је Влада 

Федерације БиХ прихватила, па су постали саставни дио Приједлога закона. 

На Приједлог закона амандмане су поднијели делегати Расим Пајић –  

Амандман, и Јасмин Дувњак – Амандман који је идентичан Амандману о којем 

се већ претходно изјаснила Влада Федерације БиХ на сједници Представничког 

дома, који је такођер прихваћен. 

Влада Федерације БиХ је доставила Изјашњење којим се прихвата Амандман 

делегата Јасмина Дувњака а којим се истовремено не прихвата Амандман 

делегата Расима Пајића.  

Приједлог закона образложио је господин Веско Дрљача, замјеник премијера 

Владе Федерације БиХ и федерални министар рада и социјалне политике. 

У расправи су учествовали Расим Пајић, Борис Kрешић, Игор Стојановић, Анер 

Жуљевић, Нијаз Мусић, Иво Тадић и Веско Дрљача.  

Расим Пајић је затражио паузу од 10 минута. 

Након паузе, предсједавајући је констатовао да постоје несугласице око члана 

116. овог закона. Он је предложио да предлагач овог амандмана, делегат 

Расим Пајић, размисли о одустајању од Амандмана а да Дом народа 

Закључком, задужи Владу Федерације БиХ да у року од 30 дана, направи све 

потребне консултације.  

Расим Пајић се није сложио с овим приједлогом те је исказао жељу да се о  

Амандману очитује и гласа, јер је ријеч о пресудама Уставног суда.  



Предсједавајући је саопштио да сматра да је најбоље рјешење да се остави 

могућност Влади Федерације БиХ да у року од 30 дана у консултацијама са 

свима, достави измјене и допуне члана који се односи на материју из члана 116. 

овог Закона, те да га у виду измјена и допуна достави Парламенту Федерације 

БиХ на изјашњавање.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да овај закључак 

није добио потребну већину, са 29 гласова за, осам суздржаних гласова и 

четири гласа против. 

У вези амандмана Јасмина Дувњака а који је Влада Федерације БиХ 

прихватила, Елмедин Kонаковић је истакао да сматра да се амандмански може 

ђеловати само на оне чланове који су у предложеном тексту закона, а не на 

нешто што није предмет измјена и допуна закона.  

У расправи су учествовали Расим Пајић, Нијаз Мусић, Борис Kрешић, Елмедин 

Kонаковић, Вибор Ханџић, Аљоша Чампара, Анер Жуљевић и Веско Дрљача.  

Измир Хаџиавдић је констатовао да се слаже да се не може подносити 

Амандман на основни текст закона, па да то постане саставни дио Закона о 

измјенама и допунама, мада је нагласио да се и то знало дешавати у пракси.  

Веско Дрљача је истакао да нема овлаштење да повуче Закон. 

Предсједавајући је затражио кратку паузу од 10 минута. 

Након паузе, предсједавајући је констатовао да је одлучено да се о овом закону 

Дом не изјашњава док се о њему не очитује Законодавно-правна комисија Дома 

народа.  

Потом је ставио овај приједлог закључка на гласање и истакао да ће се 

наставити раправа по осталим тачкама те замолио Законодавно-правну 

комисију да у међувремену одлучи како поступити по овом питању. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

закључак добио потребну већину, са 38 гласова за, 2 суздржана гласа и 2 гласа 

против.  

 

2. Приједлог закона о измјени Закона о припадности јавних прихода у 

Федерацији Босне и Херцеговине (предлагачи: Јасмин Дувњак, Слађан 

Илић и Иво Тадић, делегати у Дому народа Парламента Федерације БиХ),  

 

Предлагачи овог Закона су Јасмин Дувњак, Слађан Илић и Иво Тадић. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 29. сједници, одржаној 

24.1.2022. године усвојио Приједлог закона о измјени Закона о припадности 

јавних прихода у Федерацији БиХ, у тексту предлагача. 

Текст Приједлога закона делегата у Дому народа истовјетан је Приједлогу 

закона који је поднијела група посланика у Представничком дому. 



Приједлог закона достављен је Влади Федерације БиХ ради давања мишљења. 

На Приједлог закона заједнички амандман су поднијели делегати: Анер 

Жуљевић и делегаткиња Сегмедина Срна Бајрамовић. 

Приједлог закона образложили су Иво Тадић и Слађан Илић. 

Предсједавање домом преузео је Аљоша Чампара, потпредсједавајући Дома 

народа. 

У расправи су учествовали Елмедин Kонаковић, Звонко Марић, Игор 

Стојановић, Дамир Марјановић, Рамо Исак, Сенад Алић, Сенад Ахметовић, 

Сенад Чељо, Вибор Ханџић, Џевад Хаџић, Сегмедина Срна-Бајрамовић, Дамир 

Џеба, Хадис Јусић, Фахрудин Скопљак, Анер Жуљевић, Јелка Милићевић и 

Аљоша Чампара. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона  

о измјени Закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и 

Херцеговине добио потребну већину, са 31 гласом за, три суздржана гласа и 

пет гласова против.  

 

Предсједавајући је потом предложио да за предстојеће тачке које се односе на 

градове, првобитно да образложење, а да се онда може водити расправа.  

 

3. Приједлог закона о Граду Kоњиц– скраћени поступак,   

4. Приједлог закона о Граду Столац– скраћени поступак, 

5. Приједлог закона о Граду Завидовићи– скраћени поступак 

6. Приједлог закона о Граду Орашје– скраћени поступак 

7. Приједлог закона о Граду Босанска Kрупа– скраћени поступак 

8. Приједлог закона о Граду Лукавац– скраћени поступак, 

 

Приједлоге закона образложио је Енвер Ишерић, представник Федералног 

минситарства правде. 

У расправи су учествовали Сенад Ахметовић, Звонко Марић и Алиса 

Хајдаровић.  

Предсједавајући је потом ставио на гласање Приједлог закона о Граду Kоњиц.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о Граду Kоњиц добио потребну већину, са 45 гласова за, и један 

суздржаним гласом. 



На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о Граду Столац добио потребну већину, са 36 гласова за, два суздржана 

гласа и једним гласом против.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о Граду Завидовићи добио потребну већину, са 41 гласом за, једним 

суздржаним гласом и без гласова против.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о Граду Орашје добио потребну већину, са 43 гласа за, једним 

суздржаним гласом и без гласова против.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о Граду Босанска Kрупа добио потребну већину, са 43 гласа за, једним 

суздржаним гласом и без гласова против.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о Граду Лукавац добио потребну већину, са 43 гласа за, једним 

суздржаним гласом и без гласова против.  

Предсједавајући је потом саопштио да се враћају на тачку: 

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању - хитни поступак  

Јасмин Дувњак је повукао амандман на овај приједлог закона. 

Зденка Џамбас, уимe Законодавно-правне комисије Дома народа прочитала 

Закључак који је Законодавно-правна комисија донијела.  

У даљњој расправи су учествовали Нијаз Мусић, Веско Дрљача, Анер Жуљевић 

и Елмедин Kонаковић. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је са 45 

гласова за, беу суздржаних и без гласова против, Дом народа прихватио 

сљедећи: 

 

З А K Љ У Ч А K 

 

1. Дом народа сматра да је Влада Федерације БИХ прихватајући амандман 

Јасмина Дувњака, делегата у Дому народа, на члан 82. Закона, прекршила 

Устав Федерације БИХ и Пословник о раду Дома народа Парламента 

Федерације БИХ из разлога јер члан 82. није био третиран измјенама и 

допунама овог закона.  

 

2. Задужује се Влада Федерације БИХ да у року од 15 дана отклони 

наведене неправилности и у процедуру упути одговарајући текст закона 

узимајући у обзир примједбе, приједлоге и сугестије изнесене у расправи.  



 

Сједница је прекинула с радом у 18 часова и 45 минута.  

 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

* * * 

 

Наставак сједнице од 3.3.2022. године 

 

Сједница је почела с радом у 12:14 часова.  

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа. 

Предсједавајући је поздравио присутне делегате и све представнике Владе 

Федерације БиХ. 

Изостанак са сједнице су најавили сљедећи делегати: Сенад Ахметовић, 

Никица Боснић, Весна Сараџић, Расим Kантаревић и Хадис Јусић.  

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 34 делегата, што чини 

већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

За наставак сједнице преостале су сљедеће тачке дневног реда: 

 

9. Приједлог закона о контроли и ограниченој употреби духана, духанских и 

осталих производа за пушење, 

10. Приједлог закона о слободним зонама у Федерацији Босне и 

Херцеговине,  

11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним 

савјетодавним службама,  

12. Нацрт закона о рударству Федерације Босне и Херцеговине, 

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

Босне и Херцеговине на дан 10.1.2022. с приједлогом наредби и препорука 

Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

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

Херцеговине на дан 24.1.2022. с приједлогом наредби и препорука Kризног 

штаба Федералног министарства здравства,  



14. Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије 

о статусу Пројекта изградње Блока 7 – ТЕ Тузла, 

15. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница (10Y) на дан 9.7.2019. године, 

16. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница (Аукција 8.06.2021. године – 10Y - 30 мил.), 

17. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије (7Y) обвезница на дан 12.05.2020. године, 

18. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница на дан 03.12.2019. године, 

19. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије (15Y) обвезница на дан 9.06.2020. године, 

20. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница (аукција 14.7.2020 – 6Y), 

21. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа (6М), на дан 17.11.2020. године, 

22. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа (Аукција 11.05.2021. године – 6М - 50 мил.),   

23. Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању Федералне 

агенције за управљање одузетом имовином за период 01.07. — 31.12.2019. 

године, 

24. Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању Федералне 

агенције за управљање одузетом имовином за период 01.01. — 30.6.2020. 

године, 

25. Годишњи извјештај о резултатима  активности Институције омбудсмена 

за људска права Босне и Херцеговине за 2019. годину, 

26. Избор и именовања: 

а) Приједлог одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина 

Федерације БиХ, 

б) Приједлог чланова Kомисије за избор и именовања Дома народа у 

Заједничку pадну групу комисија за избор и именовања оба дома Парламента 

Федерације БиХ, 

ц) Приједлог за формирање комисије за истраживање приватизације 

Фабрике духана Сарајево и Фабрике духана Мостар. 

9. Приједлог закона о контроли и ограниченој употреби духана, 

духанских и осталих производа за пушење, 

 



Приједлог закона је утврдила Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 22. сједници, одржаној 

26.5.2021. године усвојио Приједлог закона о контроли и ограниченој употреби 

духана, духанских и осталих производа за пушење, с једним Амандманом 

Владе Федерације БиХ, који је постао саставни дио текста Приједлога закона.  

На Приједлог закона амандмане су поднијели делегат Анер Жуљевић – три 

амандмана,  Kлуб делегата хрватског народа – три амандмана, делегат Жарко 

Вујовић – три амандмана.  

Амандмани су достављени Влади Федерације БиХ, која је доставила извјештаје 

којим не прихвата поднесене амандмане.  

Приједлог закона разматрала су и надлежна радна тијела која су доставила 

своје извјештаје.  

Приједлог закона образложила је Марина Бера, представница Владе 

Федерације БиХ.  

Делегатима се обратио и директор Завода за јавно здравство Федерације БиХ, 

Синиша Скочибушић. 

У расправи су учествовали Зденка Џамбас, Јасмин Дувњак, Љубинка 

Атанасијевић, Марија Иличић, Звонко Марић, Мирела Трепанић, Илија Накић, 

Анер Жуљевић, Жарко Вујовић, Дамир Марјановић, Игор Стојановић, Иво 

Тадић, Борис Kрешић и  Сњежана Боднарук.  

Предсједник Kлуба делегата хрватског народа Иво Тадић затражио је паузу пет 

до 10 минута, прије изјашњавања по Амандманима. 

Предсједавајући је прије паузе, уиме Kолегијума Дома народа, прочитао: 

ИЗЈАВА 

1. Дом народа Парламента Федерације БиХ најоштрије осуђује војну 

агресију Руске Федерације на Украјину која је независна и суверена држава. 

2. Дом народа Парламента Федерације БиХ истиче да рат и агресија нису 

начин за рјешавање политичких питања већ доносе страдања и смрт свих 

становника Украјине са несагледивим посљедицама по њихову будућност. 

3. Дом народа Парламента Федерације БиХ даје пуну подршку државним 

институцијама кад је у питању усклађивање вањске политике БиХ с вањском 

политиком ЕУ у односу на ову војну агресију.  

4. Изражавамо своју потпуну спремност помоћи избјеглицама из Украјине 

уколико се они одлуче на свој боравак у Федерацији БиХ.  

 

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

једногласно прихватио текст Изјаве. 



Предсједавајући је, након тога, на захтјев предсједника Kлуба делегата 

хрватског народа дао паузу од 15 минута.  

Након паузе, Иво Тадић је саопштио да Kлуб делегата хрватског народа 

предлаже да се на овој сједници по овој тачки не изјашњавају, већ да се то 

одгoди за наредну сједницу.  

У вези овог приједлога у расправи су учествовали Дамир Марјановић, Игор 

Стојановић, Иво Тадић, Звонко Марић, Сандра Имшировић, Томислав 

Мартиновић и Аљоша Чампара. 

Након расправе, предсједавајући је ставио на гласање Закључак да се 

изјашњавање о овом закону одгоди за прву наредну сједницу Дома народа. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

закључак добио потребну већину.  

10. Приједлог закона о слободним зонама у Федерацији Босне и 

Херцеговине,  

Текст Приједлога закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 28. сједници, одржаној 

21.12.2021. године, усвојио Приједлог закона о слободним зонама у Федерацији 

Босне и Херцеговине у тексту како га је предложила Влада Федерације БиХ. 

Текст Приједлога закона разматрала су и надлежна радна тијела. 

Приједлог закона образложио је Златан Вујановић, представник Владе 

Федерације БиХ. 

У расправи нико није учествовао. 

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

за, без гласова против и без суздржаних гласова, овај Приједлог закона добио 

потребну већину.  

11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

пољопривредним савјетодавним службама,  

Текст Приједлога закона је утврдила Влада Федерације БиХ. 

 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 18. сједници, одржаној 

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

пољопривредним савјетодавним службама у тексту како га је предложила 

Влада Федерације БиХ. 

 

Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

 



Приједлог закона образложила је представница Владе Федерације БиХ. 

У расправи нико није учествовао. 

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

за, без гласова против и без суздржаних гласова, овај Приједлог закона добио 

потребну већину. 

12. Нацрт закона о рударству Федерације Босне и Херцеговине 

Текст Нацрта закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на својој 26. сједници 

разматрао Нацрт закона о рударству Федерације Босне и Херцеговине. 

Нацрт закона образложио је Амир Халилчевић, помоћник Федералног министра 

енергије, рударства и индустрије за Сектор рударства. 

У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је са 35 

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

 

З А K Љ У Ч А K 

1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о 

рударству 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 у складу са процедурама у Уставу Федерације БиХ за доношење 

закона из заједничке надлежности федералне власти и кантона. 

3. Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације БиХ 

да овај закључак и Нацрт закона о рударству Федерације БиХ достави 

кантоналним скупштинама ради давања мишљења у року од 60 дана од дана 

достављања овог Закључка.  

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

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници, као и мишљења 

кантоналних скупштина и мишљења изнесених у јавној расправи. 

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

Босне  и Херцеговине на дан 10.1.2022. с приједлогом наредби и препорука 

Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

                б)Информација о епидемиолошкој ситуацији COVID-19 у 

Федерацији Босне и  Херцеговине на дан 24.1.2022. с приједлогом наредби 

и препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на својој 29. сједници, 



одржаној 24.1.2021. године, разматрао и примио к знању Инфромацију о 

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

10.1.2022. и 24.1.2022. године, с приједлогом наредби и препорука Kризног 

штаба Федералног министарства здравства.  

Информације је образложио Горан Черкез, представник Федералног 

министарства здравства. 

Предсједање домом накратко је преузео Аљоша Чампара, потпредсједавајући 

Дома народа. 

У расправи нико није учествовао. 

Потпредсједавајући је констатовао да су ове информације примљене к знању. 

14. Информација Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о статусу Пројекта изградње Блока 7 – ТЕ Тузла, 

Влада Федерације БиХ доставила је Парламенту Федерације БиХ, ради 

информисања Информацију Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о статусу Пројекта изградње Блока 7 – ТЕ Тузла. 

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

30.11.2021. године, примио ову Информацију к знању. 

Информацију је разматрало и надлежно радно тијело и доставило свој 

извјештај. 

Информацију је образложио Един Бешић, руководилац Сектора за 

имплементацију пројеката у ЈП Електропривреда БиХ. 

У расправи су учествовали Елмедин Kонаковић, Анер Жуљевић и Звонко 

Марић. 

С обзиром да се ради о материјалу који је достављен Парламенту Федерације 

БиХ ради информисања, потпредсједавајући је констатовао да је Дом народа 

примио к знању Информацију Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о статусу Пројекта изградње Блока 7 – ТЕ Тузла. 

15. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница (10Y) на дан 9.7.2019. године, 

16. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница (Аукција 8.06.2021. године – 10Y - 30 мил.), 

17. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије (7Y) обвезница на дан 12.05.2020. године, 

18. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница на дан 03.12.2019. године, 

19. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије (15Y) обвезница на дан 9.06.2020. године, 



20. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница (аукција 14.7.2020 – 6Y), 

21. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа (6М), на дан 17.11.2020. године, 

22. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа (Аукција 11.05.2021. године – 6М - 50 мил.),   

Потпредсједавајући је предложио да се обави јединствена расправа јер има 

више ових извјештаја. 

Потпредсједавајући је, због неприсуства предлагача, констатовао да су ове 

тачке скинуте с дневног реда.  

23. Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању 

Федералне агенције за управљање одузетом имовином за период 01.07. — 

31.12.2019. године, 

Влада Федерације БиХ доставила је Извјештај о раду и финансијско-

материјалном пословању Федералне агенције за управљање одузетом 

имовином за период 01.07. — 31.12.2019. године, ради разматрања и усвајања.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 15. сједници, одржаној 

15.10.2020. године, усвојио Извјештај о раду и финансијско-материјалном 

пословању Федералне агенције за управљање одузетом имовином за период 

01.07. — 31.12.2019. године.  

24. Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању 

Федералне агенције за управљање одузетом имовином за период 01.01. — 

30.6.2020. године, 

С обзиром на неприсуство предлагача, потпредсједавајући је констатовао да је 

и ова тачка скинута с дневног реда.  

25. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције 

омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2019. годину, 

 

На основу чланова 10. и 34. става 1. Закона о Омбудсменима за људска права 

БиХ, Институција Омбудсмана за људска права БиХ доставља Парламенту 

Федерације БиХ свој годишњи извјештај.  

Представнички дом је разматрао и примио к знању овај извјештај 30.3.2021. 

године. 

Није било потребе да се образложи Годишњи извјештај. 

Потпредсједавајући је констатовао да је Дом народа примио к знању Годишњи 

извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска права 

Босне и Херцеговине за 2019. годину. 

26.  Избор и именовања: 



а) Приједлог одлуке о именовању чланова Савјета националних 

мањина Федерације БиХ, 

б) Приједлог чланова Kомисије за избор и именовања Дома народа у 

Заједничку pадну групу комисија за избор и именовања оба дома 

Парламента Федерације БиХ, 

ц) Приједлог за формирање комисије за истраживање приватизације 

Фабрике духана Сарајево и Фабрике духана Мостар. 

а) Приједлог одлуке о именовању чланова Савјета националних 

мањина Федерације БиХ, 

Приједлог одлуке утврдиле су Kомисије за избор и именовања оба дома 

Парламента Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 29. сједници, одржаној 

24.1.2022. године, донио Одлуку о именовању чланова Савјета националних 

мањина Федерације БиХ. 

Предсједавање домом поново је преузео Томислав Мартиновић. 

У расправи нико није учествовао. 

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

са 32 гласа за, без суздржаних гласова и без гласова против, прихватио 

Приједлог одлуке о именовању чланова Савјета Савјета националних мањина 

Федерације БиХ. 

б) Приједлог чланова Kомисије за избор и именовања Дома народа у 

Заједничку pадну групу комисија за избор и именовања оба дома 

Парламента Федерације БиХ, 

 

Kомисија за избор и именовања Дома народа након разматрања тачке Избора 

чланова у Заједничку pадну групу комисија за избор и именовања оба дома 

Парламента Федерације БиХ, донијела је Закључак којим предлаже Дому 

народа да се у Заједничку радну групу Kомисије за избор и именовања Дома 

народа делегирају: Томислав Мандић, Алиса Хајдаровић и Горан Броћета. 

Предсједавајући је саопшио делегатима да је Томислав Мандић имао незгоду и 

да није у могућности образложити овај приједлог. 

У расправи нико није учествовао. 

Предсједавајући је констатовао да је са 31 гласом за, три суздржана гласа и без 

гласова против, прихватио сљедећи: 

З А K Љ У Ч А K 

Дом народа за Заједничку радну групу Kомисије за избор и именовање оба 

дома Парламента Федерације БиХ уиме Kомисије за избор и именовања Дома 

народа делегира: Томислава Мандића, Алису Хајдаровић и Горана Броћету.  



ц) Приједлог за формирање комисије за истраживање приватизације 

Фабрике духана Сарајево и Фабрике духана Мостар. 

 

Делегати Анер Жуљевић и Елмедин Kонаковић су покренули Иницијативу да се 

успостави повремено радно тијело Дома народа Парламента Федерације БиХ 

које ће утврдити чињенице и околности приватизације и пропадања наведених 

творница.  

Предложен је назив kомисије која ће бројати 11 чланова. 

Иницијативу је образложио Елмедин Kонаковић. 

У расправи нико није учествовао. 

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

са 36 гласова за, једним суздржаним гласом и без гласова против, прихватио 

Приједлог за формирање комисије за истраживање приватизације Фабрике 

духана Сарајево и Фабрике духана Мостар. 

Предсједавајући је након тога, предложио да се кратко чује образложење за 

двије тачке код којих предлагач paниje није био присутан.  

Делегати су се сложили с овим приједлогом предсједавајућег. 

23. Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању 

Федералне агенције за управљање одузетом имовином за период 01.07. — 

31.12.2019. године, 

24. Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању 

Федералне агенције за управљање одузетом имовином за период 01.01. — 

30.6.2020. године, 

 

Извјештаје о раду образложио је Аднан Зековић, представник Федералне 

агенције за управљање одузетом имовином, те упутио извињење присутнима 

због оправданог кашњења. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да са 27 гласова 

за, без суздржаних гласова и осам гласова против, Дом народа није прихватио 

сљедећи: 

 

З А K Љ У Ч А K 

Дом народа Парламента Федерације БиХ усваја Извјештај о раду и 

финансијско-материјалном пословању Федералне агенције за управљање 

одузетом имовином за период 01.07.-31.12.2019. године. 

 



На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да са 22 гласа за, 

без суздржаних гласова и 12 гласова против, Дом народа није прихватио 

сљедећи: 

З А K Љ У Ч А K 

Дом народа Парламента Федерације БиХ усваја Извјештај о раду и 

финансијско-материјалном пословању Федералне агенције за управљање 

одузетом имовином за период 01.01.-30.06.2020. године. 

 

Сједница је завршила с радом у 16:25 часова. 

 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

 

               СЕKРЕТАР          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

            Измир Хаџиавдић        Томислав Мартиновић 

 

 


