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20. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 28.7.2022. године 

 

Сједница је почела са радом у 12:18 часова. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

Предсједавајући је поздравио присутне делегате, госте те све оне који прате 

сједницу. 

Изостанак са сједнице су најавили: Сенад Ахметовић, Велемир Тановић, 

Далиборка Миловић и Сенад Алић.  

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 38 делегата што чини 

већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

Предсједавајући је саопштио да је приједлог Kолегија Дома народа да се дио који 

се односи на делегатска питања и иницијативе пребаци као задња тачка дневног 

реда ради експедитивности и зато што постоји хитност у именовању одређених 

особа у Агенцији за банкарство и писма које је стигло од ММФ-а, у којем се тражи 

да се ово питање што прије ријеши.  

Даље, приједлог Kолегијуma је да се тачке дневног реда које се односе на 

Приједлог одлуке о именовању директора Агенције за банкарство, Приједлог 

одлуке о именовању чланова Управног одбора Агенције за банкарство и 

Приједлог одлуке о именовању замјеника директора Агенције за банкарство 

данас уврсте као 1., 2. и 3. тачка дневног реда, те да би тачка 23. Одлука о 

разрјешењу чланова Независног одбора могла остати под редним бројем 21.  

Предсједавајући је такође саопштио да је на сједници Представничког дома 

Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција враћен у 

форму Нацрта те да није разматран Приједлог закона о шумама и Приједлог 

закона о грађевинском земљишту па је приједлог Kолегија да се те тачке скину с 

дневног реда. 
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Звонко Марић је предложио да делегатска питања и иницијативе буду 

разматране као 5. тачка дневног реда, због њихове важности. 

Предсједавајући је, након тога, ставио на гласање приједлог Kолегијуma да се 

делегатска питања и иницијативе разматрају као задња тачка дневног реда. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог Kолегијуma са 42 гласа, добио потребну већину. 

Предсједавајући је потом ставио на гласање приједлог да се тачка 18. Приједлог 

одлуке о именовању чланова Управног одбора Агенције за банкарство, тачка 19. 

Приједлог одлуке о именовању директора Агенције за банкарство и тачка 20. 

Приједлог одлуке о именовању замјеника директора Агенције за банкарство 

разматрају као 1., 2. и 3. точка дневног реда, а онда остале тачке иду 

редослиједом како су предложене у дневном реду. 

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

приједлог Kолегија добио потребну већину, са 43 гласа за, без суздржаних 

гласова и једним гласом против. 

Јасмин Дувњак је саопштио да је имао намјеру да предложи допуну дневног реда 

са тачком Закон о гасоводу Јужна интерконекција БиХ - Хрватска. 

Међутим с обзиром да су уложени амандмани на овај Приједлог закона одлучио 

је да сачека изјашњење Владе Федерације БиХ на ове амандмане. 

Потом се прешло на утврђивање дневног реда. 

Влада Федерације доставила је сљедеће приједлоге закона с приједлогом да се 

исти разматрају по скраћеном поступку и то: Приједлог закона о измјени и допуни 

Закона о здравственом осигурању, Приједлог закона о измјенама и допуни 

Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији БиХ, 

Приједлог закона о допуни Закона о земљишним књигама ФБиХ, Приједлог 

закона о допунама Закона о премјеру и катастру некретнина, Приједлог закона о 

допунама Закона о премјеру и катастру земљишта и Приједлог закона о 

измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција.  

Представнички дом није прихватио да се Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о извршењу кривичних санкција у Федерацији БиХ разматра по 

скраћеном поступку, него се исти разматрао у редовној процедури односно у 

форми нацрта. 

Приједлог Kолегијуma је да и Дом народа разматра овај закон у форми Нацрта.  

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

са 37 гласова за, једним гласом против и без суздржаних гласова прихватио 

приједлог да се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршењу 

кривичних санкција у Федерацији БиХ разматра у форми нацрта закона. 

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

са 37 гласова за, једним суздржаним гласом и једним гласом против, прихватио 
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приједлог да се  Приједлог закона о измјени и допуни Закона о здравственом 

осигурању разматра по скраћеном поступку.  

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

са 34 гласа за, једним суздржаним гласом и једним гласом против прихватио 

приједлог да се Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама и 

другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији БиХ разматра по скраћеном 

поступку.  

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

са  39 гласова за, без суздржаних гласова и једним  гласом против прихватио 

приједлог да се Приједлог закона о допуни Закона о земљишним књигама ФБиХ 

разматра по скраћеном поступку.  

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

са 35 гласова за, два суздржана гласа и једним гласом против прихватио 

приједлог да се Приједлог закона о допунама Закона о премјеру и катастру 

некретнина такођер разматра по скраћеном поступку.  

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

са 37 гласова за, једним суздржаним гласом и једним гласом против прихватио 

приједлог да се Приједлог закона о допунама Закона о премјеру и катастру 

земљишта разматра по скраћеном поступку.  

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

са 43 гласа за, уз један суздржан глас и без гласова против, прихватио сљедећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1.Приједлог одлуке о именовању чланова Управног одбора Агенције за 

банкарство Федерације Босне и Херцеговине,  

2.Приједлог одлуке о именовању директора Агенције за банкарство Федерације 

Босне и Херцеговине,  

3.Приједлог одлуке о именовању замјеника директора Агенције за банкарство 

Федерације Босне и Херцеговине,  

4.Приједлог закона о измјени и допунама Закона о здравственом осигурању - 

скраћени поступак, 

5.Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о плаћама и другим  накнадама 

судија и тужилаца у Федерацији Босне и  Херцеговине - скраћени поступак, 

6.Приједлог закона о допуни Закона о земљишним књигама Федерације Босне и 

Херцеговине - скраћени поступак, 

7.Приједлог закона о допунама Закона о премјеру и катастру некретнина - 

скраћени поступак,  
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8.Приједлог закона о допунама Закона о премјеру и катастру земљишта - 

скраћени поступак,  

9.Приједлог закона о установама социјалне заштите Федерације Босне и 

Херцеговине, 

10.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција 

у Федерацији Босне и Херцеговине, 

11.Нацрт закона о електричној енергији Федерације Босне и Херцеговине,  

12.Нацрт закона о енергији и регулацији енергетских ђелатности у Федерацији 

Босне и Херцеговине, 

13.Нацрт закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне 

когенерације, 

14.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о одузимању незаконито 

стечене имовине кривичним ђелом, 

15.Нацрт закона о заштити цивилних жртава рата у Федерацији Босне и 

Херцеговине, 

16.Нацрт закона о заштити пријавилаца корупције у Федерацији Босне и 

Херцеговине, 

17.Нацрт закона о заштити од насиља у породици (предлагач: Вибор Ханџић, 

делегат у Дому народа), 

18.Нацрт закона о доживотној мјесечној накнади заслужним спортистима у 

Федерацији Босне и Херцеговине (предлагач: Јасмин Дувњак, делегат у Дому 

народа), 

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

плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2022. 

годину, Измјене и допуне Финансијског плана Федералног фонда солидарности 

за 2022. годину (Анеx I.) и Одлуку о начину извршавања Ребаланса Финансијског 

плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2022. 

годину, 

20.Приједлог одлуке о допуни Одлуке о доношењу Просторног плана подручја 

посебних обиљежја од значаја за Федерацију Босне и Херцеговине „Аутоцеста 

на Kоридору Vц“ за период од 20 година, 

21.Приједлог одлуке о разрјешењу члана Независног одбора, 

22.Делегатска питања и иницијативе. 
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1. Приједог одлуке о именовању чланова Управног одбора Агенције за  

банкарство  Федерације Босне и Херцеговине 

Текст Приједлога одлуке утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на својој 34. сједници, 

одржаној 28.6.2022. године, донио Одлуку о именовању чланова Управног 

одбора Агенције за банкарство ФБиХ.  

Kомисија за избор и именовања је припремила Приједлог одлуке о именовању 

чланова Управног одбора Агенције за банкарство ФБиХ којом се Иванка Галић, 

Самер Бакић, Иван Бакић, Харис Јахић и Јасмин Халебић именују за чланове 

Управног одбора Агенције за банкарство ФБиХ на период од пет година.  

У расправи је учествовао Елмедин Kонаковић. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

одлуке о именовању чланова Управног одбора Агенције за  банкарство  

Федерације Босне и Херцеговине добио потребну већину, са 41 гласом за, три 

суздржана и једним гласом против. 

2. Приједлог одлуке о именовању директора Агенције за банкарство 

Федерације БиХ  

Текст Приједлога одлуке доставила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 34. сједници, одржаној 

28.6.2022. године, донио Одлуку о именовању директора Агенције за банкарство 

Федерације БиХ.  

Kомисија за избор и именовања Дома народа разматрала је овај приједлог и 

утврдила Приједлог одлуке о именовању директора Агенције за банкарство ФБиХ 

којом се господин Јасмин Махмузић именује за директора Агенције за банкарство 

ФБиХ на период од четири године.  

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

одлуке о именовању директора Агенције за банкарство Федерације БиХ добио 

потребну већину, са 39 гласова за, три суздржана и једним гласом против. 

3. Приједлог одлуке о именовању замјеника директора Агенције за 

банкарство Федерације БиХ 

Приједлог одлуке доставила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом је на својој 34. сједници, одржаној 28.6.2022. године, донио 

Одлуку о именовању замјеника директора Агенције за банкарство.  

Kомисија за избор и именовања Дома народа разматрала је овај приједлог и 

утврдила Приједлог одлуке о именовању замјеника директора Агенције за 

банкарство Федерације БиХ, којим се именује Дубравка Бошњак за замјеника 

директора Агенције за банкарство Федерације БиХ, на период од четири године. 
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У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

одлуке о именовању замјеника директора Агенције за банкарство Федерације 

БиХ добио потребну већину, са 37 гласова за, три суздржана и једним гласом 

против. 

4. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о здравственом 

осигурању – скраћени поступак 

Текст Приједлога закона је утврдила Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 34. сједници, одржаној 

28.6.2022. године, усвојио Приједлог закона о измјени и допунама Закона о 

здравственом осигурању, у тексту како га је предложила Влада Федерације.  

Текст Приједлога закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Приједлог закона образложила је Марина Бера, представница Владе Федерације 

БиХ.  

У расправи су учествовали Анер Жуљевић и Марина Бера.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о измјени и допунама Закона о здравственом осигурању добио потребну 

већину, са 37 гласова за, без суздржаних гласова и без гласова против. 

5. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама и другим 

накнадама судија и тужилаца у Федерацији БиХ - скраћени поступак 

Текст Приједлога закона је утврдила Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 35. сједници, одржаној 

26.7.2022. године, усвојио Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о 

платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији БиХ,  у тексту како 

га је предложила Влада Федерације.  

Текст Приједлога закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Приједлог закона образложио је Дамир Шапина, помоћник федералног министра 

правде. 

У расправи су учествовали Анер Жуљевић и Дамир Шапина.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да Приједлог 

закона о измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и 

тужилаца у Федерацији БиХ није добио потребну већину, са 27 гласова за, пет 

суздржаних и три гласа против. 

Јасмин Дувњак је затражио појединачно изјашњавање.  
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Секретар Дома народа, Измир Хаџиавдић, је у складу са одредбом члана 113. 

Пословника о раду Дома народа извршио појединачно изјашњавање. 

Након поновљеног гласања и појединачног изјашњавања делегата, 

предсједавајући је  констатовао да је Приједлог закона о измјенама и допуни 

Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији БиХ добио 

потребну већину, са 34 гласа за, једним суздржаним и без гласова против. 

6. Приједлог закона о допуни Закона о земљишним књигама Федерације 

БиХ – скраћени поступак 

Текст Приједлога закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 35. сједници, одржаној 

26.7.2022. године, усвојио Приједлог закона о допуни Закона о земљишним 

књигама Федерације БиХ, у тексту како га је предложила Влада Федерације БиХ. 

Приједлог закона су разматрала и надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје.  

Приједлог закона образложио је господин Жељко Обрадовић, директор Управе 

за геодетске и имовинско-правне послове.  

У расправи су учествовали Алиса Хајдаровић и Жељко Обрадовић. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о допуни Закона о земљишним књигама Федерације БиХ добио потребну 

већину, са 32 гласа за, без суздржаних и  без гласова против. 

7. Приједлог закона о допунама Закона о премјеру и катастру некретнина – 

скраћени поступак 

Текст Приједлога закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 35. сједници, одржаној 

26.7.2022. године, усвојио Приједлог закона о допунама Закона о премјеру  и 

катастру некретнина у тексту како га је предложила Влада Федерације БиХ. 

Текст Приједлога закона разматрала су и надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 

Није било потребе да приједлог закона образложи представник Владе 

Федерације БиХ. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о допунама Закона о премјеру и катастру некретнина добио потребну 

већину, са 32 гласа за, без суздржаних и  без гласова против. 
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8. Приједлог закона о допунама Закона о премјеру и катастру земљишта – 

скраћени поступак 

Текст Приједлога закона је утврдила Влада Федерације  БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 35. сједници, одржаној 

26.7.2022. године усвојио Приједлог закона у тексту како га је предложила Влада 

Федерације БиХ. 

Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Није било потребе да приједлог закона образложи представник Владе 

Федерације БиХ. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о допунама Закона о премјеру и катастру земљишта добио потребну 

већину, са 32 гласа за, без суздржаних и  без гласова против. 

9. Приједлог закона о установама социјалне заштите Федерације БиХ 

Текст Приједлога закона је утврдила Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 34. сједници, одржаној 

28.6.2022. године усвојио Приједлог закона у тексту како га је предложила Влада 

Федерације БиХ. 

Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Приједлог закона образложио је Веско Дрљача, федерални министар рада и 

социјалне политике.  

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о установама социјалне заштите Федерације БиХ добио потребну већину, 

са 30 гласова за, без суздржаних и  без гласова против. 

10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних 

санкција у Федерацији БиХ 

Текст Приједлога закона је утврдила Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да није прихватио да се Приједлог 

закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција у 

Федерацији БиХ разматра по скраћеној процедури, него је исти разматрао у 

форми Нацрта закона. 

Нацрт закона образложила је Мерсиха Удовчић, представница Федералног 

министарства правде. 

У расправи нико није учествовао. 
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да Дом народа, са 

26 гласова за, два суздржана гласа и пет гласова против, није прихватио 

сљедећи 

ЗАKЉУЧАK 

 

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

и допунама Закона о извршењу кривичних санкција у ФБиХ, и сматра да може 

послужити као основ за израду приједлога закона. 

2.Задужује се предлагач да организује и проведе јавну расправу у трајању од 45 

дана. 

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

примједбе и приједлоге и сугестије које ће бити изнесене у јавној расправи, као и 

оне које ће бити накнадно достављене у писменој форми. 

 

11. Нацрт закона о електричној енергији Федерације БиХ 

Текст Нацрта закона је утврдила Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на својој 35. сједници 

одржаној 26.7. разматрао Нацрт закона о електричној енергији и Закључком га 

прихватио. 

Нацрт закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Нацрт закона образложио је Халко Балавац, помоћник министра федералног 

министарства енергије, рударства и индустрије.  

У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 

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

са 34 гласа за, два суздржана гласа и без гласова потив, прихватио сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

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

енергији ФБиХ, 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 ће бити изнесене на сједници и сједници 

Дома народа, као и оне које ће бити достављене у писменој форми. 
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12.  Нацрт закона о енергији и регулацији енергетских ђелатности у 

Федерацији БиХ 

Текст Нацрта закона је утврдила Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 35. сједници, одржаној 

27.7.2022. године,  разматрао Нацрт закона и Закључком га прихватио. 

Нацрт закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Нацрт закона образложио је Халко Балавац, помоћник министра федералног 

министарства енергије, рударства и индустрије.  

У расправи нико није учествовао. 

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

са 31 гласом за, једним суздржаним гласом и без гласова потив, прихватио 

сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

1.Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о енергији и 

регулацији енергетских ђелатности у ФБиХ 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 ће бити изнесене у писменој форми. 

 

13. Нацрт закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне 

когенерације 

Текст Нацрта закона је утврдила Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 35. сједници разматрао 

Нацрт закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације 

и Закључком га прихватио. 

Нацрт закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Нацрт закона образложио је Халко Балавац, помоћник министра федералног 

министарства енергије, рударства и индустрије.  

У расправи нико није учествовао. 

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

са 35 гласова за, два суздржана гласа и без гласова потив, прихватио сљедећи: 
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ЗАKЉУЧАK 

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

обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације 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 ће бити изнесене у писменој форми. 

Предсједавање домом је преузео Аљоша Чампара, потпредсједавајући Дома 

народа.  

 

14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о одузимању незаконито 

стечене имовине кривичним дјелом 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 35. сједници, одржаној 

27.7. 2022. године разматрао Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о 

одузимању незаконито стечене имовине кривичним дјелом и Закључком га 

прихватио. 

Нацрт закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје.  

Нацрт закона образложио је представник Владе Федерације БиХ.  

У расправи нико није учествовао.  

На основу резултата гласања, потпредсједавајући је констатовао да је Дом 

народа, са 32 гласа за, једним суздржаним гласом и без гласова потив, прихватио 

сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

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

и допунама Закона о одузимању незаконито стечене имовине кривичним дјелом 

и сматра да може послужити као основ за израду приједлога закона.  

2.Задужује се предлагач да организира и проведе јавну расправу у трајању од 45 

дана. 

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

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене у  расправи на сједници Дома народа, 

као и оне које су достављене или ће бити достављене у писменој форми. 
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15. Нацрт закона о заштити цивилних жртава рата у Федерацији БиХ 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом Парламента Федерације је обавијестио Дом народа да је на 

35. сједници, одржаној 27.7.2022. године разматрао Нацрт закона о заштити 

цивилних жртава рата у ФБиХ и Закључком га прихватио. 

Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Није било потребе да представник Владе Федерације БиХ образложи Нацрт 

закона. 

У расправи нико није учествовао.  

На основу резултата гласања, потпредсједавајући је констатовао да је Дом 

народа, са 31 гласом за, два суздржана гласа и без гласова против, прихватио 

сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

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

цивилних жртава рата у Федерацији БиХ и сматра да може послужити као основ 

за израду приједлога закона.  

2.Задужује се предлагач да организира и проведе јавну расправу у трајању од 45 

дана у складу са процедурама предвиђеним у Уставу Федерације 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 заштити цивилних жртава рата у Федерацији БиХ 

достави кантоналним скупштинама на давање мишљења у року од 45 дана од 

дана доставе овог закључка. 

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

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене у расправи на сједници Дома народа, 

као и оне које су достављене или ће бити достављене у писменој форми. 

 

16. Нацрт закона о заштити пријавилаца корупције у Федерацији БиХ 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на својој сједници, одржаној  

20.6.2018. године усвојио Нацрт закона. 

Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела. 

Нацрт закона образложио је Елдан Мујановић, представник Владе Федерације 

БиХ. 

У расправи нико није учествовао. 
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На основу резултата гласања, потпредсједавајући је констатовао да је Дом 

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

сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

1. Дом народа Парламента ФБиХ прихвата Нацрт закона о заштити пријавилаца 

корупције у ФБиХ и сматра да може послужити као добар основ за израду 

Приједлога Закона.  

2. Задужује се Влада Федерације БиХ да приликом израде Приједлога закона има 

у виду примједбе приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа.  

17. Нацрт закона о заштити од насиља у породици (предлагач: Вибор 

Ханџић, делегат у Дому народа) 

Представнички дом Парламента ФБиХ обавијестио је Дом народа да на је 24. 

сједници, одржаној 27.7.2021. године, разматрао Нацрт закона о заштити од 

насиља у породици, и Закључком га прихватио.  

Текст Нацрта закона делегата из Дома народа је истовјетан Нацрту закона који 

је поднијела Kомисија за једнакоправност сполова у Представничком дому.  

Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела. 

Нацрт закона образложио је Вибор Ханџић, предлагач закона. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, потпредсједавајући је констатовао да Дом народа 

са 27 гласова за, осам суздржаних и без гласова против, није прихватио 

сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

1. Дом народа Парламента ФБиХ прихвата Нацрт закона о заштити од насиља у 

породици и сматра да може послужити као основ за израду Приједлога закона.  

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

45 дана у складу са процедурама предвиђеним у Уставу ФБиХ за доношење 

Закона и заједничке надлежности Федералне власти и кантона. 

3. Задужује се Стручна служба дома Парламента ФБиХ да овај закључак и Нацрт 

закона о заштити од насиља у обитељи достави кантоналним скупштинама ради 

давања мишљења у року од 30 дана од дана достављања овога закључка.  

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

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа, у јавној 

расправи и у мишљењима кантоналних скупштина. 

Затражено је појединачно изјашњавање. 
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На основу резултата појединачног изјашњавања, потпредсједавајући је 

констатовао да је Дом народа, са 34 гласа за, девет суздржаних гласова и без 

гласова против, прихватио Нацрт закона о заштити од насиља у породици.  

 

18. Нацрт закона о доживотној мјесечној накнади заслужним спортистима у 

Федерацији БиХ (предлагач: Јасмин Дувњак, делегат у Дому народа 

Парламента Федерације БиХ) 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 33. сједници, одржаној 6.6.2022., године разматрао Нацрт закона о 

доживотној мјесечној накнади заслужним спорташима у ФБиХ и Закључком га 

прихватио.  

Текст Нацрта закона делегата из Дома народа истовјетан је Нацрту закона који 

су поднијели Суад Kакњо и Алиса Kокић-Хиновић, посланици у Представничком 

дому. 

Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела. 

Јасмин Дувњак је саопштио делегатима да повлачи закон из процедуре.  

Предсједавање домом је преузео Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа. 

19. Приједлог одлуке о давању сагласности на измјене и допуне 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 

Федерације БиХ за 2022. годину, Измјене и допуне Финансијског плана 

Федералног фонда солидарности за 2022. годину и Одлуку о начину 

извршавања Ребаланса Финансијског плана Завода здравственог 

осигурања и реосигурања ФБиХ за 2022. годину 

Текст приједлога одлуке доставила је Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да  је на 35. сједници донио 

Одлуку о давању сугласности на споменуте одлуке.  

Приједлог одлуке образложила је Влатка Мартиновић, директорица Завода 

здравственог осигурања и реоисигурања Федерације БиХ.  

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 ФБиХ за 2022. годину, Измјене и допуне 

Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2022. годину и одлуку о 

начину извршења ребаланса Финансијског плана Завода здравственог 

осигурања и реосигурања ФБиХ за 2022. годину, добио потребну већину, са 40 

гласова за, без суздржаних гласова и без гласова против. 
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20. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о доношењу Просторног плана 

подручја посебних обиљежја од значаја за Федерацију Босне и Херцеговине 

„Аутоцеста на Kоридору VЦ“ за период од 20 година 

Текст Приједлога одлуке утврдила је Влада ФБиХ.  

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 34. сједници, одржаној 

28.06.2022. године, усвојио Приједлог одлуке о допуни Одлуке о доношењу 

Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за Федерацију Босне 

и Херцеговине „Аутоцеста на Kоридору VЦ“ за период од 20 година. 

Приједлог одлуке су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Приједлог одлуке образложио је представник Владе Федерације БиХ.  

У расправи су учествовали Анер Жуљевић, Јасмин Дувњак и представник Владе 

Федерације БиХ. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да Приједлог 

одлуке о допуни Одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебних 

обиљежја од значаја за Федерацију Босне и Херцеговине Аутоцеста на Kоридору 

VЦ за период од 20 година није добио потребну већину, са 22 гласа за, 11 

суздржаних и четири гласа против. 

Јасмин Дувњак је затражио појединачно изјашњавање. 

Након поновљеног појединачног изјашњавања, предсједавајући је констатовао 

да Приједлог одлуке о допуни Одлуке о доношењу Просторног плана подручја 

посебних обиљежја од значаја за Федерацију Босне и Херцеговине Аутоцеста на 

Kоридору VЦ за период од 20 година није добио потребну већину, са 25 гласова 

за, 13 суздржаних и четири гласа против. 

21. Приједлог одлуке о разрјешењу члана Независног одбора 

На основу члана 50. Закона о унутрашњим пословима Федерације БиХ, 

Парламент Федерације БиХ именује и разрјешава чланове Независног одбора. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 34. сједници, одржаној 28.06.2022. године донио Одлуку о разрјешењу 

Енеса Бездроба.  

Енес Бездроб поднио је оставку на мјесто члана Независног одбора.  

Kомисија за избор и именовања разматрала је и утврдила Приједлог одлуке о 

разрјешењу Енеса Бездроба, члана Независног одбора.  

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

одлуке о разрјешењу члана Независног одбора добио потребну већину са 34 

гласа за, без суздржаних гласова и са једним гласом против.  
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Предсједавајући је саопштио присутнима да је Дом народа усвојио 36 закона по 

хитном поступку, 50 по скраћеном поступку, 25 закона по редовном поступку, а у 

форми Нацрта прихваћена су 54 закона, што укупно износи 165 закона.  

Дом народа је такођер донио 85 одлука,  седам планова, два документа, шест 

стратегија, једну Резолуцију, 44 извјештаја, седам закључака, 42 информације и 

једну изјаву, што укупно износи 360 материјала. 

Потом се прешло на  тачку 22. - Делегатска питања и иницијативе. 

22. Делегатска питања и иницијативе 

Сенад Чељо је поставио питање Јавном предузећу Аутоцесте Федерације БиХ 

у вези изградње тунела Храњен. 

Звонко Марић је поставио питање Влади Федерације БиХ у вези издвајања 

средстава за помоћ социјално угроженим, што је и најављено од стране Владе 

Федерације БиХ. 

Јасмин Дувњак је поставио три питања и упутио једну иницијативу.  

Прво питање је поставио Влади Федерације БиХ, односно министрици финансија 

госпођи Јелки Миличевић, у вези реализације закључка Парламента Федерације 

БиХ за унапрјеђење позиције и статуса запослених у Порезној управи 

Федерације БиХ.  

Друго питање је поставио KПЗ - у Зеница и ресорном министарству правде - 
постоји ли законска могућност да се одређене парцеле које су у власништву или 
у посједу KПЗ Зеница уступе граду Зеница за изградњу паркова, спортских 
игралишта, паркинг простора и слично, јер је велики дио тог земљишта 
неискориштен? 
Треће питање је поставио Влади Федерације БиХ у вези имплементације Закона 
о волонтеризму у Федерацији БиХ. 
Иницијативу је упутио Влади Федерацији БиХ и Парламенту Федерације БиХ за 
доношење Закона о националним симболима у Федерацији БиХ.  
Дамир Марјановић је поставио питање Влади Федерације БиХ, у вези 
планираног утрошка средстава за заштиту од природних несрећа и набавку 
хеликоптера или канадера за гашење пожара.  
Игор Стојановић је поднио Иницијативу за куповину канадера, те да се у складу 
са буџетском ставком распише отворени међународни јавни позив у износу од 30 
милиона марака који би предвидио и набавку канадера. 
 Сједница је завршила са радом у 14 часова и 52 минута. 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

               СЕKРЕТАР           ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

            Измир Хаџиавдић        Томислав Мартиновић 


