
            БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                             
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
         ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
                  ДОМ НАРОДА 
                 Број: 02-02-1829/19 
             Сарајево, 4.10.2019. године 
 

 
З А П И С Н И К 

3. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане  4. октобра 2019. године 

 
 
Сједница је почела у 10.40. 
 Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, 
предсједавајући Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 Предсједавајући је поздравио делегате, представнике Владе 
Федерације, представнике медија и све присутне трећој сједници Дома 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 
 
Изостанак са сједнице најавили су: Мирела Трепанић, Хадис Јусић и 
Зора Дујмовић.  
Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствује 50 делегата 
што чини већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 
Прије преласка на рад предсједавајући је замолио присутне да устану 
и минутом шутње одају почаст недавно преминулом делегату Здравку 
Бешлићу. 
 
Након тога је Игор Стојановић уиме седам делегата српског народа 
поднио Иницијативу за наставак конституирајуће сједнице Клуба 
делегата српског народа и с тим у вези затражио паузу. 
 
Након паузе предсједавајући је подсјетио делегате да се на клупама 
налази анкетни листић достављен од ОСЦЕ-а, а који делегати треба да 
попуне и доставе стручној служби. 
 
Потом је Игор Стојановић извјестио Дом народа да није успио покушај 
наставка конституирајуће сједнице Клуба делегата српског народа због 
недостатка кворума након чега се развила дискусија у којој су 
учествовали: Игор Стојановић, потпредсједавајући Дома народа, 
Аљоша Чампара, Младен Симић, предсједавајући Дома народа, 
Томислав Мартиновић, Вибор Ханџић, Анер Жуљевић, Драган 
Стевановић, секретар Дома народа, Измир Хаџиавдић, Горан Броћета, 
Жарко Вујовић и Драго Пузигаћа. 
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Прије преласка на рад предсједавајући је позвао делегате да усвоје 
Записник  2. сједнице Дома народа. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине без 
примједби, са 38 гласова за, три уздржана гласа и једним гласом 
против усвојио Записник 2. сједнице Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине одржане 18. јула 2019. године. 
 
Потом је предсједавајући подсјетио делегате да на основу члана 109. 
Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине уколико желе могу постављати делегатска питања или 
покретати иницијативе. 
 
Делегатска питања и иницијативе 
 
 
Драган Стевановић је поставио питање Влади Федерације и 
Федералном министарству здравства у вези анализирања реализације 
стратешких учинака и остваривања циљева утврђених у Стратегији 
развоја здравственог система у Федерацији Босне и Херцеговине за 
период 2008. – 2018. година. Упитао је да ли је вршена годишња 
анализа остваривања ових циљева и да ли су прављене исправке. 
Поставио је питање да ли су прикупљени одговарајући параметри за 
израду Стратегије развоја здравственог система у Федерацији Босне и 
Херцеговине за период 2018. - 2028. година. 
 
Борис Крешић је најприје изразио незадовољство одговором 
Федералног министарства финансија у вези кршења рокова за 
рјешавање по жалбама на рјешења Порезне управе Федерације БиХ о 
праву на лични одбитак. 
Три питања је поставио Федералном министарству правде -  
У којој фази је процес усвајања Закона о спрјечавању сукоба интереса 
у Федерацији Босне и Херцеговине? 
У којој фази је процес именовања чланова радне групе за анализу 
прописа који се односе на права и обавезе истосполних парова у 
Федерацији БиХ? 
У којој фази је израда Приједлога закона о слободи окупљања у 
Федерацији БиХ?  
Питање је поставио и предсједавајућем Дома народа и Влади 
Федерације у вези усвајања Закона о заштити пријавилаца корупције. 
 
Дамир Марјановић је поставио два питања Федералном министарству 
образовања и науке. 
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Поставио је питање у вези анализе  издвајања  средстава за развој 
науке и истраживања у Федерацији Босне и Херцеговине и о учинку 
пројеката који су добили подршку на развој привреде. 
Друго питање је везано за омогућавање приватним универзитетима 
пријављивања на конкурсе за додјелу средстава за пројекте. 
 
Љубинка Атанасијевић је поставила питање Централној изборној 
комисији Босне и Херцеговине, МУП-у Кантона, општинским изборним 
комисијама и матичним уредима општина и општинских изборних 
комисија у вези закона на основу којег се ажурирају бирачки спискови, 
те динамике ажурирања ових спискова. 
 
Жарко Вујовић је поставио два питања.  
Прво питање је постављено Федералном министарству промета и 
комуникација у вези завршетка радова на петљи Шићки Брод код 
Тузле. 
Друго питање је поставио премијеру Федерације и федералној 
министрици културе и спорта у вези статуса заслужних спортиста 
Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине. 
 
Сегмедина Срна Бајрамовић је покренула иницијативу за измјене 
Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине у смислу укидања 
могућности особама осуђеним на казну затвора до једне године да 
казну затвора замијене новчаном казном. 
 
Едим Фејзић је поставио два делегатска питања. 
Прво питање поставио је Федералном министарству пољопривреде, 
водопривреде и шумарства у вези расподјеле средстава 
пољопривредницима у Босанско - подрињском кантону и колико је 
процентуално износила потпора овом Кантону у односу на средства 
којим је располагало ово Министарство. Затражио је и Информацију са 
којим пројектима је Министарство привреде Босанско - подрињског 
кантона аплицирало на средства у периоду 2015. - 2018. година. 
Друго питање је поставио Влади Федерације у вези израде закона 
којим би се отклониле потешкоће у покретању малих и средњих 
предузећа и достављања истог у парламентарну процедуру. 
 
Јасмин Дувњак је поново покренуо иницијативу везану за измјену и 
допуну Закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 
Поставио је питање у вези мапирања и регистровања дивљих депонија 
у Федерацији Босне и Херцеговине. 
Поставио је питање у вези услова рада Федералног 
правобранилаштва. 
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Анер Жуљевић је поставио два питања. Прво се односи на Пројекат 
колектора у Мостару, а друго на депонију Уборак у Мостару. 
 
Потом је предсједавајући дао паузу. 
  
Након паузе предсједавајући је позвао делегате да наставе са 
постављањем делегатских питања и покретањем иницијатива: 
 
Зденка Џамбас је поставила питање Влади Федерације Босне и 
Херцеговине, да ли се водило рачуна о пропорционалној 
заступљености конститутивних народа, заједно са осталима и 
грађанима како је прописано чланом 2. Закона о државној служби у 
Федерацији Босне и Херцеговине приликом провођења Јавног конкурса 
у Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и 
шумарства којим се бирало шест руководећих државних службеника? 
Након проведене конкурсне процедуре изабрано је пет Бошњака и 
један Хрват. 
Такођер је затражила од Владе Федерације Босне и Херцеговине да 
достави имена свих помоћника министара у Влади Федерације како по 
националној тако и по полној структури као и имена директора свих 
агенција, уреда и завода за чија именовања је надлежна Влада 
Федерације. 
Покренула је и Иницијативу да се у наредној години осигурају одређена 
буџетска средства како би се извршила модернизација сале и тиме 
створили бољи услови за рад делегата Дома народа у погледу 
средстава за гласање, праћење, материјала за сједнице и друго. 
 
Иван Ивић поставио је питање члану Предсједништва Босне и 
Херцеговине, Шефику Џаферовићу у вези његове изјаве да је: "ХВО 
злочиначка организација", те пита: "да ли је то и званични став члана 
Предсједништва Шефика Џаферовића, односно да ли је то став 
институције ако је познато да сличан став има и тзв. хрватски члан 
Предсједништва Жељко Комшић?" 
 
Звонко Марић је поставио неколико делегатских питања те је изјавио 
да подржава Иницијативу делегаткиње Зденке Џамбас, у вези 
модернизације и побољшавања услова за  рад у сали Парламента 
Федерације БиХ. 
Прво питање је поставио Влади Федерације, а односило се на редовно 
снабдјевање гасом грађана Федерације Босне и Херцеговине, у смисли 
да ли Влада Федерације може дати гаранције да ће конекција на 
"Јужну интер конекцију" бити завршена до 2023. године, како 
Федерација Босне и Херцеговине не би  страховала од нестанка гаса 
пред сваку гријну сезону. 
Друго питање је поставио кантоналној министици здравства, а односи 
се на то колико се грађана Федерације лијечи у Клиничком центру 
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Универзитета у Сарајеву, те да ли у складу с тим плаћају 
партиципацију у финансирању КЦУС-а или све пада на терет Кантона 
Сарајево. 
Поставио је питање Влади Федерације, шта је спорно у вези 
именовања Управног одбора КЦУС те затражио да се Влада 
Федерације Босне и Херцеговине изјасни о овом проблему. 
Такођер је поставио питање у вези повећања цијене гаса иако је високи 
дужносник БХ гаса, изјавио да неће доћи до повећања цијене гаса као 
и то на који начин је елиминиран Енергоинвест из ланца снабдјевања 
гасом. 
Поставио је питање Влади Федерације Босне и Херцеговине о 
недостатку новца у вези захтјева Тужилаштва ХНК-а о потреби 
ванредне контроле пословања Алуминија д.д. Мостар од стране 
Финансијске полиције. За  ову контролу је било потребно издвојити 
10.000 конвертибилних марака.   
 
Младен Симић је поставио питање Федералној управи за инспекцијске 
послове, односно Федералном урбанистичко - еколошком инспекторату 
у вези послова које обавља федерални инспектор у Арцерол Миталу, 
шта је до сад подузео од дана именовања, које мјере и радње доноси, 
да ли је било еколошких инцидената и које су санкције изречене  према 
одговорним. 
 
Вибор Ханџић је покренуо Иницијативу о измјени члана 19. Закона о 
цестовном пријевозу у вези услова за обављање такси дјелатности за 
лица са инвалидитетом. 
 
Весна Сараџић је поставила два питања. 
Прво питање је поставила Влади Федерације, а односи се на потребу 
доношења Закона о употеби знаковног језика у Федерацији Босне и 
Херцеговине, односно када ће Федерација Босне и Херцеговине имати 
такав закон. 
Друго питање је поставила Федералном министарству здравства, а 
односи се на то да ли је законом регулисано да се дјеца која нису 
редовно вакцинисана не могу уписати у предшколске установе, 
основне и средње школе, факултете и колективни смјештај. Ако је 
регулисано, којим законом, упитала је. 
 
Након делегатских питања прешло се на утврђивање дневног реда. 
 
Предсједавајући је подсјетио да је Влада Федерације доставила 
Приједлог закона о измјенама Закона о висини стопе затезне камате на 
јавне приходе с приједлогом да се разматра по хитном  поступку.  
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Затим је позвао делегате да се на основу члана 188. Пословника  о 
раду Дома народа изјасне да ли ће овај приједлог закона разматрати 
по хитном поступку. 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да, Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине  није усвојио овај 
приједлог јер је за гласало 23 делегата, осам делегата је било 
суздржано, а 12 против.  
 
Предсједавајући је подсјетио да је Влада Федерације доставила 
сљедеће приједлоге закона да се разматрају по скраћеном поступку: 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима и 
Приједлог закона о допунама Закона о просторном планирању и 
кориштењу земљишта на нивоу Федерације Босне и Херцеговине. 
 
Прије изјашњавања о овом приједлогу Ива Тадић, предсједник Клуба 
делегата хрватског народа је затражио да се Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о прекршајима скине с дневног реда јер 
сједници Клуба није присуствовао предлагач закона. 
 
Потом је предсједавајући ставио на гласање приједлог да се Приједлог 
закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима разматра по 
скраћеном поступку. 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да Дом 
народа Парламента Федерације БиХ није прихватио да се Приједлог 
закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима разматра по 
скраћеном поступку, јер је за гласало 11 делегата, 15 делегата је било 
уздржано, а 16 против. 
Након тога је предсједавајући ставио на гласање приједлог да се 
Приједлог закона о допунама Закона о просторном планирању и 
кориштењу земљишта на нивоу Федерације Босне и Херцеговине  
разматра по скраћеном поступку. 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да Дом 
народа Парламента Федерације БиХ није прихватио да се Приједлог 
закона о допунама Закона о просторном планирању и кориштењу 
земљишта на нивоу Федерације Босне и Херцеговине разматра по 
скраћеном поступку, јер је за гласало 20 делегата, 10 делегата је било 
уздржано, а 14 против. 
Предсједавајући је констатовао да ће се ова три закона разматрати у 
форми нацрта закона, ако се усвоји дневни ред ове сједнице. 
Потом је предсједавајући ставио на гласање и, на основу резултата 
гласања, констатовао да Дом народа Парламента Федерације БиХ није 
усвојио предложени дневни ред, јер је за гласало 20 делегата, шест 
делегата је било уздржано, а 17 против. 
 

Сједница је завршена у 14.55 часова. 
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Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 
 
      СЕКРЕТАР                   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
 
  Измир Хаџиавдић                                          Tомислав Мартиновић 
 
 


