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7. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 1. и 15. 10. 2020. године 

 

Сједница је почела са радом у 13:24 часова. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући 

Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

Предсједавајући је поздравио делегате, представнике Владе 

Федерације Босне и Херцеговине те представнике медија. 

Изостанак са сједнице су најавили: Младен Лонић и Жарко Вујовић. 

Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствују 54 

делегата што чини већину па Дом народа може радити и пуноважно 

одлучивати. 

Потом се прешло на гласање о записнику са 6. сједнице. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ без примједби, са 54 гласа 

за усвојио Записник 6. сједнице Дома народа Парламента ФБиХ  

одржане 29.7.2020. године. 

Предсједавајући је потом предложио да се расправе одвијају унутар 

временског рока од пет минута, те је констатовао да је са 54 гласа 

за овај приједлог усвојен. 

Након тога предсједавајући подсјетио делегате да, на основу члана 

104. Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације Босне 

и Херцеговине, уколико желе могу постављати делегатска питања 

или покретати инцијативе. 
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Делегатска питања и иницијативе 

 

Драган Стевановић је покренуо иницијативу за  доношење измјена 

и допуна Закона о здравственој заштити и Закона о лијечништву у 

ФБиХ по хитном поступку. 

Хадис Јусић је поставио два питања. 

Прво питање поставио је Министарству сигурности БиХ: Kолико је 

повучено средстава из међународних организација за проблем 

миграната, колики се износ од тих средстава односио на хуману 

компоненту а колики износ на безбједоносну компоненту? 

Друго питање поставио је ЈП „Цесте Федерације БиХ “у вези  

доставе информације о хисторијату дионице, односно магистралног 

пута Бихаћ - Босанска Kрупа чија градња је почела прије 30 година. 

Такође упитао колико се годишње из дирекције Цеста Федерације 

БиХ издваја на ванредно одржавање постојеће дионице пута Бихаћ 

- Босанска Kрупа кроз кањон ријеке Уне. 

Елмедин Kонаковић је изразио незадовољство понашањем 

премијера Владе Федерације БиХ у вези са протеклим дешавањима. 

Расим Пајић је поставио питање Влади Федерације БиХ у вези 

Иницијативе коју је поднијела  ЈУ Дирекција за регионалне цесте 

УСK везано за Закон о упису јавних добара у земљишне књиге? 

Борис Kрешић је изразио незадовољство што није добио одговор 

на три делегатска питања од којих је два поставио Министарству 

правде ФБиХ, а једно Федералном министарству финансија. 

Анер Жуљевић је затражио од Агенције за банкарство Федерације 

БиХ доставу информације о томе да ли је вршила контролу надзора 

имплементације својих одлука о мораторију и, ако јесте, какав је 

налаз. 

Слађан Илић је поставио питање Влади Федерације БиХ, односно 

Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и 

шумарства у вези  исплате новчане подршке за капиталне 

инвестиције из 2012. године јер приликом формирања Програма 

утрошка средстава за 2020. годину новчаних потпора обезбијеђена 

су средства у висини од 2,5 милиона за заостале предмете из 2012. 

године. 
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Дамир Марјановић  је поставио неколико питања. 

Прво питање поставио је премијеру Владе Федерације БиХ у вези 

попуне позиције федералног министра образовања и науке. 

Друго питање поставио је Федералном министарству образовања и 

науке у вези изјаве једне од упосленица овог Министарства, с 

обзиром на то да нема министрице нити министра, о  припреми 

Плана и програма неког вида образовања гђе се ученици неће 

оцјењивати, стога је питање да ли је то званични став Федералног 

министарства? Да ли постоји документ на основу којег је та изјава 

дошла? Да ли је то званична изјава уиме Министарства или је то 

изјава неке од особа у медијима, а не из Министарства? 

Два  питања поставио је Федералном министарству здравства, 

господину Вјекославу Мандићу. 

Прво питање било је: Kолико тестова има на располагању и који 

временски период се може „покрити“ са тим бројем тестова? 

Друго питање било је: Kоји тип PCR тестова тачно се користи и које 

научно тијело одлучује који ће се тип PCR тестова користити? 

Делегат Марјановић је такође тражио од министра Мандића да 

појасни како нешто што је у наредби не треба да буде наређење 

него да буде обавезујућа препорука? 

Љубинка Атанасијевић је покренула иницијативу да Дом народа 

Парламента ФБиХ усвоји Закључак којим се задужује Влада 

Федерације БиХ да припреми материјале о реализацији 14 тачака 

мишљења Европске комисије о Захтјеву БиХ за чланство у ЕУ како 

би се исти разматрали на сједници Дома народа. 

Звонко Марић је поставио питање за Владу Федерације БиХ и 

надлежном федералном министру а тиче се олакшица везаних за 

пословања, те дискриминације различитих привредних субјеката у 

смислу да не важе иста правила за све. Такође је изразио 

незадовољство односом чланова Владе Федерације БиХ када је у 

питању давање одговора на делегатска питања. 

Сандра Имшировић је поставила питање  Федералном 

министарству унутрашњих послова: Да ли је у току свог мандата 

подузео било какве мјере како би се спријечило илегално 

пребацивање миграната са територије РС на територију ФБиХ те 

уколико јесте, које су све мјере подузете. Уколико нису до сада 
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подузете никакве мјере, а планирају се подузети у наредном 

периоду замолила је да се достави одговор са објашњењем које су 

то мјере. 

Расим Kантаревић је поставио питање премијеру Владе 

Федерације БиХ: Kада ће Влада Федерације БиХ извршити уплату 

неизмирених доприноса према ПИО на име увезивања радног стажа 

радницима из предузећа из већински државног власништва а који су 

стекли право на пензионисање. 

Стипан Шарац је затражио од премијера Владе Федерације БиХ 

објашњење на основу чега су неки закључци, усвојени у Дому 

народа Парламента Федерације БиХ, реализирани од стране Владе 

Федерације БиХ а неки нису. 

Зденка Џамбас је обавијестила предсједавајућег као замјеница 

Законодавноправне комисије да та комисија не ради и да још није 

одржала нити једну сједницу. 

Рамо Исак је поставио питање ЈП „Аутоцесте Федерације БиХ“ у 

којем тражи да се достави на увид Уговор који је потписан између 

Града Зенице и Аутоцеста Федерације БиХ и затражио на увид да 

ли постоје све потребне дозволе за одлагање неког материјала као 

и достављање финансијског извјештаја о томе колико су Аутоцесте 

Федерације БиХ уплатиле средстава на рачун Града Зенице. 

Дамир Џеба је напоменуо да до сада није добио одговор на питања 

који је поставио Управном одбору, Програмском вијећу и директору 

РТВ Федерације и питање везано за Kомисију за концесије, те 

уколико врло брзо не добије одговор на постављено питање у 

писаном облику, поднијет ће иницијативу Дому народа Парламента 

ФБиХ за оснивање одбора за утврђивање чињеница о законитости 

рада Федералне телевизије. 

Сенад Ахметовић је поставио неколико питања.  

Упитао је Владу Федерације БиХ и Министарство здравства 

Федерације БиХ: Kолико пацијената је преживјело или скинуто са 

респиратора, а да су боловали од COVID-19 на KЦУС-у? Надаље, 

тражио је од надлежних да се Централној изборној комисији БиХ 

предложи појачање контроле гласова путем поште због смањења 

злоупотребе. Затражио је да делегати не добијају информације од 

IFIMES-а путем е-маила, да се стање  робних резерви објављују на 

дневној бази и направи распоред распођеле уколико дође до 
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проглашења стања несреће, затим да се сједнице одржавају онлине 

као и то да се што прије формира Влада Федерације БиХ. 

Дамир Јуришић је покренуо иницијативу према Министарству 

правде Федерације БиХ која се тиче доношења закона о измјенама 

и допунама Закона о судовима у Федерацији БиХ а којом тражи 

промјену постојећег Закона. 

Јасмин Дувњак је покренуо иницијативу којом тражи да се за 

здравствене раднике у ФБиХ омогући бесплатно вакцинисање 

против сезонске грипе. Такође је поставио и два питања. 

Прво питање је било за ЈП Аутоцесте Федерације БиХ којим тражи 

да му се достави листа пројеката путева који ће бити санирани у 

склопу Споразума о реализацији пројеката из Програма 

пријатељског окружења приликом спровођења активности на 

пројектовању и изградњи аутоцесте Kоридора Вц кроз територију 

Града Зенице. 

Друго питање упутио је ресорном министарству везано за Закон о 

туристичким заједницама, Закон о туризму и Закон о боравишној 

такси којим тражи да му се достави који су то закони у процедури и 

на који начин се намјерава консолидисати област туризма у 

Федерацији БиХ, уредити планирање и равномјеран и потпун развој 

туризма. 

Томислав Мартиновић је поставио два питања. 

Прво се односи на план вакцинације становништва у ФБиХ против 

сезонске грипе, а којим тражи да Влада Федерације БиХ односно 

Федерално министарство здравства најкасније до 10.10.2020. 

године достави Дому народа Парламента ФБиХ план вакцинације 

становништва ФБиХ против сезонске грипе гђе ће бити објашњено 

ко је обухваћен, колико доза вакцине има и ко ће се моћи 

вакцинише. 

Друго питање је било упућено Влади Федерације БиХ а односи се на 

то шта Влада Федерације БиХ планира предузети када је у питању 

туристички сектор у ФБиХ који је у тоталном колапсу те за јавни 

линијски пријевоз који је у истом или сличном стању. 

Након постављених делегатских питања и иницијатива, прешло се 

на утврђивање дневног реда. 
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Прије преласка на утврђивање дневног реда предсједавајући је 

упитао да ли има приједлога за измјену и допуну дневног реда те је 

уиме предсједника клубова изложио делегатима предложене 

измјене.  

Први приједлог се односи да то да се у дневни ред уврсти Приједлог 

закона о измјени Закона о наплати и ђеломичном отпису дуговања 

спортским колективима по хитном поступку чији су предлагачи 

Јасмин Дувњак, Иво Тадић и Слађан Илић. 

Други приједлог је приједлог Kолегијума Дома народа Парламента 

ФБиХ да се у дневни ред уврсти Приједлог закона о хемикалијама.  

Напосљетку, предсједавајући је предложио да се у дневни ред 

уврсти Закључак Дома народа о покренутим иницијативама 

делегата и постављеним делегатским питањима на које нису 

достављени одговори. 

Предсједавајући је затим питао да ли још неко има приједлога за 

измјене и допуне дневног реда. 

За ријеч се јавио Вибор Ханџић који је тражио да се на дневни ред 

уврсти Приједлог резолуције о превенцији, смањењу и сузбијању 

COVID-19 у ФБиХ, те Приједлог декларације о заштити ријека у 

Федерацији БиХ. 

Драган Стевановић је испред групе делегата упутио иницијативу 

према Kолегијуму да се на данашњој сједници Дома народа 

разматра и Приједлог Закона о заштити околиша у Федерацији БиХ. 

Предсједавајући је ставио на гласање да се у дневни ред данашње 

сједнице уврсти Приједлог декларације  о заштити ријека у ФБиХ 

што је предложио делегат Вибор Ханџић. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 

Дом народа Парламента Федерације БиХ није прихватио овај 

приједлог, јер је за гласало 29 делегата а уздржаних је било 18. 

Будући да је изражена сумња у резултате гласања, секретар Дома 

народа Измир Хаџиавдић извршио је поименично изјашњавање. 

На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајући је 

констатовао да је Дом народа Парламента ФБиХ са 36 гласова за и 

18 уздржаних гласова прихватио да се у дневни ред данашње 

сједнице уврсти Приједлог декларације  о заштити ријека у ФБиХ. 
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Затим је предсједавајући ставио на гласање Приједлог резолуције о 

превенцији, смањењу и сузбијању COVID-19 у ФБиХ. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента ФБиХ са 35 гласова за и 18 суздржаних 

гласова прихватио да се у дневни ред данашње сједнице уврсти 

Приједлог резолуције о превенцији, смањењу и сузбијању COVID-19 

у ФБиХ. 

Након тога предсједавајући је ставио на гласање Приједлог закона о 

измјени Закона о наплати и ђеломичном отпису дуговања спортским 

колективима по хитном поступку који су предложили делегати 

Јасмин Дувњак, Иво Тадић и Слађан Илић. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента ФБиХ са 52 гласа за и једним суздржаним 

гласом прихватио да се у дневни ред данашње сједнице уврсти 

Приједлог закона о измјени Закона о наплати и ђеломичном отпису 

дуговања спортским колективима по хитном поступку (предлагачи: 

Јасмин Дувњак, Иво Тадић и Слађан Илић). 

Након тога се приступило гласању о уврштавању Приједлога закона 

о хемикалијама у дневни ред данашње сједнице.. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента ФБиХ са 52 гласа за и једним суздржаним 

гласом прихватио да се у дневни ред данашње сједнице уврсти 

Приједлог закона о хемикалијама. 

Влада Федерације БиХ доставила је Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о казненом поступку ФБиХ са приједлогом да се 

исти разматра по хитном поступку. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента ФБиХ са 51 гласом за и два суздржана 

гласа прихватио да се Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о казненом поступку ФБиХ разматра по хитном поступку. 

Влада Федерације БиХ такође је доставила и Приједлог закона о 

измјени закона о заштити и поступању са ђецом и малољетницима у 

казненом поступку ФБиХ са приједлогом да се исти разматра по 

скраћеном поступку. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента ФБиХ са 45 гласова за и осам суздржаних 
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гласова прихватио да се Приједлог закона о измјени Закона о 

заштити и поступању са ђецом и малољетницима у казненом 

поступку ФБиХ разматра по скраћеном поступку. 

Влада Федерације БиХ је доставила и Приједлог закона о измјенама 

и допунама Закона о факторингу са приједлогом да се разматра по 

скраћеном поступку. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента ФБиХ са 50 гласова за и два суздржана 

гласа прихватио да се Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о факторингу разматра по скраћеном поступку. 

Предсједавајући је ставио на гласање да се на дневни ред уврсти 

још и Приједлог Закључка Дома народа Федерације БиХ о 

покренутим иницијативама делегата и постављеним делегатским 

питањима на које нису достављени одговори. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента ФБиХ са 51 гласом за прихватио да се у 

дневни ред сједнице уврсти Приједлог Закључка Дома народа 

Федерације БиХ о покренутим иницијативама делегата и 

постављеним делегатским питањима на које нису достављени 

одговори. 

Након тога је предсједавајући ставио на гласање предложени 

дневни ред и на основу резултата гласања, констатовао да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине једногласно 

са 48 гласова за и два суздржана гласа усвојио сљедећи 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине -  

хитни поступак, 

2. Приједлог закона о измјени Закона о наплати и дјеломичном 

отпису дуговања спортским колективима (предлагачи: 

Јасмин Дувњак, Иво Тадић и Слађан Илић, делегати у Дому 

народа Парламента Федерације БиХ) - хитни поступак, 
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3. Приједлог закона о измјени Закона о заштити и поступању 

са дјецом и малољетницима у кривичном поступку - 

скраћени поступак, 

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

факторингу - скраћени поступак, 

5. Приједлог закона о судској полицији у Федерацији Босне и 

Херцеговине, 

6. Приједлог закона о заштити на раду, 

7. Приједлог закона о хемикалијама, 

8. Нацрт закона о провођењу одлука судова, 

9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о цестовном 

пријевозу Федерације Босне и Херцеговине, 

10. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски 

план Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне 

и Херцеговине за 2020. годину, 

11. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о 

зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за 

обнову и развој (IBRD) за реализацију Пројекта регистрације 

некретнина - додатно финансирање, 

12. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о 

зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за 

обнову и развој (EBRD) за реализацију Пројекта „Јавни 

превоз Сарајево“ - Дио 2, 

13. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о 

зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за 

обнову и развој (EBRD) за реализацију Пројекта градских 

саобраћајница Сарајево, 

14. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о 

финансирању између Босне и Херцеговине и Европске 

инвестицијске банке (EIB) за реализацију Пројекта Kоридор 

Vц - Средишњи дио,  

15. Приједлог Резолуције о превенцији, смањењу и сузбијању 

COVID - 19 у Федерацији БиХ (предлагач: Вибор Ханџић, 

делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ), 

16. Приједлог декларације о заштити ријека у Федерацији Босне 

и Херцеговине  (предлагач: Вибор Ханџић, делегат у Дому 

народа Парламента Федерације БиХ), 

17. Приједлог закључка о покренутим иницијативама и 

постављеним делегатским питањима на које нису 

достављени одговори, 
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18. Kвартални извјештај о дугу Q2/2019, 

19. Kвартални извјештај о дугу Q3/2019. 

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине - 

хитни поступак 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном 

поступку Федерације Босне и Херцеговине Парламенту Федерације 

ради разматрања и усвајања. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине да је на 5. сједници одржаној 24.9.2020. године усвојио 

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном 

поступку Федерације Босне и Херцеговине у тексту како га је 

предложила Влада Федерације. 

Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 

Приједлог закона је образложио федерални министар правде Мато 

Јозић. 

У расправи није нико учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента ФБиХ са 32 гласа за, девет гласова против 

и једним суздржаним гласом усвојио Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о кривичном поступку Федерације Босне и 

Херцеговине. 

2. Приједлог закона о измјени Закона о наплати и 

дјеломичном отпису дуговања спортским колективима 

(предлагачи: Јасмин Дувњак, Иво Тадић и Слађан Илић, 

делегати у Дому народа Парламента Федерације БиХ) - хитни 

поступак 

Приједлог закона утврдили су делегати Јасмин Дувњак, Иво Тадић и 

Слађан Илић. 

У расправи је учествовао Томислав Мартиновић који је предложио 

да се у члану 1. Приједлога закона ријечи: “насталог  до 30.6.2020. 
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године”, замјењују се ријечима: “насталог  до 1.11.2020. године”, што 

су предлагачи прихватили. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента ФБиХ са 46 гласова за усвојио Приједлог 

закона о измјенама закона о наплати и ђеломичном отпису 

дуговања спортским колективима са сљедећим Амандманом: 

У члану 1. Приједлога закона ријечи: “насталог  до 30.6.2020. 

године”, замјењују се ријечима: “насталог  до 1.11.2020. године”. 

3. Приједлог закона о измјени Закона о заштити и поступању са 

дјецом и малољетницима у кривичном поступку - скраћени 

поступак 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

Приједлог закона о измјени закона о заштити и поступању са дјецом 

и малољетницима у кривичном поступку ради разматрања и 

усвајања. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине да је на 5. сједници одржаној 24.9.2020. године усвојио 

Приједлог закона о измјени Закона о заштити и поступању са дјецом 

и малољетницима у кривичном поступку у тексту како га је 

предложио предлагатељ. 

Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 

Приједлог закона је образложио представник Федералног 

министарства правде Сањин Пачариз. 

У расправи је учествовала Сегмедина Срна Бајрамовић. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 29 

гласова за, 10 гласова против  и осам суздржаних гласова усвојио 

Приједлог закона о измјени Закона о заштити и поступању са ђецом 

и малољетницима у кривичном поступку. 

Делегат Иво Тадић је изразио сумњу у резултате гласања те 

затражио поименично гласање.  

Секретар Дома народа Измир Хаџиавдић извршио је поименично 

изјашњавање. 
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На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајући је 

констатовао да је Дом народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине са 31 гласом за, 10 гласова против и осам суздржаних 

гласова за усвојио Приједлог закона о измјени закона о заштити и 

поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку. 

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

факторингу - скраћени поступак 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о факторингу ради 

разматрања и усвајања. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине да је на 12. сједници одржаној 23.6.2020. године 

усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

факторингу у тексту како га је предложио предлагач. 

У расправи није нико учествовао. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 45 

гласова за и два суздржана гласа усвојио Приједлог закона о 

измјенама и допунама Закона о факторингу. 

5. Приједлог закона о судској полицији у Федерацији Босне и 

Херцеговине 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

Приједлог закона о судској полицији у Федерацији Босне и 

Херцеговине ради разматрања и усвајања. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

на 13. сједници одржаној 28.7.2020. године усвојио Приједлог закона 

о судској полицији у Федерацији Босне и Херцеговине у тексту како 

га је предложио предлагач. 

Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 

Приједлог закона је образложио представник Федералног 

министарства правде Сањин Печариз. 

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

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 45 

гласова за и два суздржана гласа усвојио Приједлог закона о судској 

полицији у Федерацији Босне и Херцеговине. 

6. Приједлог закона о заштити на раду 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

Приједлог закона о заштити на раду ради разматрања и усвајања. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине да је на 5. сједници одржаној 24.9.2019. године усвојио 

Приједлог закона о заштити на раду у тексту како га је предложио 

предлагач. 

Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 

Приједлог закона је образложио федерални министар рада и 

социјалне политике Веско Дрљача. 

У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 30 

гласова за, 11 гласова против и пет суздржаних гласова усвојио 

Приједлог закона о заштити на раду. 

7. Приједлог закона о хемикалијама 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

Приједлог закона о хемикалијама ради разматрања и усвајања. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине да је на 5. сједници одржаној 24.9.2019. године усвојио 

Приједлог закона о хемикалијама у тексту како га је предложио 

предлагач. 

Приједлог закона је образложила помоћница федералног министра 

здравства Сњежана Боднарук. 

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

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 44 

гласа за усвојио Приједлог закона о хемикалијама. 

Сједница је прекинута у 16:51 часова. 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

НАСТАВАK СЈЕДНИЦЕ ОД 15. 10. 2020. године 

 

 Сједница је почела са радом у 13:15 часова. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући 

Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

Предсједавајући је поздравио делегате, представнике Владе 

Федерације Босне и Херцеговине те представнике медија. 

Изостанак са сједнице су оправдали: Никица Боснић, Драгана 

Дамјановић, Сенад Ахметовић, Сенад Алић, Драго Пузигаћа, Иван 

Ивић, Томислав Мандић и Исак Рамо. 

Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствује 39 

делегата што чини већину па Дом народа може радити и пуноважно 

одлучивати. 

Предсједавајући је подсјетио делегате на преостале тачке дневног 

реда и прешао на рад. 

8. Нацрт закона о провођењу одлука судова 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

Нацрт закона о провођењу одлука судова. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

на 12. сједници одржаној 23.6.2020. године разматрао је и 

Закључком прихватио Нацрт закона о провођењу одлука судова. 

Нацрт закона је образложила представница Владе Федерације БиХ 

Мелиха Мујезиновић Kатана. 

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

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 41 

гласом за усвојио сљедећи 

 

ЗАKЉУЧАK 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

прихваћа Нацрт закона о провођењу одлука судова и сматра да 

може послужити као добар темељ за израду Приједлога закона. 

 2. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона 

има у виду примједбе, приједлоге и сугестије које буду достављене 

на овај Нацрт закона. 

9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о друмском 

превозу Федерације Босне и Херцеговине 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о друмском превозу 

Федерације Босне и Херцеговине. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

на 13. сједници одржаној 28.7.2020. године разматрао је и 

Закључком прихватио Нацрт закона о измјенама и допунама Закона 

о друмском превозу Федерације Босне и Херцеговине. 

Нацрт закона је образложио представник Владе Федерације БиХ 

Жељко Матац. 

У расправи су учествовали: Иво Тадић, Елмедин Kонаковић и 

Зденка Џамбас. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 

прихватио Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о друмском 

превозу Федерације Босне и Херцеговине, јер је 41 делегат био 

уздржан. 

10.  Приједлог одлуке о давању сагласности за Финансијски 

план Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 

Херцеговине за 2020. годину 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

текст Приједлога одлуке о давању сагласности за Финансијски план 
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Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 

Херцеговине за 2020. годину, ради давања сагласности. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

на 13. сједници одржаној 28.7.2020. године донио Одлуку о давању 

сагласности на Финансијски план Завода за трансфузијску медицину 

Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину.Том приликом, 

Представнички дом је донио Закључак. 

Приједлог одлуке је образложила представница Завода за 

трансфузијску медицину Федерације БиХ Јасминка Kурилић. 

У расправи су учествовали: Фахрудин Скопљак и Драган 

Стевановић. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 41 

гласом за донио  Одлуку о давању сагласности на Финансијски план 

Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 

Херцеговине за 2020. годину. 

Потом се приступило гласању о Закључку који је предложио 

Фахрудин Скопљак уиме Одбора за економску и развојну политику, 

финансије и буџет Дома народа. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 42 

гласа за усвојио сљедећи   

ЗАKЉУЧАK 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине сугерише 

Влади Федерације Босне и Херцеговине да, приликом израде 

Ребаланса Буџета Федерације БиХ за 2020. годину, покуша изнаћи 

средства у износу од 375.000 KМ која би се усмјерила Заводу за 

трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за набаву 

опреме. 

 

11.  Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о 

зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за 

обнову и развој (IBRD) за реализацију Пројекта 

регистрације некретнина - додатно финансирање 



17 
 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

текст Приједлога одлуке о прихватању задужења по Споразуму о 

зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и 

развој (IBRD) за реализацију Пројекта регистрације некретнина - 

додатно финансирање. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

на 13. сједници одржаној 28.7.2020. године донио Одлуку о 

прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и 

Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за 

реализацију Пројекта регистрације некретнина - додатно 

финансирање. 

Приједлог одлуке је образложио представник Владе Федерације БиХ 

Ведад Незирић. 

У расправи није нико учествовао. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 36 

гласова за донио Одлуку о прихватању задужења по Споразуму о 

зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и 

развој (IBRD) за реализацију Пројекта регистрације некретнина - 

додатно финансирање. 

12. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о 

зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за 

обнову и развој (EBRD) за реализацију Пројекта „Јавни 

превоз Сарајево“ - Дио 2 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

текст Приједлога одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму 

између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој 

(EBRD) за реализацију Пројекта „Јавни превоз Сарајево“- Дио 2.  

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

на 10. сједници одржаној 29.1.2020. године донио Одлуку о 

прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне и 

Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (EBRD) за 

реализацију Пројекта „Јавни превоз Сарајево“ - Дио 2. 

Приједлог одлуке су разматрала надлежна радна тијела и 

доставила своје извјештаје. 
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Приједлог одлуке је образложио представник Владе Федерације БиХ 

Ведад Незирић. 

У расправи није нико учествовао. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 38 

гласова за и једним суздржаним гласом усвојио Приједлог одлуке о 

прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне и 

Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (EBRD) за 

реализацију Пројекта „Јавни превоз Сарајево“ - Дио 2. 

13. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о 

зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову 

и развој (EBRD) за реализацију Пројекта градских 

саобраћајница Сарајево 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

текст Приједлога одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму 

између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој 

(EBRD) за реализацију Пројекта градских саобраћајница Сарајево. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

на 13. сједници одржаној 28.7.2020. године донио Одлуку о 

прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне и 

Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (EBRD) за 

реализацију Пројекта градских саобраћајница Сарајево. 

Приједлог одлуке је образложио представник Владе Федерације БиХ 

Ведад Незирић. 

У расправи није нико учествовао. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 38 

гласова за, једним суздржаним и једним гласом против донио 

Одлуку о прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне и 

Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (EBRD) за 

реализацију Пројекта градских саобраћајница Сарајево. 

14. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о 

финансирању између Босне и Херцеговине и Европске 

инвестицијске банке (EIB) за реализацију Пројекта Kоридор Vц - 

Средишњи дио 
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Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 

текст Приједлога одлуке о о прихватању задужења по Уговору о 

финансирању између Босне и Херцеговине и Европске 

инвестицијске банке (EIB) за реализацију Пројекта Kоридор Vц - 

Средишњи дио. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

на 13. сједници одржаној 28.7.2020. године донио Одлуку о 

прихватању задужења по Уговору о финансирању између Босне и 

Херцеговине и Европске инвестицијске банке (EIB) за реализацију 

Пројекта Kоридор Vц - Средишњи дио. 

Приједлог одлуке је образложио представник Владе Федерације БиХ 

Ведад Незирић. 

У расправи није нико учествовао. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 37 

гласова за и три суздржана гласа усвојио Приједлог одлуке о о 

прихватању задужења по Уговору о финансирању између Босне и 

Херцеговине и Европске инвестицијске банке (EIB) за реализацију 

Пројекта Kоридор Vц - Средишњи дио. 

15. Приједлог резолуције о превенцији, смањењу и сузбијању 

COVID - 19 у Федерацији БиХ  

Приједлог резолуције о превенцији, смањењу и сузбијању COVID - 

19 у Федерацији БиХ је утврдио и образложио делегат Вибор 

Ханџић. 

У расправи су учествовали: Дамир Марјановић, Зденка Џамбас, Иво 

Тадић, Анер Жуљевић, Томислав Мартиновић и Драган Стевановић 

који је предложио закључак у вези доставе извјештаја о резултатима 

борбе против корона вируса и стратегији борбе  против овог вируса 

за наредни квартал. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 

усвојио Приједлог резолуције о превенцији, смањењу и сузбијању 

COVID - 19 у Федерацији БиХ, јер је за гласало 25 делегата а 15 

делегата је било суздржано. 

Потом се гласало о Приједлогу закључка Драгана Стевановића. 
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На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 

усвојио Приједлог закључка, јер је за гласао 21 делегат а  15 

делегата је било суздржано. 

 

16. Приједлог декларације о заштити ријека у Федерацији БиХ  

Приједлог декларације о заштити ријека у Федерацији БиХ је 

утврдио и образложио делегат Вибор Ханџић. 

У расправи није нико учествовао. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 

усвојио Приједлог декларације о заштити ријека у Федерацији БиХ 

јер је за гласало 27 делегата а 15 делегата је било суздржано. 

17. Приједлог закључка о покренутим иницијативама и 

постављеним делегатским питањима на које нису достављени 

одговори 

Предсједавајући је предложио да се стави на гласање Приједлог 

закључка о покренутим иницијативама и постављеним делегатским 

питањима на које нису достављени одговори. 

У расправи су учествовали: Зденка Џамбас, Драган Стевановић, 

Борис Kрешић и Анер Жуљевић. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 40 

гласова за усвојио сљедећи 

ЗАKЉУЧАK 

Задужује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да наложи 

федералним министарствима, федералним заводима, агенцијама и 

дирекцијама да доставе одговоре на постављена делегатска питања 

и покренуте иницијативе на која нису достављени одговори у року 

од 30 дана. 

18. Kвартални извјештај о дугу Q2/2019 

19. Kвартални извјештај о дугу Q3/2019 



21 
 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је Парламенту Федерације 

БиХ због информирања доставила Kвартални извјештај о дугу 

Q2/2019 и Kвартални извјештај о дугу Q3/2019. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

на 11. сједници одржаној 19.2.2020. године примио к знању ова два 

квартална извјештаја. 

Извјештаје је образложио представник Владе Федерације БиХ 

Бесим Пашалић. 

У расправи није нико учествовао. 

Предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента 

Федерације БиХ примио к знању Kвартални извјештај о дугу Q2/2019 

и Kвартални извјештај о дугу Q3/2019. 

 

Сједница је завршила са радом у 15:15 часова. 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

СЕKРЕТАР              ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

Измир Хаџиавдић        Томислав Мартиновић 


