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9. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 18. 2. и 4.3.2021. 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 те напоменуо да ће сједница 
бити одржана под посебним епидемиолошким мјерама.  
 
Изостанак са сједнице су најавили: Драгана Дамјановић, Драго Пузигаћа, 
Томислав Мандић, Амел Шахиновић и Сенад Алић. 
 
Према евиденцији Стручне службе сједници присуствују 42 делегата што чини 
већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 
 
Предсједавајући је истакао да прије утврђивања дневног реда, на основу члана 
104. Пословника о раду Дома народа, делегати могу постављати делегатска 
питања или покретати иницијативе.  
Напоменуо је, такође, да би излагање делегатских питања и иницијатива 
требало ограничити на разумно вријеме од три минуте.  
 
Слађан Илић је поставио делегатско питање у вези финансирања сигурних 
кућа - Kолико је средстава Федерација БиХ издвојила за намјену финансирања 
истих у 2020. години? Занимало га је и у којој је фази доношење ревидираног, 
односно новог Закона о заштити насиља у породици који би, како је рекао, на 
бољи и прихватљивији начин дефинисао осниваче сигурних кућа.  
 
Иван Ивић је упутио иницијативу Федералном министарству пољопривреде, 
водопривреде и шумарства за помоћ мљекарама, посебно произвођачима сира 
који су остали без помоћи Владе Федерације по јавном позиву за помоћ и 
ублажавање дjеловања посљедица пандемије COVID-19.   
 
Звонко Марић је поставио питање Влади Федерације БиХ у вези набавке 
вакцина. Упитао је шта је све Влада подузела у циљу набавке вакцина и да ли 
је уопште способна да изврши ову набавку уз напомену да је цијели регион већ 
подузео одређене кораке у циљу набавке вакцина.   
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Такође је истакао да постоји проблем у вези доставе одговора на делегатска 
питања, јер, како је рекао, долази до ситуације да о њима морају сазнавати из 
других извора, те је поново поставио питање у вези примјене различитих 
критеријума на пословне просторе у власништву Владе ФБиХ.  
 
Анер Жуљевић је упутио Иницијативу према Kолегијуму Дома народа, а она 
подразумијева да на првој наредној сједници Дома народа као тачке дневног 
реда буду разматрани 
Нацрт закона о регистру педофила и Нацрт закона о измјени Закона о 
пензијско-инвалидском осигурању. Kазао је да се ради о законима који су 
усвојени прије више од шест мјесеци у Представничком дому и да је, према 
његовом мишљењу, вријеме да буду разматрани и у Дому Народа.  
 
Борис Kрешић је поставио два делегатска питања.  
Прво је везано за дискриминацију ванбрачних партнера, те одговорност за 
нерад као и посљедице нерада појединих институција у овој области. 
 
Друго питање је поставио Федералном министарству правде - Kада ће се 
понудити законска рјешења у вези са Пресудом Уставног суда ФБиХ У-22/16?  
 
Сандра Имшировић је поставила делегатско питање ЈП Цесте ФБиХ - Kада се 
планира извршити поправка коловоза и трупа магистралне цесте М-4 Тузла - 
Добој на дијелу који пролази кроз подручје Општине Лукавац? 
 
Сегмедина Срна Бајрамовић поставила је питање у којој је фази 
имплементација Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом 
оплодњом,а који је Дом народа усвојио 6. 6.2018. године? 
 
Друго питање је такође поставила надлежним у вези имплементације Закона 
који се тиче трансплантација, а који је усвојен 9.11.2017. године. 
 
Сенад Ахметовић је поставио питање Влади Федерације БиХ у вези 
надлежности у Федерацији БиХ за куповину вакцина и вакцинацију 
здравствених радника и грађана који то желе.  
 
Ива Рагуж је Федералном министарству рада и социјалне политике упутила 
Иницијативу за измјену Закона о основама социјалне заштите, заштите 
цивилних жртава рата и заштите породица с ђецом Федерације БиХ. 
 
Зденка Џамбас је истакла да је већ постављала питање које се односило на то 
да ли постоји регистар свих донираних средстава која су била потребна током 
пандемије.  
 
Јасмин Дувњак је истакао да је на првој сједници Дома народа покренуо 
Иницијативу везану за измјене Закона или доношење новог Закона о 
припадности јавних прихода у ФБиХ, те затражио од Владе ФБиХ да у разумном 
року од шест мјесеци достави приједлог новог закона или измјене и допуне 
постојећег Закона око финансија.  
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Другу Иницијативу је упутио за доношење Закона о спорту, те је поставио 
питање Влади Федерације БиХ у погледу рјешавања питања својинске 
трансформације у спорту. Истакао је да очекује од Владе ФБиХ да у року од 
шест мјесеци достави приједлог акта којим ће се нормирати и предвиђети 
могућност трансформације спортских клубова, односно удружења у спортска 
привредна друштва.  
 
Хадис Јусић упутио је питање Федералном министарству здравства, 
Федералном штабу цивилне заштите и Федералном кризном штабу - Да ли је са 
подручја УСK понуђена помоћ у набавци неопходне медицинске опреме те да 
ли је кантонима омогућено да пружају помоћ? 
 
Марко Сараф је поставио питање Федералном министарству расељених особа 
и избјеглица у којој мјери су реализована средства у потицају одрживог 
повратка у Федерацији БиХ и затражио доставу података односно ранг-листу 
дођеле донација за поправак стамбених јединица у ФБиХ за 2020. годину.  
 
Вибор Ханџић се надовезао на Иницијативу Анера Жуљевића и упутио 
ургенцију да се што прије ставе ове, у октобру 2020. године у Представничком 
дому ПФБиХ усвојене, тачке на дневни ред сједнице Дома.  
 
Потом се прешло на гласање о усвајању Записника са 8. сједнице Дома народа 
Парламента ФБиХ.  
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине једногласно без примједби, са 41 
гласом за, без гласова против и без суздржаних усвојио Записник 8. сједнице 
Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине одржане 
30.децембра 2020. године и 11. и 28. јануара 2021. године.  
 
Прије преласка на утврђивање дневног реда предсједавајући је обавијестио 
делегате да је на сједници Kолегијума утврђено да постоји одређен број питања 
која се појављују, а која би требало уврстити у дневни ред.  
 
Такође је истакао да су на сједници Kолегијума разматрана и питања која су 
предмет сједнице, и истакао Закључак Kолегијума да се у оквиру тачке 14. 
(Избор и именовања) размотри: 
 
а) Приједлог одлуке о допуни Одлуке о избору предсједника, замјеника 
предсједника и чланова радних тијела Дома народа Парламента ФБиХ.   
 
Предсједавајући је казао да ће делегати приједлог добити у писменом облику и 
да се односи на допуну Kомисије за европске интеграције у коју је накнадно 
именован, односно изабран предсједник Kлуба делегата српског народа 
Слађан Илић. 
 
б) Одлука о разрјешењу и именовању чланова Kомисије за вриједносне 
папире Федерације БиХ   
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Прије отварања расправе о предложеном дневном реду, предсједавајући је 
нагласио да ће иницијативе изнесене уиме клубова бити уврштене у дневни ред 
наредне сједнице Дома народа.  
 
Јасмин Дувњак је уиме Kлуба делегата бошњачког народа изнио приједлог да 
се дневни ред допуни Информацијом о продужењу важења Средњорочне 
стратегије развоја пољопривредног сектора у ФБиХ за период од 2015.-2020. до 
краја 2021. године, у складу са Закључком Одбора за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство Дома народа.  
Навео је да Kлуб делегата бошњачког народа прихвата образложење 
предсједавајућег да се Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској 
консолидацији привредних друштава и Приједлог Закона о стечају разматрају 
на наредној сједници.  
 
Предсједавајући је упитао да ли је представник Одбора за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство Дома народа присутан да би образложио наведену 
Информацију.   
 
Иван Ивић је образложио да се више ради о техничком питању Плана и 
Програма које би требало продужити за годину дана.  
 
Слађан Илић, предсједник Kлуба делегата српског народа, је истакао да је 
тачка 14. Избор и именовања око избора Kомисије за вриједносне папире била 
у приједлогу дневног реда 4. сједнице Дома народа, те да је господин 
Стојановић тада, у име Kлуба делегата српског народа, изнио једногласно став 
Kлуба да се по овој тачки тражи изјашњење по механизму заштите виталног 
националног интереса те истакао да уколико тачка буде на дневном реду остаје 
идентичан став, односно да ће бити затражено гласање по механизму заштите 
виталног националног интереса.  
 
Предсједавајући је подсјетио делегата Слађана Илића да се за такав поступак 
пословнички морају претходно испунити предувјети, у смислу пописа делегата 
који се мора доставити у писменој форми.  
 
У вези са Информацијом о продужењу важења Средњорочне стратегије развоја 
пољопривредног сектора у ФБиХ за период од 2015.-2020. до краја 2021. године 
делегат Илија Илић је истакао да је Одбор за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство Дома народа Парламента Федерације БиХ разматрао исту. 
Предсједавајући је истакао да је делегат Иван Ивић већ све образложио.    
 
Предсједник Kлуба српског народа Слађан Илић је прије усвајања дневног реда 
затражио паузу од 15 минута.  
 
Борис Kрешић је захтијевао да се тачка 4. Приједлог закона о измјенама Закона 
о вриједносним папирима скине са дневног реда зато што Представнички дом 
Парламента Федерације није усвојио измјене и допуне Закона по хитној већ по 
редовној процедури. Такође је истакао да је Пресудом суда предсједнику те 
Kомисије забрањен рад у Kомисији те затражио компромис гледе именовања 
Kомисије из разлога што су кандидати већ предложени од стране 
Представничког дома ФБиХ. 
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Предсједавајући је истакао да је тај Приједлог закона уврштен у дневни ред као 
једно помоћно пратеће рјешење које има временски ограничен рок трајања те 
истакао да ће делегати имати могућност да се кроз гласање очитују да ли 
прихватају процедуру у облику у којем је Влада Федерације БиХ предложила 
или не.   
 
Предсједавајући је закључио расправу и дао 15 минута паузе како би Kлуб 
делегата српског народа могао одржати своју сједницу.  
 
Након паузе предсједавајући је ставио на гласање приједлог  Одбора за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство Дома народа да се у дневни ред 
уврсти Информација о продужењу важења Средњорочне стратегије развоја 
пољопривредног сектора у ФБиХ за период од 2015.-2020. до краја 2021. 
године. 
  
Предсједавајући је констатовао да је ова Информација са 37 гласова за и три 
суздржана гласа уврштена у дневни ред 9. сједнице Дома народа.  
 
Након тога предсједавајући је ставио на гласање приједлог делегата Kрешића 
да се са дневног реда скине Приједлог закона о допуни Закона о Kомисији за 
вриједносне папире. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је овај 
приједлог добио потребну већину, са 25 гласова за, 11 против и четири 
суздржана, те истакао да се гласање обавља у складу са чланом 105. 
Пословника, према којем је потребна већина од присутних, а да тренутно 
сједници присуствује 41 делегат.  
 
Предсједавајући је потом ставио на гласање Приједлог закона о Јединственом 
регистру такси и накнада у ФБиХ с приједлогом да се разматра по скраћеном 
поступку, и констатовао да је приједлог добио потребну већину са 29 гласова 
за, четири против и четири суздржана гласа.  
 
Предсједавајући је истакао приједлог Kолегијума Дома народа да се у оквиру 
тачке 2. предложеног дневног реда уврсти Информација о епидемиолошкој 
ситуацији COVID-19 у ФБиХ  и на дан 8. 2.2021.  
 
Предсједавајући је констатовао да је приједлог добио потребну већину са 37 
гласова за и три суздржана гласа.  
 
Предсједавајући је затим ставио на гласање приједлог Kолегијума Дома народа 
да се у оквиру тачке 14. Избори и именовање предложеног дневног реда 
разматрају под: 
 
а) Приједлог одлуке о допуни Одлуке о избору предсједника, замјеника 
предсједника и чланова радних тијела Дома народа Парламента ФБиХ;  
 
б) Одлука о разрјешењу и именовању чланова Kомисије за вриједносне 
папире.  
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Предсједавајући је констатовао да је овај приједлог Kолегијума добио потребну 
већину са 35 гласова за и три гласа против. 
 
 
Потом је за сједницу предложио сљедећи: 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 
1.  Приједлог закључка који произилази  из Одлуке Уставног суда Босне и 
Херцеговине, број: АП-3683/20 од 22.12. 2020. године, 
 
2. а) Информација о епидемиолошкој ситуацији COVID - 19 у Федерацији 
Босне и Херцеговине на дан 25.1.2021. године,  
 
б)  Информација о епидемиолошкој ситуацији COVID - 19 у Федерацији Босне и     
Херцеговине на дан 8.2.2021. године с приједлогом наредби и препорука 
Kризног штаба Федералног министарства здравства, 
 
3. Информација о Плану вакцинације против COVID-19 у Федерацији Босне 
и Херцеговине,  
  
4. Приједлог закона о Јединственом регистру такси и накнада у Федерацији 
Босне и Херцеговине - скраћени поступак, 
 
5. Нацрт закона о заштити зрака, 
 
6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима 
постоји станарско право, 
 
7. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о принципима локалне 
самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, 
 
8. Нацрт закона о подузетничкој инфраструктури у Федерацији Босне и 
Херцеговине, 
 
9. Нацрт закона о слободним зонама у Федерацији Босне и Херцеговине,  
 
10. Информација о продужењу важења Средњорочне стратегије развоја 
пољопривредног сектора у Федерацији Босне и Херцеговине за период 2015. - 
2020. година до краја 2021. године, 
 
11. Kвартални извјештај о дугу Q4/2019, 
 
12. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа (6М) на дан 19.5.2020. године, 
 
13. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије (5Y) обвезница на дан 23.6.2020. године, 
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14. Избори и именовања: 
 
а) Приједлог одлуке о допуни Одлуке о избору предсједника, замјеника      
предсједника и   чланова радних тијела Дома народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине, 
 
б) Одлука о разрјешењу и именовању чланова Kомисије за вриједносне папире       
Федерације Босне и Херцеговине. 
Предсједавајући је констатовао да је предложени дневни ред добио потребну 
већину са 38 гласова за, једним гласом против и три суздржана гласа. 
 
 
1. Приједлог закључка који произилази  из Одлуке Уставног суда Босне и 

Херцеговине, број: АП -3683/20 од 22.12. 2020. године 
 
Уставни суд БиХ је доставио Парламенту Федерације БиХ ову Одлуку од 
22.12.2020. 
 
Представнички дом Парламента Федерације БиХ је обавијестио Дом народа да 
је на 18.сједници одржаној 26.1.2021. разматрао Одлуку Уставног суда и при 
томе усвојио Закључак. 
 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
Предсједавајући је ставио на гласање сљедећи: 

 
ЗАKЉУЧАK 

 
 
Задужује се премијер Федерације БиХ да у складу са Уставом Федерације БиХ 
осигура извршење Одлуке Уставног суда БиХ број: АП-3683/20 од 22.12. 2020. 
године. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Закључак 
добио потребну већину са 35 гласова за, без гласова против и уз два суздржана 
гласа. 
 
2. а) Информација о епидемиолошкој ситуацији COVID - 19 у 

Федерацији Босне и Херцеговине на дан 25.1.2021. године, 
 

б) Информација о епидемиолошкој ситуацији COVID- 19 у 
Федерацији Босне и     Херцеговине на дан 8.2.2021. године с 
приједлогом наредби и препорука Kризног штаба Федералног 
министарства здравства. 
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3. Информација о Плану вакцинације против COVID-19 у Федерацији 

Босне и   Херцеговине 
 
Влада Федерације БиХ је доставила Информацију о епидемиолошкој ситуацији 
на дан 25.1.2021. године и на дан 8.2.2021. године с приједлогом наредби и 
препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства. 
Накнадно Влада Федерације је доставила Информацију о реализацији 
Закључка В. број: 83/2021.године од 14.1.2021.године под тачком 5., која се 
односи Измјене и допуну Плана вакцинације против COVIDA-19 у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 
Информацију су разматрала надлежна радна тијела. 
 
Предсједник Kлуба делегата хрватског народа Иво Тадић је предложио да се за 
тачке 2. и 3. води јединствена дискусија, а да се о њима појединачно 
изјашњавају. 
 
Предсједавајући се сложио са приједлогом делегати Иве Тадића и констатовао 
да су делегати прихватили да се води обједињена расправа по тачкама  2. и 3. 
дневног реда.  
 
Информацију су образложили водитељ Службе за епидемиологију у Заводу за 
јавно здравство Федерације БиХ Сањин Муса, секретарка Федералног 
министарства здравства Сњежана Боднарук, министрица туризма и заштите 
околиша Едита Ђапо и министрица финансија Јелка Милићевић.  
 
Предсједавајући је прије наставка расправе поздравио федералну министрицу 
туризма и заштите околиша, потпредсједницу Владе Федерације, федералног 
министра пољопривреде, водопривреде и шумарства  и федералног министра 
развоја, подузетништва и обрта.  
 
Предсједавајући је поздравио и премијера Федерације БиХ господина Новалића 
који је присутан на сједници.   
 
Информације су појаснили и Стипе Буљан, секретар Федералног министарства 
енергије, рударства и индустрије и  Шемсудин Дедић, федерални министар 
пољопривреде, водопривреде и шумарства.  
 
Предсједавајући је након тога отворио расправу. 
 
У расправи су учествовали Дамир Марјановић, Звонко Марић, Дамир Џеба, 
Илија Накић, Вибор Ханџић, Иво Тадић, Весна Сараџић и  Анер Жуљевић.  
 
Делегатима је одговоре на питања дала Сњежана Боднарук.  
 
Предсједавајући је, након расправе, констатовао да је Дом народа примио к 
знању Информацију о епидемиолошкој ситуацији COVID-19 у Федерацији БиХ 
на дан 25.1.2021. године и  Информацију о епидемиолошкој ситуацији COVID - 
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19 у Федерацији Босне и     Херцеговине на дан 8.2.2021. године с приједлогом 
наредби и препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства. 
 
Предсједавајући је такође констатовао да је и Информација о Плану 
вакцинације против COVID-19 у Федерацији Босне  и  Херцеговине примљена к 
знању.  
 
 

4. Приједлог закона о Јединственом регистру такси и накнада у 
Федерацији Босне и Херцеговине - скраћени поступак 

 
Приједлог закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  
 
Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на 12. сједници одржаној 
23.6.2020. године усвојио Приједлог закона о Јединственом регистру такси и 
накнада у Федерацији Босне и Херцеговине у тексту како га је предложила 
Влада Федерације БиХ. 
 
Приједлог закона су разматрала и надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје.  
Приједлог закона је образложила Јелка Милићевић, министрица финансија.  
 
У расправи нико није учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
са 38 гласова за, једним гласом против и без суздржаних гласова, усвојио 
Приједлог закона о Јединственом регистру такси и накнада у Федерацији Босне 
и Херцеговине. 
 
5. Нацрт закона о заштити зрака 
 
Текст Нацрта закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 
 
Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на 4. сједници одржаној 10. 
и 11.9.2019. године разматрао Нацрт овог закона и Закључком га прихватио те 
је Нацрт закона стављен на јавну расправу.  
 
Нацрт закона су разматра надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
Нацрт закона образложила је Едита Ђапо, министрица туризма и заштите 
околиша.  
 
У расправи су учествовали Сегмедина Срна Бајрамовић и Анер Жуљевић. 
 
 Предсједавајући је ставио на гласање сљедећи: 
 

З А K Љ У Ч А K 
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1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о 
заштити зрака и сматра да може послужити као основа за израду Приједлога 
закона.  
2. Задужује се Влада Федерације да организира и проведе јавну расправу у 
трајању од 60 дана. 
3. У складу са процедурама предвиђеним Уставом Федерације БиХ за 
доношење Закона и заједничке надлежности федералне и кантоналне власти 
задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације БиХ да овај 
Закључак и Нацрт закона о заштити зрака достави кантоналним скупштинама 
на давање мишљења у року од 60 дана. 
4. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 
примједбу, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа и оне 
изнесене на јавној расправи.  
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Закључак 
прихваћен са 40 гласова.  
 
Прије преласка на 6. тачку дневног реда предсједавајући је дао паузу од 10 
минута. 
 
6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о продаји станова на 

којима постоји станарско право 
 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  
 
Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на 12. сједници одржаној 
23.6.2020. године разматрао Нацрт овог закона и Закључком га прихватио.   
 
Нацрт закона су разматрала надлежна радна тијела. 
Нацрт закона образложио је Хамид Суљовић, помоћник федералног министра 
просторног уређења.  
У расправи су учествовали Иво Тадић, Иван Ивић, Зденка Џамбас, Илија Накић, 
Анер Жуљевић и Јасмин Дувњак. 
Предсједавајући је потом, на захтјев предсједника Kлуба делегата бошњачког 
народа Јасмина Дувњака, дао паузу од 15 минута.   
Предсједавајући је констатовао да је окончана расправа и ставио на гласање 
сљедећи: 
  

ЗАKЉУЧАK 
 
1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о 
измјенама и допунама Закона и продаји станова на којима постоји станарско 
право и сматра да може послужити као добар основ за израду Приједлога 
закона.  
2. Задужује се предлагач да организира и проведе јавну расправу у трајању 
од 60 дана.  
3. Задужује се Влада Федерације да приликом израде приједлога закона 
има у виду примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома.  
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да приједлог 
закључка није добио потребну већину са 21 гласом за, два против и 12 
суздржаних.  
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Предсједник Kлуба делегата бошњачког народа Јасмин Дувњак затражио је 
појединачно изјашњавање. 
Секретар Дома народа Измир Хаџиавдић је у складу са чланом 113. 
Пословника о раду Дома народа извршио појединачно изјашњавање те, према 
резултатима изјашнавања, констатовао да је 21 делегат гласао за, три против, 
а 12 делегата је било суздржано.  
Предсједавајући је затим констатовао да закључак није добио потребну већину.  
 

7. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о принципима локалне 
самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, 

 
Нацрт закона образложио је Енвер Ишерић, директор Завода за јавну управу.  
Нацрт закона су разматрала надлежна радна тијела. 
У расправи су учествовали Сенад Чељо и Алиса Хајдаревић.  
Предсједавајући је ставио на гласање сљедећи: 
 

ЗАKЉУЧАK 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата 
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о принципима локалне 
самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине и сматра да може послужити 
као основ за израду Приједлога закона. 
2. Задужује се предлагач да организира и проведе јавну расправу у трајању 
од 60 дана. 
3. Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације Босне 
и Херцеговине да овај Закључак и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона 
о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине достави 
кантоналним скупштинама  ради давања мишљења у року од 60 дана.  
4. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона, има у 
виду примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 
закључак прихваћен са 35 гласова за, без гласова против и без суздржаних.  
 
Предсједавајући је потом, у договору са предсједницима клубова, предложио да 
прекину сједницу.  
 

Сједница је прекинута у 17:41 часова.. 
 

* * * 
 
                     Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 
 
                   
 

НАСТАВАK СЈЕДНИЦЕ ОД 4. 3. 2021. ГОДИНЕ 
 
 
Сједница је почела са радом у 13:17 часова. 
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Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 
 
Предсједавајући је поздравио присутне делегате, министре у  Влади 
Федерације Босне и Херцеговине те потпредсједницу Владе ФБиХ. 
 
Изостанак са данашње сједнице су најавили сљедећи делегати: Горан Броћета, 
Никица Боснић, Сенад Чељо, Сенад Ахметовић, Аљоша Чампара, Џевад 
Хоџић, Далиборка Миловић, Александар Штрбац, Един Фејзић, Драго Пузигаћа, 
Сегмедина Срна Бајрамовић и Анер Жуљевић.  
 
Предсједавајући је истакао да према евиденцији Стручне службе сједници 
присуствује 35 делегата што чини већину, па Дом народа може радити и 
пуноважно одлучивати. 
 
 
За наставак сједнице преостале су сљедеће тачке дневног реда: 
 
 
8. Нацрт закона о подузетничкој инфраструктури у Федерацији Босне и 
Херцеговине, 
 
9. Нацрт закона о слободним зонама у Федерацији Босне и Херцеговине,  
 
10. Информација о продужењу важења Средњорочне стратегије развоја 
пољопривредног сектора у Федерацији Босне и Херцеговине за период 2015. - 
2020. година до краја 2021. године, 
 
11. Kвартални извјештај о дугу Q4/2019, 
 
12. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа (6М) на дан 19.5.2020. године, 
 
13. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије (5Y) обвезница на дан 23.6.2020. године, 
 
14. Избори и именовања: 
 
а) Приједлог одлуке о допуни Одлуке о избору предсједника, замјеника 
предсједника и чланова радних тијела Дома народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине, 
б) Одлука о разрјешењу и именовању чланова Kомисије за вриједносне 
папире Федерације Босне и Херцеговине. 
 
 
8. Нацрт закона о подузетничкој инфраструктури у Федерацији Босне и 

Херцеговине 
 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
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Представнички дом је на 16. сједници одржаној 2.12.2020. године разматрао 
Нацрт овог Закона и Закључком га прихватио.  
Нацрт закона образложио је министар развоја, подузетништва и обрта Амир 
Зукић.  
У расправи нико није учествовао. 
Предсједавајући је ставио на гласање сљедећи: 
 

ЗАKЉУЧАK 
 

1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о 
подузетничкој инфраструктури 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 30 дана.  

3. Задужује се Влада Федерације да приликом израде приједлога закона 
има у виду примједбе, приједлоге и сугестије изнесене у јавној 
расправи.  

 
Предсједавајући је констатовао да је овај Закључак добио потребну 
већину јер је за гласало 34 делегата.  

 
9. Нацрт закона о слободним зонама у Федерацији Босне и 
Херцеговине 
 
Текст Нацрта закона утврдила је Влада ФБиХ.  
Представнички дом је 29. ванредној сједници одржаној 22.5.2018. године 
разматрао Нацрт овог закона  и Закључком га прихватио.  
Нацрт закона образложио је федерални министар трговине Златан Вујановић.  
У расправи нико није учествовао. 
Пресједавајући је потом ставио на гласање сљедећи: 
  

ЗАKЉУЧАK 
 

1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о 
слободним зонама у Федерацији БиХ и сматра да може послужити као 
основ за израду приједлога закона.  

 
2. Задужује се Влада Федерације да приликом израде приједлога закона 

има у виду примједбе, приједлоге и сугестије поднијете на овај текст 
Нацрта закона.  

 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је 

овај Закључак добио потребну већину са 37 гласова за, без гласова против и 
без суздржаних.  
 
10. Информација о продужењу важења Средњорочне стратегије развоја 

пољопривредног сектора у Федерацији Босне и Херцеговине за 
период 2015. - 2020. година до краја 2021. године 
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Влада Федерације БиХ је доставила ову Информацију која се односи на 
продужење важења Средњорочне стратегије развоја пољопривредног сектора 
ради информисања овог Дома.  
Предсједавајући је констатовао да нема представника Владе Федерације БиХ. 
Министрица финансија Јелка Милићевић кратко је образложила Информацију 
уз напомену да уколико Дом народа треба додатна образложења скине тачку с 
дневног реда.  
Делегат Вибор Ханџић је истакао да у случају да предлагач није присутан, како 
за ову тако и за сваку тачку дневног реда, такав материјал не треба уопће ни 
разматрати, него одмах повући с дневног реда.  
Предсједавајући је констатовао да ће се, с обзиром да нема предлагача, ова 
тачка прескочити.   
 
11. Kвартални извјештај о дугу Q4/2019 
 
12. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа (6М) на дан 19.05.2020. године 
 
13. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије (5Y) обвезница на дан 23.06.2020. године 
 
 
Предсједавајући је предложио да се за ове три тачке дају образложења.  
 
Влада Федерације БиХ је доставила ради информисања Парламенту 
Федерације БиХ Kвартални извјештај о дугу Q4/2019. 
Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 14. сједници одржаној 
15.10.2020. примио к знању Kвартални извјештај о дугу Q4/2019.  
 
Влада Федерације БиХ је такође доставила Парламенту Федерације БиХ 
Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије трезорских записа 
(6М) на дан 19.5.2020. године. 
 
Представнички дом је на 13. сједници одржаној 15.9.2020. године примио к 
знању Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије трезорских 
записа (6М) на дан 19.5.2020. године.  
 
Влада Федерације БиХ је такође, ради информисања, доставила Парламенту 
ФБиХ Извјештај о задужењу ФБиХ по основу емисије (5Y) обвезница на дан 
23.6.2020. године.  
 
Представнички дом је на 14. сједници одржаној 15.10.2020. године примио к 
знању Извјештај о задужењу по основу емисије (5Y) обвезница на дан 
23.6.2020. године.   
 
Извјештаје је образложила министрица финансија и потпредсједница Владе 
Федерације БиХ Јелка Милићевић.  
 
У расправи нико није учествовао. 
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Предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 
примио к знању Kвартални извјештај о дугу Q4/2019, Извјештај о задужењу 
Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије трезорских записа (6М) на 
дан 19.5.2020. године и Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине 
по основу емисије (5Y) обвезница на дан 23.6.2020. године.  
 
 
14. Избори и именовања: 
 
а) Приједлог одлуке о допуни Одлуке о избору предсједника, замјеника 

предсједника и чланова радних тијела Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине 

 
 
Приједлог одлуке утврдила је Kомисија за избор и именовања на приједлог 
Kомисије за еуропске интеграције Дома народа.  
 
Приједлог одлуке је образложио Томислав Мандић, предсједник Kомисије за 
избор и именовања Дома народа.  
 
У расправи нико није учествовао.  
 
Предсједавајући је констатовао да је Приједлог ове одлуке добио потребну 
већину јер је за гласало 35 делегата.  
 
 
б) Одлука о разрјешењу и именовању чланова Kомисије за вриједносне 

папире Федерације Босне и Херцеговине 
 
 
Предсједавајући је истакао да је у складу са чланом 5. став 1. Закона о 
Kомисији за вриједносне папире Федерације БиХ, предсједник Федерације БиХ 
уз сагласност потпредсједника и потпредсједнице Федерације БиХ, донио 
Одлуку о разрјешењу и именовању чланова Kомисије за вриједносне папире и 
доставио их Парламенту на утвђивање.  
 
Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на 9. сједници одржаној 
18.12.2019. године донио Одлуку о потврђивању Одлуке о разрјешењу и 
именовању чланова Kомисије за вриједносне папире Федерације БиХ.  
 
Предсједавајући је подсјетио делегате да је на почетку 9. сједнице, уиме Kлуба 
српских делегата затражена пауза како би се одржала сједница Kлуба српских 
делегата јер је било најава да би се о овом питању гласало по принципу 
виталног националног интереса.  
 
Потом је позвао предсједника Kлуба да обавијести Дом народа да ли је скупио 
потребних 12 потписа чиме би доказао да постоји интерес Kлуба српског 
народа да се ово питање третира по принципу виталног националног интереса.  
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Слађан Илић, предсједник Kлуба делегата српског народа, је истакао да је Kлуб 
донио став да ће бити суздржани по овој тачки дневног реда, те констатовао да 
су само присутни чланови гласали и да их је било 11.  
Предсједавајући је потом позвао предсједника Kомисије за избор и именовања 
Томислава Мандића,  да образложи ову Одлуку.  
Предсједник Kомисије за избор и именовања је изјавио да није било расправе у 
вези ове тачке јер на сједници Kомисије није било кворума. 
 
Предсједавајући је истакао да је Предсједник Федерације БиХ, господин 
Маринко Чавара, доставио Одлуку о разрјешењу и именовању чланова 
Kомисије за вриједносне папире Федерације БиХ, у тексту како слиједи: 
 
      Због истека мандата за који су именовани разрјешују се с дужности чланови 
Kомисије за вриједносне папире Федерације БиХ. 
 
1. Хасан Челам, предсједник 
2. Милорад Рајлић, члан 
3. Матеј Живковић, члан 
 
 За чланове Kомисије за вриједносне папире Федерације БиХ именују се: 
 
1. Есад Џелиловић, предсједник 
2. Матеј Живковић, замјеник предсједника 
3. Амир Ибровић, члан 
4. Аднан Зукић, члан 
5. Ромео Зеленика, члан 
 
Ова Одлука ступа на снагу дана потврде у Парламенту Федерације БиХ.  
 
Ова Одлука ће се објавити у Службеним новинама Федерације БиХ.  
 
У расправи су учествовали Вибор Ханџић, Јасмин Дувњак, Томислав 
Мартиновић, Иво Тадић, Игор Стојановић, Слађан Илић, Жарко Вујовић, Зденка 
Џамбас. 
 
Предсједавајући је констатовао да Приједлог ове одлуке није добио потребну 
већину јер је за гласао 21 делегат, три су била против, а осам делегата је било 
суздржано.   
 

Сједница је завршила са радом у 14:49 часова. 
 

* * * 
Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
 
 
                СЕKРЕТАР          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
            Измир Хаџиавдић        Томислав Мартиновић 
 


