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З А П И С Н И К 

20. сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, одржане 30. марта 2017. године 

 

    Сједница је почела у 13:05 након завршетка 19. сједнице. 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома 
народа Парламента Федерације БиХ. 
 
   На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне.  
 

Изостанак са сједнице оправдали су: Ана Бабић, Младен Лонић, 
Жељко Мирковић, Емир Фрашто и Лејла Дидик Сарајлић. 

 
   На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је 
констатовала да сједници присуствује 47 делегата, што чини већину па Дом 
народа може радити и пуноважно одлучивати.  
 
 Предсједавајућа је подсјетила делегате да, на основу члана 104. 
Пословника о раду Дома народа, могу постављати делегатска питања и 
покретати иницијативе или изразити незаодовољство добијеним или 
недобијеним одговорима. 
 
Делегатска питања и иницијативе 
 
Драго Пузигаћа је поставио питање Федералном министарству 
пољопривреде, водопривреде и шумарства зашто није одржана јавна 
расправа у Кантону 10 о Нацрту закона о шумама, иако је била заказана за 
28. фебруар. Затражио је писани одговор. 
 
Томислав Мандић је поставио питање директору ЈП Аутоцесте Федерације 
БиХ, премијеру Федерације, ресорном министру и Надзорном одбору ЈП 
Аутоцесте Федерације БиХ у вези одговорности за поништење конкурса за 
пројекте изградње аутоцесте кроз Херцеговину. Затражио је покретање 
интерне ревизије и утврђивање одговорности за ове поступке. Затражио је и 
да Надзорни одбор ЈП Аутоцеста Федерације БиХ проведе контролу 
законитости рада бивше и садашње управе овог предузећа у подгледу ових 
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догађаја. Упитао је и зашто се јавност обмањује изјавама да је Европска 
инвестицијска банка иницијатор поништења конкурса када је то учињено на 
приједлог ЈП Аутоцесте Федерације БиХ. На крају излагања, затражио је од 
Управе овог предузећа презентацију мјера које Аутоцесте намјеравају 
провести ради праведног провођења свих конкурса према процедурама 
Европске инвестицијске банке. 
 
Мирвет Бегановић је покренуо иницијативу и поставио два питања. 
Покренуо је иницијативу да Влада Федерације и Федерално министарство 
рада и социјалне политике формирају Радну групу за израду Закона о 
хуманитарној помоћи на подручју Федерације БиХ. 
Прво питање поставио је Влади Федерације, ресорном министарству и 
Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства у 
вези продаје творнице сточне хране Агрокомерц д.д. Велика Кладуша 
стратешком партнеру. 
Друго питање поставио је Федералном министарству финансија и 
Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства у 
вези износа новца који је наплаћен кроз извршне поступке. 
 
Расим Кантаревић поставио је два питања. 
Прво питање поставио је Федералној управи за инспекцијске послове у вези 
подузимања неопходних мјера ради заштите здравља људи од утјецаја 
штетног дјеловања отпадног грађевинског материјала и стаклене вуне на 
остацима бивших пословних објеката Агрокомерца које је Влада 
Федерације претворила у опасне депоније штетне по здравље. Затражио је 
писани одговор. 
Друго питање поставио је Влади Федерације у вези давања у закуп 
хотелско-туристичког комплекса Стари Град Велика Кладуша. Затражио је 
писани одговор и доставу свих уговора о закупима овог комплекса од 1996. 
године до данас. 
 
Дамир Јукић поставио је питање Јавном сервису Радио - телевизије 
Федерације БиХ које се односи на број утужених претплатника по 
општинама у Федерацији БиХ о досад пресуђеним износима са засебно 
наведеним судским и адвокатским трошковима; списак тужених 
претплатника са подручја Опћине Жепче и Опћине Усора од којих је добио 
највише притужби на судске поступке који се воде са Јавним сервисом 
путем адвоката. Затражио је податке о досад пресуђеним износима са 
засебно наведеним судским и адвокатским трошковима због тога што ови 
трошкови у односу на дуг према Јавном сервису стварају вишеструко већи 
износ за наплату дуга. Затражио је и одговор на питање на основу чега се, 
као доказ о неплаћању РТВ таксе, може навести извод из пословне књиге 
Јавног сервиса, иако те обавезе нису настале на основу изданих рачуна и 
без претходно склопљених уговора са претплатницима.  
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Јосип Миоч поставио је питање федералном министру правде и 
предсједнику Врховног суда Федерације у вези националне структуре 
запослених на руководећим позицијама у судској полицији Федерације БиХ. 
Затражио је информацију о националној структури руководећих службеника 
судске полиције у кантонима у Федерацији БиХ. 
 
Анес Османовић упитао је зашто је затворен Уред предсједника 
Федерације БиХ у Оџаку и покренуо је иницијативу за његово поновно 
отварање. 
 
Сегмедина Срна Бајрамовић поставила је питање и покренула 
иницијативу. 
Затражила је информацију од Владе Федерације о броју, цијени и типу 
купљених возила за потребе министарстава и других институција у 
Федерацији БиХ, од почетка мандатног периода до данас, и упитала је 
колико возила се планира купити у 2017. години.  Затражила је и податке о 
институцијама које су купиле возила. 
Покренула је иницијативу да Влада и Парламент Федерације осигурају 
транспарентно објављивање свих примања савјетника, делегата, 
заступника, министара на wеб страницама Владе и Парламента Федерације 
БиХ. Затражила је и да се на wеб страници Парламента Федерације 
објављују примања чланова менаџмента свих институција у којима 
Парламент врши именовање, а да се на wеб страници Владе Федерације 
објављују примања чланова менаџмента јавних компанија и установа у 
којима Влада Федерације врши именовање. 
 
Анер Жуљевић покренуо је двије иницијативе. 
Прва иницијатива се односи на стављање ван снаге Одлуке о начину, 
односно методи приватизације државног капитала у привредном друштву 
Сарајево осигурање д.д. Сарајево. 
Друга иницијатива се односи на измјене одговарајућих прописа у циљу 
јавне објаве пописа порезних обвезника – послодаваца који према 
доступним подацима не исплаћују плате. 
 
Миле Марчета поставио је питање Федералном министарству промета и 
комуникација, ЈП Аутоцесте Федерације БиХ и ЈП Цесте Федерације БиХ у 
вези асфалтирања путева на подручју Кантона 10, а посебно на подручју 
Гламоча и Дрвара. Предложио је да Дом народа формира комисију која би 
обишла овај простор и предложила мјере за побољшање стања. Затражио 
је писани одговор у вези учињеног на питању повратка на ова подручја.  
 
Един Форто поставио је питање секретару Дома народа - Које су 
посљедице за недостављање одговора на постављена питања и покренуте 
иницијативе те који је рок за достављање одговора? 
Секретар Дома народа, Измир Хаџиавдић, одговорио је на ово питање. 
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Адмир Хаџипашић затражио је информацију од Порезне управе 
Федерације и Федералне управе за инспекцијске послове, о броју 
инспекцијских прегледа по кантонима и општинама у току 2016. године и о 
броју прекршајних налога који су изречени привредним субјектима по 
кантонима и општинама. 
 
Весна Сараџић покренула је иницијативу да Влада Федерације и 
Федерална управа цивилне заштите  подузму превентивне мјере заштите 
од пожара. 
 
Након постављених питања и покренутих иницијатива Дом народа утврдио 
је дневни ред. 

Предсједавајућа је обавијестила делегате да Колегијум Дома народа 
предлаже да се са дневог реда скину: Приједлог закона о пензијском и 
инвалидском осигурању - хитни поступак, Приједлог закона о измјенама и 
допунама Закона о раду - скраћени поступак, Приједлог закона о измјенама 
и допунама закона о извршењу кривичних санкција у Федерацији БиХ и 
Извјештај ревизије учинка на тему: „Одређене мјере из Федералног плана 
управљања отпадом нису имплементиране у задатим роковима“, што су 
делегати Дома народа и прихватили. 
 Едим Фејзић предложио је да се у дневни ред уврсти Декларација о 
подршци захтјевима са Босанско - подрињског кантона Горажде за пролазак 
путне комуникације која ће повезивати Сарајево и Београд кроз подручје 
Босанско - подрињског кантона Горажде. Предсједавајућа је предложила да 
се ова декларација разматра на наредној сједници Дома народа што су 
делегати прихватили. 
 Предсједавајућа је, затим, ставила на гласање и, на основу резултата 
гласања, констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 
39 гласова за, три гласа против и једним уздржаним гласом, усвојио 
сљедећи 
  

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
  

1. Приједлог  закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији 
рудника угља у Федерацији Босне и Херцеговине према обрачунатим, 
а неуплаћеним јавним приходима у периоду од 2009. до 2015. године, 

2. Приједлог закона о развојном планирању и управљању развојем у 
Федерацији Босне и Херцеговине, 

3. Приједлог закона о Граду Цазин, 
4. Приједлог закона о Граду Горажде,  
5. Приједлог закона о Граду Ливно,  
6. Нацрт закона о борачким удружењима од посебног друштвеног 

значаја (предлагач: Исмет Османовић, посланик у Представничком 
дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине), 

7. Нацрт Програма рада Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине за 2017. годину, 
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8. Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације 
Босне и Херцеговине за 2017. годину, 

9. Извјештај о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2016. 
годину, 

10. лзвјештај о одобравању издвајања средстава из Текуће резерве 
Буџета Федерације БиХ за 2016. годину, 

11. Годишњи финансијски извјештаји Федералног фонда за помоћ 
настрадалим подручјима од природне несреће на територији 
Федерације Босне и Херцеговине за период 1.1. - 31.12.2016. године. 

 
 
1. Приједлог  закона о измјенама Закона о финансијској 

консолидацији рудника угља у Федерацији Босне и Херцеговине 
према обрачунатим, а неуплаћеним јавним приходима у периоду 
од 2009. до 2015. године 

 
Приједлог  закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији 

рудника угља у Федерацији Босне и Херцеговине према обрачунатим, а 
неуплаћеним јавним приходима у периоду од 2009. до 2015. године 
утврдила је Влада Федерације. 
 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ на 14. сједници од 14. 
децембра 2016. године усвојио је Приједлог закона о измјенама Закона о 
финансијској консолидацији рудника угља у Федерацији БиХ према 
обрачунатим, а неуплаћеним јавним приходима у периоду од 2009. до 2015. 
године у тексту како га је предложила Влада Федерације. 

 
Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела Дома народа и 

доставила своје извјештаје. 
 
Није било потребе да представник Владе Федерације образложи 

приједлог закона. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ, једногласно, са 42 гласа за, 
усвојио Приједлог  закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији 
рудника угља у Федерацији БиХ према обрачунатим, а неуплаћеним јавним 
приходима у периоду од 2009. до 2015. године. 

 
2. Приједлог закона о развојном планирању и управљању развојем у 

Федерацији Босне и Херцеговине 
 

Приједлог закона о развојном планирању и управљању развојем у 
Федерацији БиХ утврдила је Влада Федерације. 
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Представнички дом Парламента Федерације БиХ на 19. сједници од 

14. марта 2017. године усвојио је Приједлог закона о развојном планирању и 
управљању развојем у Федерацији БиХ у тексту како га је предложила 
Влада Федерације. 

Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела Дома народа 
и доставила своје извјештаје. 

Није било потребе да представник Владе Федерације образложи 
приједлог закона. 

Извјештај Комисије за језичка питања са примједбама образложила је 
Весна Сараџић, предсједница Комисије. 

Примједбе Комисије за језичка питања прихватио је федерални 
министар правде, Мато Јозић. 
 Није било расправе. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ, једногласно, са 39 гласова за, усвојио 
Приједлог закона о развојном планирању и управљању развојем у 
Федерацији БиХ. 
 

3. Приједлог закона о Граду Цазин 
 

Приједлог закона о Граду Цазин утврдила је Влада Федерације. 
 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ на 19. сједници од 14. 
марта 2017. године усвојио је Приједлог закона о Граду Цазин у тексту како 
га је предложила Влада Федерације. 

 
Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела Дома народа и 

доставила своје извјештаје. 
 
Није било потребе да представник Владе Федерације образложи 

приједлог закона. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ, једногласно, са 39 гласова за, 
усвојио Приједлог закона о Граду Цазин. 
 

4. Приједлог закона о Граду Горажде 
 

Приједлог закона о Граду Горажде утврдила је Влада Федерације. 
 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ на 19. сједници од 14. 
марта 2017. године усвојио је Приједлог закона о Граду Горажде у тексту 
како га је предложила Влада Федерације. 
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Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела Дома народа и 
доставила своје извјештаје. 

 
Није било потребе да представник Владе Федерације образложи 

приједлог закона. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ, једногласно, са 35 гласова за, 
усвојио Приједлог закона о Граду Горажде. 

 
5. Приједлог закона о Граду Ливно 

 
Приједлог закона о Граду Ливно утврдила је Влада Федерације. 

 
Представнички дом Парламента Федерације БиХ на 19. сједници од 14. 

марта 2017. године усвојио је Приједлог закона о Граду Ливно у тексту како 
га је предложила Влада Федерације. 

 
Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела Дома народа и 

доставила своје извјештаје. 
 
Није било потребе да представник Владе Федерације образложи 

приједлог закона. 
 
Није било расправе. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ, једногласно, са 39 гласова за, 
усвојио Приједлог закона о Граду Ливно. 

 
6. Нацрт закона о борачким удружењима од посебног друштвеног 

значаја (предлагач: Исмет Османовић, посланик у 

Представничком дому Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине) 

 
Нацрт закона о борачким удружењима од посебног друштвеног 

значаја предложио је, и у парламентарну процедуру доставио, Исмет 
Османовић, посланик у Представничком дому Парламента Федерације БиХ. 

 
Представнички дом Парламента Федерације БиХ на 16. сједници од 

24. јануара 2017. године разматрао је Нацрт закона о борачким 
удружењима од посебног друштвеног значаја и Закључком га прихватио. 

 



 8 

Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела Дома народа и 
доставила своје извјештаје. 

 
Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Исмет Османовић 

овластио федералног министра за питања бораца и инвалида одбрамбено-
ослободилачког рата, Салку Букваревића, да образложи Нацрт закона. 

Делегати Дома народа сматрали су да нема потребе да представник 
Владе Федерације образложи Нацрт закона. 

 
У расправи су учествовали: Един Форто, Иво Тадић, Расим 

Кантаревић, предсједник Клуба делегата српског народа, Славиша Шућур, 
Мирвет Бегановић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа, Осман 
Ћатић, федерални министар за питања бораца и инвалида одбрамбено - 
ослободилачког рата, Салко Букваревић и Анес Османовић. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ са 33 гласа за, шест против и 
седам уздржаних, усвојио сљедећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
прихваћа Нацрт закона о борачким  удружењима од посебног 
друштвеног значаја и сматра да може послужити као основ за 
израду Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач да заједно са Федералним министарством 
за питања бораца и инвалида одбрамбено - ослободилачког рата 
организује и проведе јавну расправу у трајању од 60 дана у 
кантонима и са свим заинтересованим групама. 

3. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има 
у виду примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници као 
и оне у јавној расправи.  

 
7.  Нацрт Програма рада Дома народа Парламента Федерације   
     БиХ за 2017. годину 
 
Нацрт Програма рада утвдио је Колегиј Дома народа. 
Уиме Колегија, Нацрт Програма рада Дома народа Парламента 
Федерације БиХ за 2017. годину образложили су предсједавајућа 
Дома народа, Лидија Брадара и потпредсједавајући Дома народа, 
Јасенко Туфекчић. 
Предсједавајућа је, затим, отворила расправу у којој је учествовао 

Миле Марчета, делегат у Дому народа. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 
Дом народа Парламента Федерације БиХ, једногласно, са 41 гласом за, 
усвојио сљедећи  
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 
Нацрт Програма рада Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине за 2017. годину и сматра да може послужити као основ 
за израду Приједлога Програма рада Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину. 
 

2. Задужује се Колегиј Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине да приликом израде Приједлога Програма рада Дома 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине за 2017. 
годину,  има у виду примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на 
сједници Дома народа, примједбе  достављене у писаној форми, као 
и оне које буду достављене до израде Приједлога Програма рада.   

 

8. Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације 
Босне и Херцеговине за 2017. годину 

 
Одлуку је утврдила Влада Федерације и доставила ради 

обавјештења. 
 

Одлуку су  разматрала надлежна радна тијела чије сте извјештаје 
добили. 

 
У расправи није нико учествовао. 
Будући да је Одлука достављена  ради обавјештавања, 

предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације 
БиХ примио к знању Одлуку о издвајању средстава у Фонд солидарности 
Федерације БиХ за 2017. годину. 
 

9. Извјештај о раду Владе Федерације БиХ за 2016. годину 

 

 Извјештај о раду  доставила је Влада Федерације ради разматрања. 
 Влада Федерације је накнадно доставила допис којим из 
парламентарне процедуре повлачи Извјештај о раду Владе Федерације 
БиХ за 2016. годину. Истим дописом доставила је допуњени Извјештај о 
раду Владе Федерације БиХ за 2016. годину који је достављен делегатима. 
 

Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

 
Анер Жуљевић затражио је да му се појасни који је материјал на 

дневном реду сједнице и упитао да ли може допуњени Извјештај о раду 
Владе Федерације БиХ за 2016. годину бити разматран на данашњој 
сједници, с обзиром на пословничке рокове и процедуре. 
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 Предсједавајућа је изјавила да је допуњени Извјештај о раду Владе 
Федерације БиХ за 2016. годину, у 99,5 % садржаја идентичан Извјештају 
Владе који није подржао Представнички дом али се сложила са 
констатацијом Анера Жуљевића,  те позвала предлагача да се изјасни у 
вези ове ситуације. 
 
 Веско Дрљача, замјеник премијера Федерације, уиме Владе 
Федерације, скинуо је с дневног реда Извјештај о раду Владе Федерације 
БиХ за 2016. године, због пословничких рокова у вези достављања 
материјала у процедуру. 
 
 Предсједавајућа је изјавила да ће овај извјештај бити разматран на 
наредној сједници Дома народа. 

 

10. Извјештај о одобравању издвајања средстава из Текуће 
резерве Буџета Федерације БиХ за 2016. годину 
 

Влада Федерације доставила је овај извјештај Дому народа ради 
разматрања и усвајања. 

Извјештај су  разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

 
У расправи није нико учествовао. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 30 гласова за, четири 
уздржана и седам против, усвојио лзвјештај о одобравању издвајања 
средстава из Текуће резерве Буџета Федерације БиХ за 2016. годину. 

 

Будући да је делегат Анер Жуљевић изразио сумњу у резултате 
гласања, у складу са чланом 113. Пословника о раду Дома народа, секретар 
Дома народа, Измир Хаџиавић, извршио је поименично изјашњавање. 

 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајућа је 

констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 31 гласом 
за, девет против и четири уздржана, усвојио лзвјештај о одобравању 
издвајања средстава из Текуће резерве Буџета Федерације БиХ за 2016. 
годину. 

 

11. Годишњи финансијски извјештаји Федералног фонда за 
помоћ настрадалим подручјима од природне несреће на 
територији Федерације Босне и Херцеговине за период 1.1. - 
31.12.2016. године 
 

 Федерални фонд за помоћ настрадалим подручјима од природне 
несреће на територији Федерације БиХ, доставио је Годишњи финансијски 
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извјештај за период 1.1. - 31.12.2016. године Парламенту Федерације ради 
прихваћања.  
 

Годишњи финансијски извјештај Федералног фонда разматрала су 
надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 

 

Будући да представник предлагача није присуствовао сједници Дома 
народа, предсједавајућа је скинула с дневног реда сједнице годишње 
финансијске извјештаје Федералног фонда за помоћ настрадалим 
подручјима од природне несреће на територији Федерације БиХ за период 
1.1. - 31.12.2016. године.  

 
 

Сједница је завршена у 14:52. 
 

*** 

 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 
 

 
 

  СЕКРЕТАР                       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
 

Измир Хаџиавдић                                                          Лидија Брадара 
 


