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З А П И С Н И K 

14. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 4.11. и 23.11.2021. године 

 

Сједница је почела са радом у 12:13 часова. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

Предсједавајући је поздравио присутне делегате те напоменуо да се и ова 

сједница одржава под посебним епидемиолошким правилима.  

Изостанак са сједнице су оправдали: Никица Боснић, Драгана Дамјановић, 

Слађан Илић, Зора Дујмовић, Марија Рашић, Сенад Алић, Алиса Хајдаровић и 

Далиборка Миловић.  

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 41 делегат, што чини 

већину, па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

Предсједавајући је прије преласка на дневни ред, предложио усвајање 

Записника са 12. и 13. сједнице Дома народа Парламента Федерације БиХ.  

Предсједавајући је након тога ставио на расправу Записник са 12. сједнице 

Дома народа.  

У расправи нико није учествовао. 

Није било примједби на Записник. 

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

са 39 гласова за, без гласова против и без суздржаних гласова, усвојио 

Записник са 12. сједнице Дома народа одржане 29.7. и 9.9. 2021. године.  

Предсједавајући је након тога ставио на расправу Записник са 13. сједнице 

Дома народа одржане 30.9. и 14.10. 2021. године. 
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У расправи нико није учествовао. 

Није било примједби на Записник. 

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

са 37 гласова за, без гласова против и 1 суздржаним гласом усвојио Записник 

са 13. сједнице Дома народа. 

Прије утврђивања дневног реда у складу са чланом 104. Пословника о раду 

Дома народа делегати могу постављати делегатска питања и покретати 

иницијативе.  

Сенад Ахметовић је покренуо иницијативу да Дом народа донесе Закључак 

којим ће се позвати Влада и Скупштина Посавског кантона да проведу пресуде 

Уставног суда Федерације БиХ и Уставног суда Босне и Херцеговине. 

Рамо Исак је поставио више питања. 

Прво питање је поставио министру унутрашњих послова Федерације у вези 

именовања директора Федералне управе полиције. 

Друго питање је поставио в.д. директору Управе полиције у вези послова који су 

у надлежности деташмана Федералне управе полиције у Зеници.  

Зденка Џамбас је поновила питање у вези јужне интерконекције и тражила да 

јој се одговори да ли се почело са израдом Приједлога закона. 

Друго питање је поставила Влади Федерације у вези достављања Информације 

о свим предузећима намјенске индустрије чији је већински власник за 

посљедње обрачунско раздобље и тражила достављање података о 

предузећима која се баве намјенском индустријом а у приватном су 

власништву.  

Фахрудин Скопљак је упутио Иницијативу Влади Федерације БиХ, у вези 

Уредбе о утврђивању критерија за дођељивање награда спортистима за 

остварене врхунске спортске резултате на међународним такмичењима.  

Звонко Марић је поставио два питања. 

Прво питање је поставио Влади Федерације БиХ у вези дистрибуције плина на 

подручју Федерације БиХ. 

Друго питање је такођер поставио Влади Федерације БиХ шта се подразумијева 

учинити у вези протеста запосленика намјенске индустрије.  

Дамир Џеба је поставио питање предсједнику Владе Федерације БиХ, Фадилу 

Новалићу у вези проведбе Одлуке Уставног суда БиХ и усаглашавања Закона о 

грбу и застави Федерације с Уставом БиХ.  

Анер Жуљевић је затражио од Владе Федерације БиХ доставу информација 

које се тичу актуелних друштвених, економских и политичких дешавања у 

Федерацији БиХ.Такође је покренуо иницијативу за замрзавање цијена горива 

како би се избјегла даља поскупљења, те да се пензије усклађују са индексом 

цијена хране. 
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Мирела Трепанић је упутила Иницијативу Влади Федерације БиХ да се у 

календар имунизације у форми препоруке укључи добровољно вакцинисање 

ђевојчица против хуманог папилома вируса или ХПВ-а.  

Дамир Јуришић је упутио Иницијативу Фонду за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа с инвалидитетом у вези оснивања 

Подручног фонда Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавања 

особа с инвалидитетом.  

Дамир Марјановић је упутио Иницијативу према Влади Федерације БиХ, да у 

што краћем року сазове научно тијело које ће хитно сачинити Нацрт Закона о 

научно-истраживачкој ђелатности.  

Илија Илић се осврнуо на делегатско питање Сенада Ахметовића у вези 

тражене ургенције према Скупштини Посавског кантона за измјену и допуну 

Устава Посавске жупаније, те нагласио да су те измјене већ завршене и да ће 

бити презентиране и дате на усвајање на наредној сједници Скупштине 

29.11.2021. године. 

Нијаз Мусић је поставио два питања. 

Прво питање се односи на иницијативу коју је покренуо на 13. сједници Дома 

народа у вези уврштавања у дневни ред Информације о реализацији Пројекта 

цестовног повезивања Сарајева са Гораждем, тј. Изградње тунела Храњен. 

Напоменуо је  да је на истој сједници одустао од исте, уз Закључак да Влада 

Федерације БиХ за 14. сједницу достави детаљну Информацију и да буде 

присутан неко од излагача како би се делегати упознали са том Информацијом. 

Упитао је предсједавајућег Дома народа да ли је Влада Федерације доставила 

ову информацију. 

Друго питање је поставио федералном министру унутрашњих послова у вези 

ситуације у Федералној управи полиције, неименовања директора исте и 

ситуације са Одбором надлежним за упућивање приједлога за именовање.  

Томислав Мандић је поставио питање Јавном предузећу Аутоцесте 

Федерације БиХ у вези смјењивања Kомисије за евалуацију понуда у вези 

тунела Kвањ.  

Весна Сараџић је упутила Иницијативу према премијеру Владе Федерације 

БиХ у вези подузимања неопходних мјера за функционисање рада 

здравствених установа на подручју опћине Kоњиц.  

Јасмин Дувњак је упутио Иницијативу према Влади Федерације БиХ, односно 

ресорном Министарству унутрашњих послова у смислу измјена и допуна Закона 

о полицијским службеницима Федерације БиХ, и то у дијелу који се односи на 

увјете за стицање права на пензију полицијских службеника.  

Такођер је поставио 2 питања Порезној управи односно Министарству 

финансија Владе ФБиХ.  

Прво питање је везано за рјешавање проблема депозитног рачуна код јавних 

продаја које организује Порезна управа ФБиХ. 
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Друго питање је везано за реализацију одлуке за куповину пословног простора 

за испоставу Порезне управе за подручје Тешња.  

Марко Сараф је поновио делегатско питање на које није добио одговор. 

Питање је било упућено Министарству за избјегла и расељена лица у вези 

реализације средстава у потицају одрживог повратка у ФБиХ. Тим поводом 

затражио је да му се доставе подаци односно ранг листе дођеле донација за 

обнову стамбених јединица у ФБиХ за 2020. годину.  

Вибор Ханџић је поставио једно питање Влади Федерације БиХ у вези Буџета 

за 2022. годину. 

Такођер је упутио двије Иницијативе. 

Прва иницијатива се односи на уврштавање на наредној сједници Дома народа 

Просторног плана Федерације БиХ 2008.-2028. година. 

Друга иницијатива се односи на уврштавање на дневни ред наредне сједнице 

Дома народа Нацрта закона о електричној енергији.  

Предсједавајући је након тога предложио делегатима да се пређе на 

утврђивање дневног реда.   

Сенад Ахметовић је предложио да се гласа за Закључак који је предложен од 

стране Kлуба делегата бошњачког народа а односи се на ургенцију према 

Посавском кантону. 

Предсједавајући је констатовао да би се за нешто гласало, оно мора бити 

уврштено у дневни ред.  

У расправи око овог приједлога  учествовали су Горан Броћета, Илија Илић и 

Зденка Џамбас. 

Весна Сараџић је истакла да је на 13. сједници Дома народа тражила 

уврштавање двије тачке у дневни ред.  

Прва тачка се односи на Информацију коју је Влада Федерације БиХ била 

дужна доставити Дому народа везано за усвојени Закључак од 29.7.2021. 

године, а којим се Влада ФБиХ задужује да се активно укључи у заштиту 

ентитета Федерације БиХ од посљедица изградње хидроелектране Улог.  

Друга тачка се односила на Нацрт закона о допуни Закона о електричној 

енергији.  

Предсједавајући је након кратких консултација са предсједницима клубова, 

односно члановима Kолегија, саопштио делегатима да је договорено да Kлуб 

делегата бошњачког народа упутити ургенцију према Скупштини Посавског 

кантона. 

Влада Федерације БиХ је доставила Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о раду и Приједлог Закона о допунама Закона о Вијећу упосленика с 

приједлогом да се разматрају по хитном поступку.  
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Предсједавајући је саопштио делегатима да је, с обзиром да је Представнички 

дом Парламента Федерације БиХ ова два закона разматрао у форми Нацрта, 

приједлог Kолегија Дома народа да се ови закони такођер разматрају у форми 

Нацрта.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

Kолегија Дома народа да се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

раду разматра у форми Нацрта прихваћен са 35 гласова за, без гласова против 

и без суздржаних. 

Предсједавајући је након тога ставио на гласање Приједлог Kолегија Дома 

народа да се Приједлог Закона о допунама Закона о Вијећу упосленика 

разматра у форми Нацрта закона.  

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

приједлог добио потребну већину са 37 гласова за, без гласова против и без 

суздржаних гласова.  

Влада Федерације БиХ је доставила Приједлог Закона о измјенама и допунама 

Закона о Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса с 

приједлогом да се разматра по скраћеном поступку. 

Предсједавајући је позвао делегате да се на основу члана 164. Пословника о 

раду изјасне о томе да ли ће се овај Закон разматрати по скраћеном поступку. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог добио потребну већину са 35 гласова за, без гласова против и без 

суздржаних. 

Делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ, Јасмин Дувњак, поднио је 

Приједлог закона о допуни Закона о просторном планирању и кориштењу 

земљишта на нивоу Федерације БиХ с приједлогом да се разматра по 

скраћеном поступку.  

Предсједавајући је потом ставио на гласање приједлог да се овај Приједлог 

закона разматра по скраћеном поступку. 

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

са 34 гласа за, без гласова против и без суздржаних, прихватио приједлог да се 

Приједлог закона о допуни Закона о просторном планирању и кориштењу 

земљишта на нивоу Федерације БиХ разматра по скраћеном поступку.  

Предсједавајући је након тога за сједницу предложио сљедећи  
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Д Н Е В Н И  Р Е Д 

1.Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине , број: У - 7/21 од 23.9.2021. 
године, 

2. а) Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији Босне 
и   Херцеговине на дан 09.8.2021. с приједлогом наредби и препорука Kризног 
штаба Федералног министарства здравства,  
б) Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији Босне и 
Херцеговине на дан 23.8.2021. с приједлогом наредби и препорука Kризног 
штаба Федералног министарства здравства,  
ц) Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији Босне и 
Херцеговине на дан 20.9.2021. с приједлогом наредби и препорука Kризног 
штаба Федералног министарства здравства,  
3.Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о Јединственом систему 
регистрације, контроле и наплате доприноса – скраћени поступак, 
4.Приједлог закона о допуни  Закона о просторном планирању и кориштењу 
земљишта на нивоу Федерације Босне и Херцеговине - (предлагач: Јасмин 
Дувњак, делегат у Дому народа) скраћени поступак, 
5.Приједлог закона о репрезентативности синдиката и удружења послодаваца, 
6.Нацрт закона о установама социјалне заштите Федерације Босне и 
Херцеговине, 
7.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о раду, 
8.Нацрт закона о допунама Закона о Вијећу запосленика, 
 
9.Приједлог одлуке о усвајању Програма развоја заштите и спашавања људи и 
материјалних добара од природних несрећа у Федерацији БиХ  од 2018.  до 
2025. године, 
 
10.Приједлог одлуке о приступању изради Регулационог плана хисторијског 
урбаног крајолика Мостара, 
 
11.Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана 
санације, конзервације, рестаурације и ревитализације Сарајевске чаршије, 
 
12.Приједлог одлуке о усвајању Стратегије запошљавања у Федерацији Босне и 
Херцеговине (2021.-2027.), 
 
13.Приједлог закључка о утврђивању Програма провођења статистичких 
истраживања од интереса за Федерацију Босне и Херцеговине за период 2021 – 
2024. година, 
 
14.Стратегија управљања дугом 2020 - 2022. година, 
 
15.Приједлог Одлуке о измјени одлуке о избору чланова у Парламентарну 
комисију одговорну за ревизију. 
 

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

Парламента Федерације БиХ са 36 гласова за, без гласова против и без 

суздржаних гласова усвојио предложени дневни ред.  
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1.Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, број: У - 7/21 од 23.9.2021. 

године 

Уставни суд Федерације БиХ је доставио Парламенту Федерације БиХ Одлуку 

Уставног суда БиХ број: У-7/21 од 23.9.2021. године. 

Одлука је достављена надлежним радним тијелима и делегатима. 

У расправи су учествовали Анер Жуљевић и Илија Накић.  

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

са 33 гласа за и 1 суздржаним гласом усвојио сљедећи: 

 

З А K Љ У Ч А K 

Задужује се премијер Федерације Босне и Херцеговине да, у складу са 

обавезама из Устава Федерације Босне и Херцеговине, осигура извршење 

Одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине број: У-7/21 од 23.9.2021. године. 

 

2.а) Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 09.8.2021. с приједлогом наредби и препорука 

Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

  б) Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 23.8.2021. с приједлогом наредби и препорука 

Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

    ц) Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 20.9.2021. с приједлогом наредби и препорука 

Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

Информације је образложила Миа Блажевић, представница Федералног 

министарства здравства. 

У расправи су учествовали Анер Жуљевић, Дамир Марјановић, Звонко Марић, 

Иво Тадић, Миа Блажевић, Сњежана Боднарук, Сенад Ахметовић и Томислав 

Мартиновић. 

Предсједавајући је констатовао да је Дом народа примио к знању Информације 

о епидемиолошкој ситуацији на дан 9.8., 23.8. и 20.9.2021. године с приједлогом 

наредби и препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства. 

3.Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о Јединственом систему 

регистрације, контроле и наплате доприноса – скраћени поступак, 

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на својој 23. сједници 

одржаној 5.7.2021. године усвојио Приједлог закона о измјенама и допуни 
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Закона о Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса у 

тексту како га је предложила Влада ФБиХ.  

 

Надлежна радна тијела су такођер разматрала овај Приједлог закона. 

Приједлог закона образложила је Есма Јахић, представница Федералног 

министарства финансија.  

У расправи је учествовао Анер Жуљевић који је предложио доношење 

Закључка. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о измјенама и допуни Закона о Јединственом систему регистрације, 

контроле и наплате доприноса добио потребну већину са 35 гласова за, без 

гласова против и без суздржаних гласова.  

Анер Жуљевић је након тога прочитао Приједлог Закључка.  

Предсједавајући је констатовао да је са 35 гласова за, без гласова против и без 

суздржаних гласова добио потребну већину сљедећи: 

 

З А K Љ У Ч А K 

Дом народа позива Владу Федерације БиХ да у складу са важећим законским 

прописима кроз инструкцију надлежним институцијама осигура равноправан 

статус свих уплатитеља доприноса везаних за кориштење права из Закона о 

ПИО и Закона о здравственом осигурању.  

4.Приједлог закона о допуни  Закона о просторном планирању и 

кориштењу земљишта на нивоу Федерације Босне и Херцеговине - 

(предлагач: Јасмин Дувњак, делегат у Дому народа) скраћени поступак 

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на својој 24. сједници 

одржаној 27.7.2021. године усвојио Приједлог закона о допуни  Закона о 

просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу Федерације Босне и 

Херцеговине са једним амандманом предлагача Аднана Ефендића, посланика у 

Представничком дому који је постао саставни дио Приједлога закона.  

Текст Приједлога закона делегата Јасмина Дувњака је истовјетан Приједлогу 

закона који је поднио Аднан Ефендић, посланик у Представничком дому.  

Приједлог закона образложио је Јасмин Дувњак, предлагач овог закона.  

У расправи је учествовао Горан Броћета. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о допуни Закона о просторном планирању и кориштењу земљишта на 

нивоу Федерације Босне и Херцеговине добио потребну већину са 33 гласа за, 

без гласова против и без суздржаних гласова.  
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5.Приједлог закона о репрезентативности синдиката и удружења 

послодаваца 

Текст Приједлога закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 24. сједници одржаној 

27.7.2021. године усвојио Приједлог закона о репрезентативности синдиката и 

удружења послодаваца са једним амандманом којег Влада ФБиХ није 

прихватила, али га је Представнички дом изгласао. Амандман се односи на 

члан 7. Приједлога закона.  

Приједлог закона образложио је Веско Дрљача, федерални министар рада и 

социјалне политике.  

У расправи нико није учествовао. 

С обзиром да се на сједници Представничког дома нашао и Амандман на члан 

7. који Влада Федерације БиХ није прихватила, Представнички дом је изгласао 

овај амандман и сходно томе, Дом народа има обавезу да се изјасни о овом 

амандману. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да овај амандман 

није добио потребну већину, јер је за гласало 14 делегата, а 17 их је било 

суздржано. 

Након тога, предсједавајући је ставио на гласање Приједлог закона о 

репрезентативности синдиката и удружења послодаваца. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 

закона о репрезентативности синдиката и удружења послодаваца добио 

потребну већину, са 36 гласова за, без гласова против и без суздржаних 

гласова.  

Према томе потребно је да се Представнички дом изјасни о тексту Приједлога 

закона како га је усвојио Дом народа.  

6.Нацрт закона о установама социјалне заштите Федерације Босне и 

Херцеговине 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 22. сједници, одржаној 

26.5.2021. године прихватио Нацрт закона. 

Закон су разматрала и надлежна радна тијела.  

Нацрт закона образложио је Веско Дрљача, федерални министар рада и 

социјалне политике.  
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У расправи су учествовали Сегмедина Срна-Бајрамовић, Дамир Џеба и Јасмин 

Дувњак.  

Предсједавајући је након тога ставио на гласање сљедећи: 

 

З А K Љ У Ч А K 

1.Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата Нацрт 

закона о установама социјалне заштите Федерације Босне и Херцеговине и 

сматра да може послужити као основ за израду Приједлога закона. 

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

60 дана у складу са процедурама предвиђеним у Уставу Федерације за 

доношење закона из заједничке надлежности федералне власти и кантона. 

3.Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине да овај закључак и Нацрт закона о установама социјалне заштите 

Федерације Босне и Херцеговине достави кантоналним скупштинама ради 

давања мишљења у року од 60 дана од дана доставе овог закључка.  

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

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа, 

мишљења кантоналних скупштина  и мишљења изнесена у јавној расправи.  

 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

Закључак прихваћен са 37 гласова за, без гласова против и без суздржаних 

гласова.  

 

7.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о раду 

Текст закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 19. сједници, одржаној 

24.2.2021. године, прихватио да овај закон разматра у форми Нацрта, и 

Закључком га прихватио. 

Нацрт закона су разматрала и надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Нацрт закона образложио је Веско Дрљача, федерални министар рада и 

социјалне политике.  

У расправи су учествовали Анер Жуљевић, Вибор Ханџић, Жарко Вујовић, 

Зденка Џамбас, Борис Kрешић, Звонко Марић и Сенад Ахметовић.  

Предсједавајући је ставио на гласање сљедећи: 
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З А K Љ У Ч А K 

1.Дом народа прихвата Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о раду и 

сматра да може послужити као основ за израду Приједлога закона. 

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

90 дана у складу са процедурама предвиђеним Уставом Федерације БиХ до 

доношења Закона и заједничке надлежности Федералној власти кантона. 

3.Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације БиХ да 

овај Закључак и Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о раду достави 

Kантоналним скупштинама на давање мишљења у року од 90 дана од доставе 

овог Закључка.  

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

примједбе, приједлоге и сугестије изнесена на сједници Дома народа, 

мишљење кантоналне скупштине и мишљење делегата у јавној расправи. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да овај Закључак 

није добио потребну већину, са 29 гласова за, 6 гласова против и 1 суздржаним 

гласом. 

 

8.Нацрт закона о допунама Закона о Вијећу запосленика 

Нацрт закона је утврдила Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је прихватио приједлог ресорног министра односно Владе ФБиХ да се 

Приједлог закона о допунама Закона о Вијећу запосленика не разматра по 

хитном поступку, него је он такођер у Представничком дому разматран у форми 

Нацрта и прихваћен Закључком.  

Нацрт закона разматрала су и надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Нацрт закона образложио је Веско Дрљача, федерални министар рада и 

социјалне политике.  

У расправи је учествовао Борис Kрешић. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да Дом народа са 

2 гласа за, 7 гласова против и 22 суздржана гласа није прихватио сљедећи: 

З А K Љ У Ч А K 

1.Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата Нацрт 

закона о допуни Закона о Вијећу запосленика и сматра да може послужити као 

основ за израду Приједлога закона. 

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

90 дана у складу са процедурама предвиђеним у Уставу Федерације за 

доношење закона из заједничке надлежности федералне власти и кантона. 
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3.Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине да овај Закључак и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о 

раду достави кантоналним скупштинама ради давања мишљења у року од 90 

дана од дана доставе овог Закључка.  

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

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа, 

мишљења кантоналних скупштина  и мишљења изнесена у јавној расправи.  

 

9.Приједлог одлуке о усвајању Програма развоја заштите и спашавања 

људи и материјалних добара од природних несрећа у Федерацији БиХ  од 

2018.  до 2025. године, 

Влада Федерације БиХ доставила је Парламенту Федерације БиХ Приједлог 

одлуке о усвајању Програма развоја заштите и спашавања људи и 

материјалних добара од природних несрећа у Федерацији БиХ  од 2018.  до 

2025. године, ради разматрања и усвајања.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 25. сједници, одржаној 27.9.2021. године приликом разматрања развоја 

заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних несрећа у 

Федерацији БиХ од 2018. до 2025. године, представник Владе ФБиХ прихватио 

примједбу посланика да се у називу Програма бројеви 2018.-2025. замијене 

бројевима 2021.-2028.године.  

Приједлог одлуке су разматрала надлежна радна тијела. 

Приједлог одлуке је образложио представник Федералне управе цивилне 

заштите. 

У расправи су учествовали Анер Жуљевић и Зденка Џамбас. 

Предсједавајући је након тога саопштио делегатима да се може прихватити тај 

приједлог да документ датира од 2021.-2028. године и да се делегати не морају 

појединачно изјашњавати о том приједлогу.  

Предсједавајући је након тога ставио на гласање сљедећи Приједлог Одлуке: 

1.) Овом одлуком усваја се Програм развоја заштите и спашавања људи и 

материјалних добара од природних и других несрећа у Федерацији БиХ од 

2021. - 2028. године. 

2.)Саставни дио ове одлуке чини Програм развоја заштите и спашавања људи и 

материјалних добара од природних и других несрећа у ФБиХ од 2021.-2028. 

године.  

3.)Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеним новнама ФБиХ“.  

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Одлука о 

усвајању Програма развоја заштите и спашавања људи и материјалних добара 
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од природних несрећа у Федерацији БиХ  од 2021. до 2028. године прихваћена 

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

 

10.Приједлог одлуке о приступању изради Регулационог плана 

хисторијског урбаног крајолика Мостара, 

Влада ФБиХ доставила је Парламенту ФБиХ Приједлог одлуке о приступању 
изради Регулационог плана хисторијског урбаног крајолика Мостара. 
Приједлог одлуке су разматрала и надлежна радна тијела. 
У расправи нико није учествовао. 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Приједлог 
одлуке о приступању изради Регулационог плана хисторијског урбаног 
крајолика Мостара добио потребну већину са 30 гласова за, без гласова против 
и без суздржаних гласова.  
 
Предсједавајући је након тога замолио за 5 минута паузе за кратке консултације 
са преддсједницима клубова.  
Након кратке паузе, предсједавајући је констатовао да је Приједлог Kолегија да 
се застане са радом сједнице, и у неко скорије вријеме настави. 
 
Сједница је прекинула са радом у 16 часова и 44 минуте.  
 

*** 

Наставак сједнице од 23.11.2021. године 

 

Сједница је почела са радом у 13:47 часова.  

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа. 

Изостанак са наставка 14. сједнице су најавили сљедећи делегати: Никица 

Боснић, Драгана Дамјановић, Алиса Хајдаровић, Сенад Ахметовић, Расим 

Kантаревић, Томислав Мандић, Марија Рашић, Горан Броћета и Александар 

Штрбац. 

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 32 делегата што чини 

већину, па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати.  

За наставак сједнице преостале су сљедеће тачке дневног реда: 

11.Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана 

санације, конзервације, рестаурације и ревитализације Сарајевске чаршије, 

12.Приједлог одлуке о усвајању Стратегије запошљавања у Федерацији Босне и 

Херцеговине (2021.-2027.), 
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13.Приједлог закључка о утврђивању Програма провођења статистичких 

истраживања од интереса за Федерацију Босне и Херцеговине за период 2021. 

- 2024. година, 

14.Стратегија управљања дугом 2020.- 2022. година, 

15.Приједлог Одлуке о измјени одлуке о избору чланова у Парламентарну 

комисију одговорну за ревизију. 

 

11. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог 

плана  санације, конзервације, рестаурације и ревитализације 

Сарајевске чаршије 

 

Текст Одлуке утврдила је Влада Федерације БиХ и доставила га Парламенту 

Федерације 

БиХ ради разматрања и доношења. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је усвојио Одлуку о 

приступању изради измјена и допуна Регулационог плана санације, 

конзервације, рестаурације и ревитализације Сарајевске чаршије. 

Приједлог одлуке су разматрала надлежна радна тијела. 

Приједлог одлуке је образложила Ханка Мушинбеговић, помоћница Федералног 

министра Просторног уређења.  

Џевад Хаџић је предложио да се, ако је то могуће, размотри тренутна ситуација 

са рударима и њиховим захтјевима.  

У расправи нико није учествовао. 

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

са 37 гласова за, без гласова против и без гласова суздржаних усвојио Одлуку о 

приступању изради измјена и допуна Регулационог плана санације, 

конзервације, рестаурације и ревитализације Сарајевске чаршије. 

 

12. Приједлог одлуке о усвајању Стратегије запошљавања у Федерацији 

Босне и Херцеговине (2021.-2027.), 

Влада Федерације БиХ доставила је Парламенту Федерације БиХ Приједлог 

одлуке о усвајању Стратегије запошљавања у Федерацији Босне и Херцеговине 

(2021.- 2027.), ради разматрања и доношења. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 25. сједници, одржаној 

27.9.2021. године, донио Одлуку о усвајању Стратегије запошљавања у 

Федерацији БиХ.  



15 
 

Приједлог одлуке су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Приједлог одлуке образложио је Веско Дрљача, федерални министар рада и 

социјалне политике. 

У расправи су учествовали Анер Жуљевић и Веско Дрљача. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да Дом народа 

није прихватио Приједлог одлуке о усвајању Стратегије запошљавања у 

Федерацији Босне и Херцеговине (2021.-2027.), јер је за гласало 23 делегата, 9 

их је било против и 2 су била суздржана. 

 

13.  Приједлог закључка о утврђивању Програма провођења статистичких 

истраживања од интереса за Федерацију Босне и Херцеговине за 

период 2021 – 2024. година 

Влада Федерације БиХ доставила је Парламенту Федерације БиХ Приједлог 

закључка о утврђивању Програма провођења статистичких истраживања од 

интереса за Федерацију Босне и Херцеговине за период 2021 – 2024. година, 

ради разматрања и доношења. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 18. сједници, одржаној 

2.2.2021. године, усвојио Закључак о утврђивању Програма провођења 

статистичких истраживања од интереса за Федерацију Босне и Херцеговине за 

период 2021 – 2024. година. 

Приједлог закључка разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје.  

Приједлог закључка образложио је Емир Kремић, директор федералног Завода 

за статистику.  

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

са 32 гласа за, без гласова против и без суздржаних, прихватио Приједлог 

закључка о утврђивању Програма провођења статистичких истраживања од 

интереса за Федерацију Босне и Херцеговине за период 2021 – 2024. година. 

 

14. Стратегија управљања дугом 2020. - 2022. година 

Влада Федерације БиХ доставила је Парламенту Федерације БиХ, ради 

информисања,  

Стратегију управљања дугом од 2020. до 2022. године. 

Стратегију су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 

Стратегију је образложила Тонка Kозарић, стручни савјетник у Сектору за дуг 

Федералног министарства финансија.  
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У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 

С обзиром да се ради о материјалу који је достављен Парламенту Федерације 

БиХ ради информисања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације БиХ примио к знању Стратегију управљања дугом 

2020. - 2022. година. 

 

15.Приједлог Одлуке о измјени одлуке о избору чланова у Парламентарну 

комисију одговорну за ревизију 

 

Приједлог Одлуке утврдиле су Kомисије за избор и именовања оба дома 

Парламента Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 24. сједници, одржаној 

27.7.2021. године, донио Одлуку о измјени одлуке о избору чланова у 

Парламентарну комисију одговорну за ревизију.  

Испред Представничког дома на мјесто члана разрјешава се Адис Араповић, а 

умјесто њега бира се нови члан, Мирсад Kацила. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је са 31 

гласом за, без гласова против и без суздржаних Дом народа усвојио сљедећи 

Приједлог Одлуке: 

1.У тачkи 1. Одлуке о избору чланова у Парламентарну комисију одговорну за 

ревизију испред Представничког дома на мјесто члана разрјешава се Адис 

Араповић, а умјесто њега бира се нови члан Мирсад Kацила. 

2.Одлука ступа на снагу даном доношења и бит ће објављена у Службеним 

новинама Федерације БиХ. 

 

Сједница је завршила с радом у 14:38 часова. 

*** 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

 

             СЕKРЕТАР        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

          Измир Хаџиавдић       Томислав Мартиновић 


