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З А П И С Н И К 

17. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 25.1. 2018. године 

 

  Сједница је почела у 14:40 часова. 

 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа 

Парламента Федерације БиХ. 

 

На почетку сједнице предсједавајућа је поздравила делегате, предсједника 
Владе Федерације господина Фадила Новалића,  допремијера Владе Федерације 
господина Веска Дрљачу, присутне министрице и министре Едиту Ђапо, Зору 
Дујмовић, Јосипа Мартића, Мату Јозића и Златана Вујановића, представнике 
удружења, међународних организација,  медија и госте. 
 

Изостанак са сједнице оправдали су  Славиша Шућур, Слађан Илић, 

Мирвет Бегановић, Един Форто и Расим Кантаревић. 

 

  На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је констатовала да 

сједници присуствује 45 делегата што чини већину па Дом народа може радити и 

пуноважно одлучивати.  

 

 Драженка Субашић је предложила да Дом народа донесе Закључак којим би 

обавезао премијера Новалића да разговара са радницима Жељезаре Зеница. 

 

 У дускусији о приједлогу Драженке Субашић учествовалли су: Исмет 

Сарајлић, Лидија Брадара, Анер Жуљевић, Предраг Којовић, Јасенко Туфекчић, 

Лејла имамовић Јамаковић, Осман Ћатић, Жељко Мирковић, Фуад 

Хаџимехмедовић и премијер Фадил Новалић који је изјавио да ће разговарати са 

радницима Жељезаре. 
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На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 30 гласова за, 11 гласова против  и два 

суздржана гласа, прихватио да се Приједлог Закона о измјени Закона о 

утврђивању и остваривању потраживања грађана у поступку приватизације 

разматра по скраћеном поступку. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 30 гласова за, 11 гласова против  и три 

суздржана гласа, прихватио да се Приједлог закона о допунама Закона о 

полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине разматра по 

скраћеном поступку. 

 

Потом је предсједавајућа констатовала да је Дом народа, са 33 гласа за, 10  

гласова против и четири суздржана гласа, усвојио сљедећи 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Приједлог закона о пензијском и инвалидском осигурању, 
 

2. Приједлог закона о допунама Закона о полицијским службеницима 
Федерације Босне и Херцеговине -  скраћени поступак, 
 

3. Приједлог Закона о измјени Закона о утврђивању и остваривању 
потраживања грађана у поступку приватизације - скраћени поступак.  

 
 
 

1. Приједлог закона о пензијском и инвалидском осигурању 
 

Приједлог закона утврдила  је Влада Федерације  

Представнички дом Парламента Федерације је на 26. ванредној .сједници 

одржаној 24.1.2018. године усвојио Приједлог закона о пензијском и инвалидском 

осигурању са три амандмана Владе Федерације БиХ и једним амандманом који је 

Влада Федерације прихватила на сједници Представничког дома па је постао 

саставни дио Приједлога закона. Том приликом усвојен је Закључак. 

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 
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Приједлог закона је образложио Веско Дрљача, федерални министар  рада 
и социјалне политике. 

 
У расправи су учествовали: Анер Жуљевић, министар Дрљача, Жељко 

Мирковић, Драженка Субашић, Томислав Мартиновић, предсједник Клуба 
делегата хрватског народа који је у име Клуба предложио закључак и Осман 
Ћатић предсједник Клуба делегата бошњачког народа који је, такођер у име 
Клуба, предложио закључак.   

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 31 гласа за, 14 гласова против и једним 

суздржаним гласом, усвојио Приједлог закона о пензијском и инвалидском 

осигурању. 

Будући да је Анер Жуљевић, кога су подржала два делегата, изразио сумњу 

у резултате гласања приступило се поименичном гласању које је обавио Измир 

Хаџиавдић, секретар Дома народа. 

На основу резултата поименичног гласања, предсједавајућа је констатовала 

да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 31 гласом за, 13 гласова против 

и три суздржана гласа, усвојио Приједлог закона о пензијском и инвалидском 

осигурању. 

Потом се гласало о закључку који је предложио Клуб делегата хрватског 

народа. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 34 гласа за, једним гласом против и пет 

суздржаних гласова, усвојио сљедећи 

З А К Љ У Ч А К  

1. Задужује се Влада Федерације БиХ да пажљиво прати примјену и 
имплементацију Закона о пензијском и инвалидском осигурању у идућих 
шест мјесеци те да евентуално понуди измјене и допуне Закона у циљу 
побољшања истог. 
 

2. Дом народа Парламента Федерације БиХ тражи од Владе Федерације БиХ 
да у складу са одредбама члана 81. ст. 2. и 3. Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању размотри могућност повећања минималних пензија 
будући да су корисници истих уједно социјално најугроженија категорија у 
дијелу популације пензионера. 
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2. Приједлог закона о допунама Закона о полицијским службеницима 
Федерације Босне и Херцеговине -  скраћени поступак 
 
Приједлог закона утврдила  је Влада Федерације  

Представнички дом Парламента Федерације је на 26. ванредној сједници 

одржаној 24.1.2018. године усвојио Приједлог закона о допунама Закона о 

полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине у тексту како га је 

предложила Влада Федерације.  

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

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

народа Парламента Федерације БиХ, са 34 гласа за и једним суздржаним гласом, 

усвојио Приједлог закона о допунама Закона о полицијским службеницима 

Федерације Босне и Херцеговине. 

 
3. Приједлог Закона о измјени Закона о утврђивању и остваривању 

потраживања грађана у поступку приватизације - скраћени поступак 
 

Приједлог закона утврдила  је Влада Федерације  

Представнички дом Парламента Федерације је на 22. ванредној сједници 

одржаној 21.11.2017. године усвојио Приједлог Закона о измјени Закона о 

утврђивању и остваривању потраживања грађана у поступку приватизације у 

тексту како га је предложила Влада Федерације.  

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

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

народа Парламента Федерације БиХ, са 35 гласова за, једном гласом против и 

једним суздржаним гласом, усвојио Приједлог Закона о измјени Закона о 

утврђивању и остваривању потраживања грађана у поступку приватизације. 

 

Сједница је прекинута у 16:20. 

* * * 
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Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

        СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

Измир Хаџиавдић                                                        Лидија Брадара 


