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З А П И С Н И К 

22. сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
одржане 10.маја и 6. јуна 2018. године 

 
 
Сједница је почела у 12:22 часова. 
 
Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа 
Парламента Федерације БиХ. 
 
На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне делегате, 
делегата Јосића који је у међувремену стигао и замјеницу предсједника Владе 
Федерације Јелку Милићевић. 
 
Изостанак са сједнице оправдали су делегати: Предраг Којовић и Миле 
Марчета.  
 
На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је констатовала да 
сједници присуствује 49 делегата, што чини већину па Дом народа може радити 
и пуноважно одлучивати.  
 
Предсједавајућа је предложила делегатима Дома народа да прије преласка на 
дневни ред усвоје записнике са 13.,15.,16.,17.,18. ванредне сједнице и Записник 
са 21. сједнице Дома народа Парламента Федерације.  
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 47 гласова за и једним 
суздржаним гласом без примједби усвојио Записник са 13. ванредне сједнице 
Дома народа Парламента Федерације одржане 21. септембра 2017. године. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 44 гласа за и четири 
суздржана гласа без примједби усвојио Записник са 15. ванредне сједнице 
Дома народа Парламента Федерације одржане 7. децембра 2017. године.  
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине  са 44 гласа за и четири 
суздржана гласа без примједби усвојио Записник са 16. ванредне сједнице 
Дома народа Парламента Федерације одржане 19. јануара 2018. године.  
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На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине  са 43 гласа за и три 
суздржана гласа без примједби усвојио Записник са 17. ванредне сједнице 
Дома народа Парламента Федерације одржане 25. јануара 2018. године. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине  са 43 гласа за и два 
суздржана гласа без примједби усвојио Записник са 18. ванредне сједнице 
Дома народа Парламента Федерације БиХ, одржане 19. априла 2018. године.  
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине  са 42 гласа за и два 
суздржана гласа без примједби усвојио Записник са 21. сједнице Дома народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине, одржане 27. априла, 1. јуна, 6. 
јула и 21. септембра 2017. године. 
 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да, на основу члана 104. Пословника о 
раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине делегати могу 
постављати делегатска питања, покретати иницијативе и изразити 
незадовољство добијеним одговорима. 
 
 
Делегатска питања и иницијативе 
 
Жељко Мирковић је поставио два делегатска питања. Прво питање је упутио 
Министарству сигурности Босне и Херцеговине, Агенцији за истраге и заштиту, 
Федералној управи полиције, Тужилаштву Федерације БиХ, Вијећу за штампу 
БиХ, РАК-у и Универзитетском телеинформатичком центру у чијој надлежности 
је БА домена. Занимало га је да ли се проводе активности у погледу откривања 
и спречавања злоупотреба и незаконитих дјеловања које се, како је невео, 
свакодневно чине употребом информатичке и комуникацијске технологије, са 
посебним освртом на лажно представљање, ширење лажних вијести и 
неистина, клеветање и говор мржње на интернет страницама и друштвеним 
мрежама које су “очито постале полигон за несметано ширење таквих 
садржаја“. Тражио је да наведу да ли су и које мјере предузели у циљу 
санкционисања отвореног ширења лажних вијести и говора мржње у интернет 
медијима и на друштвеним мрежама и упитао је да ли су особе које упућују 
пријетње, шире мржње и друге неприхватљиве садржаје подвргнуте 
одговорности. Такођер га је занимало ко је одговоран и надлежан у БиХ за 
функционисање друштвене мреже фацебоок (фејсбук) и за спрјечавање 
наведених појава.  
 
Друго питање је поставио Влади Федерације, а занимало га је да ли Влада 
Федерације подузима мјере по питању мигрантске хуманитарне кризе која је, 
како је навео,  присутна и у УСК-у и у Сарајевском кантону те која рјешења 
долазе у обзир с тим људима у будућности.  
 
Томислав Мандић је поставио два питања. Прво питање информатичке 
природе упутио је Министарству финансија, односно министрици Јелки 
Милићевић. Оно се односи на Закон о нафтним дериватима у ФБиХ који је 
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ступио на снагу 10. јула 2014. године, а којим је успостављен Институт таксе за 
успоставу резервних нафтних деривата. Питања гласе: Колико је таксе 
прикупљено на данашњи дан? Да ли је овај приход утрошен и у које сврхе и у 
којем обиму је испуњена сврха прикупљања таксе у смислу успостављања 
резерви нафтних деривата? Друго питање за које је нагласио да га је већ раније 
постављао више пута, упутио је Аднану Терзићу, Управи Јавног предузећа 
Аутоцеста Федерације БиХ, Министарству комуникација и промета и 
предсједнику Владе Федерације, а оно гласи: Какав је статус конкурса за 
изградњу дионице Почитељ-Звировићи и по којој процедури ће се проводити 
поновљени конкурс?  
 
Сљедеће питање упутио је Влади Федерације, директору Јавног предузећа 
Аутоцесте Федерације БиХ и надлежним министарствима и занимало га је да 
ли ће Влада подржати иницијативу за приступ измјенама појединачних 
споразума о кредитирању са Европском инвестицијском банком на начин да се 
у њих унесе одредба која омогућава примјену Закона о јавним набавкама у 
погледу правне заштите и кориштења правних лијекова предвиђених законом у 
процедурама јавне набавке који се финансирају из кредита Европске 
инвестицијске банке.  
 
Исмет Сарајлић је упутио иницијативу у име Удружења грађана „Геопа“ из 
Зенице. Иницијатива се односи на измјене и допуне Закона о кориштењу 
обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације Федерације БиХ као и 
измјене и допуне Закона о електричној енергији Федерације БиХ.  
 
Жељко Јосић је упутио Иницијативу према Агенцији за водно подручје ријеке 
Саве. Иницијатива је за предузимање активности на реконструкцији дијела 
подручја Посавског кантона, уз ријеку Саву, а које је након захвата на обнови 
објеката водне инфраструктуре и даље под ризиком. Другу иницијативу упутио 
је премијеру Владе Федерације БиХ, Фадилу Новалићу, да приликом 
организовања посјета Федерацији БиХ посјећује локалне заједнице без обзира 
на политички предзнак локалне власти.  
 
Дражен Матишић је поставио питање Федералном министарству околиша и 
туризма у вези прекидања поступка издавања околишне дозволе инвеститору 
Регионални центар за управљање отпадом д.о.о. из Горњег Вакуфа-Ускопља за 
изградњу регионалне санитарне депоније на локацији рудника угља Грачаница 
у Горњем Вакуфу-Ускопљу. Занимало га је зашто одмах није био донесен 
Закључак којим се одбија захтјев подносиоца за издавање околишне дозволе 
будући да, нагласио је, захтјев био неоснован и да исти у датом року није 
отклонио недостатке захтјева те је из Пресуде Кантоналног суда у Сарајеву 
било видљиво како нису испуњене законске претпоставке да се поступак 
прекине.  
 
Дамир Јукић је поставио два питања. Прво питање је поставио премијеру 
Федерације БиХ. Питање гласи: Зашто није испоштован Закључак Дома народа 
Парламента Федерације БиХ којим је  обавезана Влада Федерације да у 
парламентарну процедуру достави нови Нацрт Закона о припадности јавних 
прихода и када ће тај Нацрт бити достављен?  
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Другим питањем је затражио од Федералне управе за инспекцијске послове да 
му доставе податак колико има запослених у тој управи са посебним нагласком 
и табеларним приказом националног састава свих упосленика и са посебним 
освртом на руководеће кадрове и такођер га занима да ли је испоштована 
одредба члана 2. Закона о државној служби у Федерацији БиХ.  
 
Анер Жуљевић је поставио низ питања Федералном министарству 
пољопривреде: Које ветеринарске организације су добиле трансфер предвиђен 
Буџетом Федерације? Колики је износ тог трансфера по ветеринарским 
организацијама, општинама и кантонима те по којим критеријумима? Које 
ветеринарске дијагностичке установе су добиле трансфер предвиђен Буџетом, 
колики је износ тог трансфера и по којим критеријумима? Тражио је одговор 
каква је епидемиолошка ситуација у Федерацији по питању болести које су 
предмет контроле, а нарочито бруцелоза, да ли је програм смањио број 
случајева и у којем обиму, и какво је садашње стање са бројем обољелих 
животиња и стада?   
Која физичка и правна лица у Федерацији су изгубила накнаду штете за 
угинуле, убијене и уклоњене животиње (дати тачан износ накнада, број 
уклоњених и убијених животиња и висину накнаде која је исплаћена физичким и 
правним лицима укупно и по животињи)? 
На који начин су уклоњене животиње? Шта је урађено са лешевима животиња? 
На којим локацијама је извршено уклањање и да ли је могуће да одговарајућа 
стручна институција изда потврду да је њихово уклањање извршено на начин 
да су минимализовани ризици за даље ширење болести? 
 
Влади Федерације је поставио два питања. Прво питање је да ли Влада 
Федерације због тенденције у наглим промјенама цијена горива планира икакве 
мјере у смислу терминала, ангажовања одређене количине горива чиме би 
требали да ублаже ефекте промјена цијена?  
Друго питање се односи на достављање информације о разлозима 
непостизања договора у вези расподјеле осигураног новца? Он тражи да Влада 
Федерације изиђе са једном информацијом према Дому народа којом ће 
објаснити шта се дешава с тим новцем. Такођер тражи од Владе да се изјасни 
има ли икакав план у смислу терминала и резерви које ће обезбиједити 
социјални ефекат када је у питању промјена цијена на свјетском тржишту и да 
му се достави информација зашто нема договора када је у питању расподјела 
новца који је обезбијеђен Законом о акцизама? 
 
Сегмедина Бајрамовић - Срна је поставила једно питање и упутила једну 
иницијативу. Питање се однос на сљедеће: Због чега се наплата 
радиотелевизијске претплате од мјесеца септембра прошле године почела 
вршити само уз рачуне за утошену електричну енергију искључиво за 
потрошаче које снабдијева ЈП Електропривреда БиХ, а не и за потрошаче које 
снабдијева Електропривреда ХЗ-ХБ?  
Зашто је Влада Федерације БиХ дозволила једну овакву очиту дискриминацију 
грађана и правних лица унутар Федерације БиХ када је плаћање 
радиотелевизијске претплате законска обавеза свих правних и физичких лица 
које посједују телевизијски пријемник у Федерацији? Шта и када Влада 
Федерације намјерава урадити како би се питање наплате радиотелевизијске 
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претплате у Федерацији ријешило на јединствен начин како би се зауставила 
дискриминација грађана и правних лица? 
 
Иницијативу је упутила према Федералном министарству здравства да у 
сарадњи са Заводом здравственог осигурања размотри враћање глукагона на А 
листу, есенцијалну А листу, у циљу враћања поменутог лијека на исту.  
  
Анес Османовић је упутио три питања и три иницијативе. Прво питање је 
упутио Министарству правде, а оно гласи: Да ли се планира у догледно вријеме 
измјена и допуна Закона о кривичном поступку Федерације БиХ? Такођер, 
покренуо је иницијативу за оснивањем Фонда за репарацију жртвама ратних 
злочина и других злочина са елементима насиља на новоу Федерације БиХ.  
Друго питање је упутио Министарству промета и комуникација Федерације БиХ 
и ЈП Цесте Федерације БиХ - Када се планира изградња кружног тока који је по 
пројекту био на новоизграђеној магистралној цести, затим заобилазници око 
града Оџака која води на прикључак Коридора 5ц на крижању са локалном 
цестом? Покренуо је иницијативу за предвиђање средстава и изградњу кружног 
тока или неко друго рјешење за ову раскрсницу. Треће питање је упутио 
Федералном министарству промета и комуникација и ЈП Цесте Федерације БиХ. 
Интересује га да ли се у наредној години планирају радови на магистралном 
путу М14-1 у дијелу који пролази кроз град Оџак те је упутио и иницијативу да се 
предвиде средства за те намјене и заврше потребни радови. 
 
Весна Сараџић је поставила једно питање и упутила једну иницијативу. 
Иницијативу је упутила према Влади Федерације БиХ и Федералном 
министарству здравства за набавку покретног мамографа у сврху раног 
откривања болести код жена у руралним подручјима, чиме би се, како је рекла,  
значајно побољшали изгледи за излијечење од ове болести и смањили 
трошкови лијечења. Упитала је Владу Федерације БиХ и Вијеће министара БиХ 
зашто немамо успостављен путнички жељезнички саобраћај с Републиком 
Хрватском и ко сноси одговорност за то, те када и који кораци се планирају 
подузети како би босанскохерцеговачки грађани могли путовати жељезницом у 
Републику Хрватску.  
 
Мирвет Бегановић је поставио једно питање и упутио једну иницијативу. 
Питање је упутио Федералном министрарству пољопривреде, водопривреде и 
шумарства, а оно гласи: Шта је предмет консолидације у привредном друштву 
Агрокомерц које је у власништву Федерације? Истом министарству поставио је 
потпитање - На који начин се планирају измирити обавезе према опћини Велика 
Кладуша које износе преко милион и 600 хиљада КМ? Иницијативу је упутио 
Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства, а она се 
односи на измјену Правилника о увјетима и критеријима које морају 
задовољити овлаштена правна лица за обављање стручно-техничких послова 
из надлежности Агенције за воде и начину издавања овлаштења.  
 
Горан Акшамија је упутио двије иницијативе према Федералном министарству 
здравства. Прва иницијатива се односи на хитно покретање промотивне 
дјелатности о значају имунизације односно вакцинације дјеце против заразних 
болести. Друга иницијатива се односи на закључење Федералног колективног 
уговора о правима и обавезама послодаваца и радника у дјелатности доктора 
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медицине и стоматологије уз захтјев за претходно изјашњење Владе 
Федерације БиХ.  
 
Младен Лонић је поставио једно питање Федералном министарству промета и 
комуникација, а односи се на магистрални пут М14а, Босанска Крупа-Босански 
Петровац, „који је једини у Федерацији који није асфалтиран као магистрални 
пут“. Занимало га да ли је тај пут још увијек магистрални пут или је 
прекатегоризиран у регионални пут, те када ће бити асфалтиран и када ће на 
њему нешто конкретно почети да раде. Друго питање је поставио Влади 
Федерације БиХ - Зашто до данас нико од извођача и надзорних органа није 
урадио надзор над пројектом Америчке амбасаде који се односио на 
водоснабдјевање подгрмичких села, гдје је већином повратничка популација и 
гдје је уложено милион и педесет хиљада долара?  
Након делегатских питања и иницијатива прешло се на утврђивање дневног 
реда. Предсједавајућа је упитала делегате да ли има приједлога за измјену и 
допуну дневног реда.  
 
Делегат Анер Жуљевић затражио је да прије наредне сједнице Колегијум 
размотри да се у дневни ред уврсте  Закон о волонтирању и Закон о измјенама 
и допунама Закона о платама у органима Власти Федерације БиХ. 
 
 Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Влада Федерације БиХ 
доставила Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације БиХ 
за 2018. годину, са приједлогом да се разматра по хитном поступку.  
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Приједлог да 
се Одлука о измјенама и допунама Буџета за 2018. годину разматра по хитном 
поступку није добио потребну већину, јер је 26 било за, пет суздржаних и 12 
против.  
Након што је предсједавајућа изразила сумњу у резултате гласања, секретар 
Дома народа Измир Хаџиавдић извршио је поименично изјашњавање. На 
основу резултата поименичног изјашњавања предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације БиХ са 28 гласова, 12 гласова против 
и шест суздржаних гласова прихватио да се Приједлог Одлуке о измјенама и 
допунама Буџета Федерације БиХ за 2018. годину разматра по хитном поступку.  
 
Такође, предсједавајућа је обавијестила делегате да је Влада Федерације 
доставила сљедеће приједлоге закона са приједлогом да се разматрају по 
скраћеном поступку и то: Приједлог Закона о престанку важења Закона о 
оснивању Федералног Фонда за подршку настрадалим подручјима од природне 
несреће на територији Федерације БиХ, Приједлог Закона о допунама закона за 
оснивање Института за медицинско вјештачење здравственог стања и 
Приједлог Закона о измјенама Закона о основама социјалне заштите цивилних 
жртава рата и заштите породице са дјецом.  
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ са 30 гласова за, пет суздржаних гласова 
и једним гласом против, прихватио да Приједлог Закона о престанку важења 
Закона о оснивању Федералног Фонда за подршку настрадалим подручјима од 
природне несреће на територији Федерације БиХ буде разматран по скраћеном 
поступку. 
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На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента ФБиХ са 35 гласова за, једним гласом против и три 
суздржана гласа прихватио да се Приједлог Закона о допунама Закона за 
оснивање Института за медицинско вјештачење здравственог стања разматра 
по скраћеном поступку.  
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента ФБиХ са 34 гласа за и два суздржана гласа, прихватио да 
се Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о основама социјалне 
заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом 
разматра по скраћеном поступку.  
  
Предсједавајућа је, затим, ставила на гласање и, на основу резултата гласања, 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ, са 39 гласова за и 
два суздржана гласа усвојио сљедећи  
 
                                              ДНЕВНИ РЕД 
 
1. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и 

Херцеговине за 2018. годину, 
2. Приједлог закона о престанку важења Закона о оснивању Федералног фонда 

за подршку настрадалим подручјима од природне несреће на територији 
Федерацији Босне и Херцеговине - скраћени поступак, 

3. Приједлог закона о допунама Закона за оснивање Института за медицинско 
вјештачење здравственог стања - скраћени поступак, 

4. Приједлог закона о измјенама Закона о основама социјалне заштите, 
заштите цивилних жртава рата и заштите породице с дјецом - скраћени 
поступак, 

5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним 
савјетодавним службама, 

6. Нацрт закона о поступању са неискориштеним некретнинама након трајне и 
потпуне обуставе рударских радова (предлагач: Слађан Илић, делегат у 
Дому народа Парламента Федерације БиХ), 

7. Приједлог одлуке о давању сагласности на Обрачун средстава у здравству у  
Федерацији Босне и Херцеговине за 2016. годину, 

8. Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације Босне и 
Херцеговине за 2018. годину, 

9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између 
Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине за реализацију Пројекта 
“Изградња и обнова одређеног броја болница у Босни и Херцеговини”, 

10. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између 
Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине за реализацију Пројекта 
“Развој инфраструктуре у Опћини Стари Град Сарајево”, 

11. Програм рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину, 
12. Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о ревизијском 

извјештају Буџета Федерације Босне и Херцеговине и ревидираних 
корисника Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину, 

13. Извјештај о пословању Јавног предузећа „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар за 2015. годину, 
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14. Извјештај о пословању Јавног предузећа „Електропривреда БиХ“ д.д. 
Сарајево за 2015. годину, 

15. Извјештај о пословању Јавног предузећа „Електропривреда БиХ“ д.д. 
Сарајево за 2016. годину, 

16. Извјештај о раду и пословању Јавног предузећа „Електропривреда ХЗ ХБ“ 
д.д. Мостар за 2016. годину, 

17. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за 
људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину, 

18. Извјештај о  извршењу Програма рада  Агенције  за  ревизију  приватизације 
у Федерацији  Босне  и  Херцеговине за 2016. годину, 

19. Извјештај о раду Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину и 
Извјештај о извршењу финансијског плана за 2016. годину, 

20. Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2016. годину,  
21. а) Квартални извјештај  о дугу Q1/2017 
б) Квартални извјештај о дугу Q2/2017 

ц) Квартални извјештај о дугу Q3/2017 

д) Квартални извјештај о дугу Q4/2017, 

22. Извјештај о раду Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине за 
2016. годину, 

Информација о банкарском систему Федерације Босне и Херцеговине на дан 
31.12.2016. године, 
 Информација о микрокредитном систему Федерације Босне и Херцеговине са 
стањем на дан 31.12. 2016. године, 
 Информација о сектору лизинга Федерације Босне и Херцеговине са стањем на 
дан 31.12. 2016. године, 
Извјештај о раду самосталног одјела Омбудсмена за банкарски систем 
Федерације Босне и Херцеговине за период 1.1.2016. - 31.12. 2016. године, 
23. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије 

трезорских записа на дан: 
a) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа на дан 11.4., 25.4. и 9.5. 2017. године  
b) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа на дан 23.5.2017. године 
c) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа на дан 13.6.2017. године 
d) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа на дан 17.10.2017. године 
e) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа на дан 7.11.2017. године 
f) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа на дан 14.11.2017. године 
g) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа на дан 28.11.2017. године 
h) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа на дан 12.12.2017. године, 
24. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије 

обвезница на дан 27.12.2017. године, 
25. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и 

Херцеговине за 2016. годину, 



9 

 

26. Годишњи Извјештај о стању пољопривреде у Федерацији Босне и 
Херцеговине за 2016. годину (Зелени извјештај), 

27. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању дионичког друштва БХ Телецом 
за период I – XII 2016. године, 

28. Извјештај о пословању  Јавног предузећа Међународни аеродром 
„Сарајево“, д.о.о Сарајево за 2016. годину, 

29. Извјештај о финансијској ревизији Завода за збрињавање ментално-
инвалидних особа – Баковићи за 2016. годину, 

30. Извјештај о финансијској ревизији Федералног завода за агропедологију за 
2016. годину, 

31. Аналитички извјештај о раду Фонда за заштиту околиша Федерације БиХ за 
2016. годину, 

32. Приједлог одлуке о давању сагласности на Извјештај о извршењу 
Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације БиХ за 2016. годину -  консолидовани и 

     Извјештај о извршењу финансијског плана Федералног фонда солидарности  
     за   2016. годину Анекс I 
33. Извјештај о раду „Сарајевопутеви“, д.д., Сарајево за 2016. годину, 
34. Извјештај о пословању БХ Гас д.о.о.  Сарајево за 2016. годину, 
35. Годишњи извјештај о пословању Јавног предузећа „Жељезнице Федерације 

БиХ“, д.о.о. Сарајево  за 2016. годину, 
36. Стратегија управљања дугом 2017- 2019 године, 
37. Приједлог стратегије развоја дрвне индустрије Федерације Босне и 

Херцеговине за период 2016. - 2025. година, 
38. Приједлог стратегије развоја индустрије грађевинског материјала 

Федерације Босне и Херцеговине за период 2016. – 2025. година, 
39. Приједлог Стратегије развоја металног и електро сектора Федерације Босне 

и Херцеговине, за период 2016.- 2025. година, 
40. Стратегија управљања дугом 2018 - 2020. године, 
41. Избор и именовања. 
 

1. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне 
и Херцеговине за 2018. годину 

 
Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2018. годину утврдила је Влада Федерације.  
 
Приједлог Одлуке разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. Приједлог Одлуке образложила је федерална министрица 
финансија Јелка Милићевић.  
 
У расправи су учествовали: Жељко Мирковић, Анер Жуљевић, Драженка 
Субашић, Мирвет Бегановић, Томислав Мартиновић, Осман Ћатић и Јелка 
Милићевић.  
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента ФБиХ са 30 гласова за, четири гласа против и пет 
суздржаних гласова, донио Одлуку о измјенама и допунама Буџета Федерације 
БиХ за 2018. годину.  
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2. Приједлог закона о престанку важења Закона о оснивању 
Федералног фонда за подршку настрадалим подручјима од 
природне несреће на територији Федерацији Босне и Херцеговине - 
скраћени поступак 

 
Приједлог Закона о престанку важења Закона о оснивању Федералног фонда за 
подршку настрадалим подручјима од природне несреће на територији 
Федерацији Босне и Херцеговине утврдила је Влада Федерације. 
 Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Представнички дом Парламента 
Федерације БиХ на 28. ванредној сједници одржаној 18. априла 2018. године 
усвојио Приједлог Закона о престанку важења Закона о оснивању Федералног 
фонда за подршку настрадалим подручјима од природне несреће на територији 
Федерацији Босне и Херцеговине у тексту како га је предложила Влада 
Федерације. Том приликом усвојен је и Закључак.  
Приједлог Закона образложила је помоћник секретара Владе Федерације 
Мирсада Јахић.  
Приједлог Закона разматрала су надлежна радна тијела. 
У расправи су учествовали Жељко Јосић ,Анер Жуљевић и Јелка Милићевић. 
 
 
Предсједавајућа је предложила делегатима да воде расправу о тачкама 
Дневног реда, а да се на крају изјашњавају што је прихваћено.  
 

3. Приједлог закона о допунама Закона за оснивање Института за 
медицинско вјештачење здравственог стања - скраћени поступак 

 
Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Представнички дом Парламента 
Федерације БиХ на 28. ванредној сједници одржаној 18. априла 2018. године 
усвојио Приједлог закона о допунама Закона за оснивање Института за 
медицинско вјештачење здравственог стања у тексту како га је предложила 
Влада Федерације БиХ.  
 
Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела.  
У расправи нико није учествовао.  
 

4. Приједлог закона о измјенама Закона о основама социјалне заштите, 
заштите цивилних жртава рата и заштите породице с дјецом - 
скраћени поступак 

 
 
Приједлог закона утврдила је Влада Федерације.  
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Представнички дом Парламента 
Федерације БиХ на 28. ванредној сједници одржаној 18. априла 2018. године 
усвојио Приједлог закона о измјенама Закона о основама социјалне заштите, 
заштите цивилних жртава рата и заштите породице с дјецом у тексту како га је 
предложила Влада Федерације БиХ.  
Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела.  
 
У расправи је учествовала Сегмедина Срна-Бајрамовић. 
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5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним 
савјетодавним службама 

 
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним 
савјетодавним службама утврдила је Влада Федерације. 
 Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела.  
Нацрт закона образложила је Ирена Јеркиш, шефица Одсјека за 
пољопривредне савјетодавне службе у Федералном министарству 
пољопривреде, водопривреде и шумарства.  
У расправи нико није учествовао. 
 

6. Нацрт закона о поступању са неискориштеним некретнинама након 
трајне и потпуне обуставе рударских радова (предлагач: Слађан 
Илић, делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ) 

 
Нацрт закона о поступању са неискориштеним некретнинама након трајне и 
потпуне обуставе рударских радова је утврдио и у парламентарну процедуру 
доставио Слађан Илић, делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ. 
 
Нацрт закона образложио је Слађан Илић. 
Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела. 
    У расправи је учествовао Славиша Шућур.  
 

7. Приједлог одлуке о давању сагласности на Обрачун средстава у 
здравству у  Федерацији Босне и Херцеговине за 2016. годину 

 
Приједлог одлуке доставила је Влада Федерације БиХ о давању сагласности 
Парламенту Федерације БиХ ради разматрања и доношења. Приједлог одлуке 
су разматрала  надлежна радна тијела.  
У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 
 
 

8. Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације 
Босне и Херцеговине за 2018. годину 

 
Одлуку је доставила Влада Федерације ради обавјештавања.  
Одлуку су разматрала  надлежна радна тијела. 
Није било расправе. 
Предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине примио к знању Одлуку о издвајању средстава у Фонд 
солидарности Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину 
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9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму 
између Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине за 
реализацију Пројекта “Изградња и обнова одређеног броја болница 
у Босни и Херцеговини” 

 
Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између 
Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине за реализацију Пројекта 
“Изградња и обнова одређеног броја болница у Босни и Херцеговини”, утврдила 
је Влада Федерације БиХ и доставила са попратним материјалима Паралменту 
Федерације БиХ ради разматрања и доношења.  
Приједлог одлуке су разматрала  надлежна радна тијела.  
У расправи нико није учествовао.  
 

10.  Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму 
између Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине за 
реализацију Пројекта “Развој инфраструктуре у Опћини Стари Град 
Сарајево” 

 
Приједлог одлуке утврдила је Влада Федерације БиХ и доставила са попратним 
материјалима Парламенту Федерације БиХ ради разматрања и доношења.  
Приједлог одлуке су разматрала  надлежна радна тијела. У расправи нико није 
учествовао.  
 

11. Програм рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2018. 
годину 

 
Програм рада доставила је Влада Федерације БиХ ради разматрања. Накнадно 
је Влада Федерације доставила измјену у Програму рада за 2018. годину у 
дијелу који се односи на Годишњи план рада Федералног министарства развоја, 
подузетништва  и обрта за 2018. годину.  
Програм рада су разматрала надлежна радна тијела.  
Програм рада образложили су федерални министар рада и социјалне политике 
Веско Дрљача и Јозо Бејић, секретар Министарства развоја, подузетништва  и 
обрта.  
 
Извјештај Одбора за привреду образложио је делегат Мустафа Куртовић. Том 

приликом је уиме Одбора за привреду Дому народа предложен Закључак. 

У расправи су учествовали Драженка Субашић и Анер Жуљевић.  
 
 

12. Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о 
ревизијском извјештају Буџета Федерације Босне и Херцеговине и 
ревидираних корисника Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
2016. годину 

 
Парламентарна комисија одговорна за ревизију доставила је Парламенту 
Федерације Извјештај о ревизијском извјештају Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине и ревидираних корисника Буџета Федерације Босне и Херцеговине 
за 2016. годину.  
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Извјештај су разматрала надлежна радна тијела.  
Предсједавајућа је обавијестила присутне да све препоруке Одбора за ревизију 
и препоруке Уреда за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине 
требају постати саставни дио плана рада Владе и да то Влада треба 
испоштовати да се не би понављале сваке године исте препоруке.    
У расправи је учествовао замјеник главног федералног ревизора господин 
Бранко Колобарић.  
 

13. Извјештај о пословању Јавног предузећа „Електропривреда ХЗ ХБ“ 
д.д. Мостар за 2015. годину 

 
16. Извјештај о раду и пословању Јавног предузећа „Електропривреда ХЗ 
ХБ“   д.д. Мостар за 2016. годину 
 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да на основу члана 6. става 2. Закона о 
јавним предузећима Скупштина подноси Парламенту Федерације своје 
годишње извјештаје. Такођер је предложила да се ова тачка разматра заједно 
са тачком 16.  
Извјештаје је образложио Анте Тутиш, извршни директор за економске послове 
у Електропривреди ХЗ ХБ Мостар.  
У расправи су учествовали: Ђуро Пркачин, Славиша Шућур, Јасенко Туфекчић, 
Томислав Мартиновић, Осман Ћатић и Анер Жуљевић. 
 

14. Извјештај о пословању Јавног предузећа „Електропривреда БиХ“ 
д.д. Сарајево за 2015. годину 

 
15. Извјештај о пословању Јавног предузећа „Електропривреда БиХ“ 

д.д. Сарајево за 2016. годину 
 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да на основу члана 6. става 2. Закона о 
јавним предузећима Скупштина подноси Парламенту Федерације своје 
годишње извјештаје. Такођер је саопштила да ће тачке 14. и 15. бити 
разматране заједно.  
Извјештаје је образложио Ражаница Мухамед.  
У расправи су учествовали: Жељко Мирковић, Мирвет Бегановић, Расим 
Достовић, Славиша Шућур и Иво Тадић.  
 
17. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције 
Омбудсмена за  људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину 
 
Предсједавајућа је подсјетила да на основу члана 10. и члана 34. става 1. 
Закона о омбудсменима за људска права БиХ, Институција Омбудсмена за 
људска права БиХ доставља Парламенту Федерације свој годишњи извјештај. 
Такођер је обавијестила делегате да је Представнички дом Парламента 
Федерације БиХ у наставку 21. ванредне сједнице одржане 17.5.2017. године 
разматрао и примио к знању Годишњи извјештај о резултатима активности 
Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину 
и том приликом усвојио закључак.  
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела.  
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Извјештај је образложила предсједница Институције Омбудсмена за људска 
права Босне и Херцеговине.  
 
У расправи су учествовали Жељко Мирковић, Младен Лонић, Мирвет 
Бегановић, Осман Ћатић, Јасенко Туфекчић, Анер Жуљевић и Драженка 
Субашић. 
 
Предсједавајућа је затим обавијестила делегате да ће почети са изјашњавањем 
о тачкама о којима је обављена расправа.  
 

2. Приједлог закона о престанку важења Закона о оснивању 
Федералног фонда за подршку настрадалим подручјима од 
природне несреће на територији Федерацији Босне и Херцеговине - 
скраћени поступак 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа са 29 гласова за, осам гласова против и три суздржана гласа усвојио 
Приједлог закона о престанку важења Закона о оснивању Федералног фонда за 
подршку настрадалим подручјима од природне несреће на територији 
Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
 

3. Приједлог закона о допунама Закона за оснивање Института за 
медицинско вјештачење здравственог стања - скраћени поступак 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа, са 40 гласова за, без против и без суздржаних, једногласно усвојио 
Приједлог закона о допунама Закона за оснивање Института за медицинско 
вјештачење здравственог стања. 
 

4. Приједлог закона о измјенама Закона о основама социјалне заштите, 
заштите цивилних жртава рата и заштите породице с дјецом - 
скраћени поступак 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа са 40 гласова за и једним суздржаним гласом, усвојио Приједлог закона 
о измјенама Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава 
рата и заштите породице с дјецом. 
 

5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним 
савјетодавним службама 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ једногласно са 38 гласова за усвојио 
сљедећи 
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ЗАКЉУЧАК 
 

1. Дом народа Парламента ФБиХ прихвата Нацрт закона о измјенама и 
допунама Закона о пољопривредним савјетодавним службама и сматра 
да може послужити као основ за израду Приједлога закона.  

2. Задужује се предлагач да 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 
народа, клубовима и на јавној расправи.  

 
6. Нацрт закона о поступању са неискориштеним некретнинама након 

трајне и потпуне обуставе рударских радова (предлагач: Слађан 
Илић, делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ), 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ са 39 гласова за и једним гласом против 
усвојио слиједећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о 

поступању са неискориштеним некретнинама након трајне и потпуне 
обуставе рударских радова и сматра да може послужити као основ за 
израду Приједлога закона.  

2. Задужује се предлагач и надлежно министарство да проведе јавну 
расправу у трајању од 60 дана.  

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

 
7. Приједлог одлуке о давању сагласности на Обрачун средстава у 

здравству у  Федерацији Босне и Херцеговине за 2016. годину 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ једногласно са 36 гласова за, усвојио 
Приједлог одлуке о давању сагласности на Обрачун средстава у здравству у  
Федерацији Босне и Херцеговине за 2016. годину. 
 

8. Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације 
Босне и Херцеговине за 2018. годину 

 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да се ова тачка само прима к знању и 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ примио к знању 
Одлуку о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације Босне и 
Херцеговине за 2018. годину. 
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9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму 
између Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине за 
реализацију Пројекта “Изградња и обнова одређеног броја болница 
у Босни и Херцеговини” 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ једногласно са 39 гласова за, усвојио 
Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између 
Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине за реализацију Пројекта 
“Изградња и обнова одређеног броја болница у Босни и Херцеговини”. 
 
 

10. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму 
између Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине за 
реализацију Пројекта “Развој инфраструктуре у Опћини Стари Град 
Сарајево” 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ са 36 гласова за, једним гласом против и 
пет суздржаних гласова донио Одлуку о прихватању задужења по Споразуму о 
зајму између Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине за реализацију 
Пројекта “Развој инфраструктуре у Опћини Стари Град Сарајево”. 
 
 

11. Програм рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2018. 
годину 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ са 28 гласова за, десет гласова против и 
три суздржана гласа усвојио Програм рада Владе Федерације Босне и 
Херцеговине за 2018. годину. 
 

12. Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о 
ревизијском извјештају Буџета Федерације Босне и Херцеговине и 
ревидираних корисника Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
2016. годину 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације БиХ са 39 гласова за и два суздржана гласа 
усвојио Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о ревизијском 
извјештају Буџета Федерације Босне и Херцеговине и ревидираних корисника 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину који ће бити саставни 
дио и Плана рада Владе. Том приликом Дом народа усвојио је и сљедеће: 
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З А К Љ У Ч К Е 
 

  
1. Усваја се 19 извјештаја о обављеној финансијској ревизији корисника Буџета 

ФБиХ за 2016. годину и Извјештај о финансијској ревизији Извјештаја о 
извршењу Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину. 

 
2. Задужују се руководиоци корисника Буџета ФБиХ који су уз „позитивно 

мишљење ревизора“ или уз „мишљење с резервом“ имали додатно 
истакнуте предмете, односно скретање пажње, обухватајући мишљења 
ревизора о финансијским извјештајима и мишљења ревизора о 
усклађености, да предузму све потребне мјере из надлежности сваке 
институције засебно, како би се избјегле даље посљедице идентификованих 
проблема у пословању на које је ревизија скренула пажњу при истицању 
предмета, као и да предузму мјере којима ће се предуприједити да 
материјалност таквих налаза ревизије евентуално не прерасте у 
квалификације у наредним извјештајима ревизије. 

 
3. Тражи се од Федералног министарства финансија, као и од Владе 

Федерације БиХ у дијелу препорука које су изван надлежности Федералног 
министарства финансија, да у сарадњи са ресорним министарствима, те 
другим органима јавне управе који се наводе у препорукама ревизије, 
промптно приступе изради заједничког „Програма активности и мјера за 
проведбу 44 препоруке финансијске ревизије за 2016. годину“, објављених у 
ревизорском извјештају број: 06-01/17, под називом „Извјештај о 
финансијској ревизији Извјештаја о извршењу Прорачуна Федерације Босне 
и Херцеговине за 2016. годину“, те да предузму активности и мјере којим ће 
спријечити понављање идентичних налаза ревизије у наредним 
извјештајима финансијске ревизије.  

 
3.1. Потребно је да Влада ФБиХ и Федерално министарство финансија, у 

сарадњи са ресорним министарствима и другим органима јавне управе 
који се наводе у препорукама, приступе реализацији и евиденцији 
подузетих активности и мјера на проведби 44 препоруке финансијске 
ревизије за 2016. годину објављене у ревизорском извјештају под 
називом „Извјештај о финансијској ревизији Извјештаја о извршењу 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину“. Потребно је 
да се одреде двије групе приоритета; активности које је могуће провести 
током 2018. године; и активности које је могуће покренути током 2018. 
године, те да се обје групе дефинирају као планске активности унутар 
годишњих програма рада Владе ФБиХ и Федералног министарства 
финансија за 2018. годину. 

3.2. Потребно је јавно објавити „Програм активности и мјера“ наведен у 
тачки 3. (три) ових Закључака најкасније до 1. 4.2018. године на 
интернет страницама Владе ФБиХ и Федералног министарства 
финансија, те да се у истом року, његова штампана копија достави 
Парламенту ФБиХ. 

3.3. Потребно је да се Парламенту ФБиХ достави листа предузетих 
активности и мјера унесених у табелу из Прилога 1. која је саставни дио 
ових Закључака, најкасније до 1.4.2018. године.  
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3.4. Задужује се Парламентарна комисија одговорна за ревизију да 
посредством табеле из Прилога 1. ових Закључака врши одговарајуће 
успоредбе са садржајем нових ревизорских извјештаја за 2017. годину, и 
активно прати реализацију препорука ревизије у даљим циклусима 
ревизије, те да о томе редовно извјештава домове Парламента ФБиХ. 

 
4.   Тражи се да Федерално министарство енергије, рударства и индустрије; 
Влада Федерације БиХ; Федерално министарство правде; Федерално 
министарство финансија; Парламент Федерације БиХ; Федерално 
министарство промета и комуникација; Федерално министарство здравства; 
Федерално министарство просторног уређења; Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и шумарства; Федерално министарство за 
министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено -ослободилачког рата; 
Федерално министарство развоја подузетништва и обрта; Федерално 
министарство рада и социјалне политике; Федерално министарство културе и 
спорта; Федерално министарство образовања и науке и Федерално 
министарство околиша и туризма, успоставе одговарајући надзор над 
реализацијом ових Закључака, те да свака институција засебно посвети 
посебну пажњу даљњем јачању свог система интерних контрола с циљем 
повећања ефикасности финансијског пословања и поузданости финансијских 
извјештаја. 
 
5.    Тражи се да Федерално министарство енергије, рударства и индустрије; 
Влада Федерације БиХ; Федерално министарство правде; Федерално 
министарство финансија; Парламент Федерације БиХ; Федерално 
министарство промета и комуникација; Федерално министарство здравства; 
Федерално министарство просторног уређења; Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и шумарства; Федерално министарство за 
министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено - ослободилачког 
рата; Федерално министарство развоја подузетништва и обрта; Федерално 
министарство рада и социјалне политике; Федерално министарство културе и 
спорта; Федерално министарство образовања и науке и Федерално 
министарство околиша и туризма, засебно приступе изради својих „Програма 
активности и мјера на провођењу препорука финансијске ревизије за 2016. 
годину“, с циљем превазилажења недостатака у пословању презентованих у 
ревизорском извјештају за 2016. годину, те приступе предузимању мјера којим 
ће се спријечити понављање идентичних налаза ревизије у наредним 
извјештајима финансијске ревизије.  
5.1.  Петнаест засебних „Програма активности и мјера“ наведених у претходној 
тачки (5.) ових Закључака, потребно је јавно објавити најкасније до краја марта 
2018. године на интернетским страницама сваке од наведених петнаест 
институција ФБиХ засебно, те да се штампане копије тих „Програма“ у истом 
року доставе Парламенту ФБиХ. 
5.2.  Потребно је да свака од наведених петнаест институција у претходној 
тачки (5.) ових Закључака, промптно приступи евиденцији предузетих 
активности и мјера на провођењу препорука презентованих у ревизорском 
извјештају за 2016. годину, те да Парламенту ФБиХ доставе попис предузетих 
активности и мјера унесених у табеле из Прилога 1. ових Закључака (свака 
институција засебно, према припадајућој табели), најкасније до 1.3.2018. 
године. 
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5.3.  Потребно је да свака од наведених петнаест институција у претходној 
тачки (5.) ових Закључака, уврсти препоруке ревизије из Извјештаја 
финансијске ревизије за 2016. годину у своје годишње програме рада за 2018. 
годину, с циљем селекције двије групе приоритета: (а) активности које је могуће 
провести током 2018. године, као и (б) активности које је могуће покренути 
током 2018. године, те дефинисања обје групе као планских активности унутар 
сваког засебног годишњег програма рада за 2018. годину за свих петнаест 
наведених институција, корисника Буџета ФБиХ. 
5.4.  Задужује се Парламентарна комисија одговорна за ревизију да 
посредством табела из Прилога 1. ових Закључака врши одговарајуће 
успоредбе са садржајем нових ревизорских извјештаја за 2017. годину, и 
активно прати реализацију препорука ревизије у даљим циклусима ревизије, те 
да о томе редовно извјештава домове Парламента ФБиХ. 
 
6.    Потребно је да Влада Федерације БиХ најкасније до 1.4.2018. године, 
припреми приједлог законског рјешења или да користећи постојећа законска и 
подзаконска рјешења, предвиди санкционирање руководилаца и/или 
овлаштених лица оних институција ФБиХ које у разумном року не поступају по 
препорукама Уреда за ревизију институција у ФБиХ, односно не подузимају ни 
минималан број активности на реализацији тих препорука, посебно оних 
материјално-значајних препорука ревизије, или о томе не информишу, односно 
не достављају правовремено или никако податке Уреду за ревизију институција 
у ФБиХ, Парламенту ФБиХ и другим органима који прате реализацију 
ревизорских препорука или закључака, када се то од њих тражи.  
 
7.    Тражи се од лица која нису државни службеници, посебно они који су у 
изборном или реизборном мандату  да приликом именовања чланова радних 
тијела  избјегавају ситуацију у којој се појављују и као чланови и као потписници 
рјешења о сопственим   накнадама. 
 
8.     Задужује се Парламентарна комисија одговорна за ревизију да у првој 
половини 2018. године организује тематску сједницу у којој би учествовали 
представници 19 ревидираних институција, представници овлаштени за 
Извјештај о извршењу Буџета ФБиХ и представници Уреда за ревизију 
институција у ФБиХ, са циљем проналска рјешења за препоруке које се 
понављају као и за оне препоруке за чије отклањање је потребан заједнички 
рад двије или више институција ( системски приступ). 
 
9.     Задужује се Парламентарна комисија одговорна за ревизију да сагласно 
свом Пословнику и у сарадњи са Уредом за ревизију институција у ФБиХ 
активно прати реализацију ових Закључака, да врши редовну коресподенцију са 
ревидираним корисницима Буџета ФБиХ, да по потреби организује радне 
састанке и радне посјете, те засебне сједнице Комисије посвећене реализацији 
препорука ревизије из 2016. године. 
 
Том приликом Дом народа је усвојио и сљедећи  
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З А К Љ У Ч А К 

 

1. Сви рокови наведени у Извјештају Парламентарне комисије одговорне за 
ревизију усвојеног на сједници Дома народа помјерају се за три мјесеца 
унапријед. 

2. Сви закључци Парламентарне комисије одговорне за ревизију усвојени 
на сједници Дом народа постају саставни дио Програма рада Владе 
Федерације Босне и Херцеговине за 2018.годину. 

 
13. Извјештај о пословању Јавног предузећа „Електропривреда ХЗ ХБ“ 

д.д. Мостар за 2015. годину 
 
Предсједавајућа је предложила да Дом народа усвоји сљедећи: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Извјештај о раду и 
пословању ЈП Електропривреда ХЗ ХБ д.д. Мостар за 2015. годину. 
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да  Дом народа 
није усвојио овај Закључак јер је било 10 гласова за, 23 суздржана и 8 против.  
 
 
Предсједавајућа је предложила да Дом народа усвоји закључак који се односи 
на 13. и 16. тачку, а који је предложио делегат Ђуро Пркачин. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Задужују се управе предузећа Електроприведа ХЗ ХБ Мостар и 
Електропривреда БиХ да приликом издавања електроенергетске сагласности 
на прикључење на дистрибуцијску мрежу омогуће крајњем купцу да новчану 
накнаду за издавање сагласности могу уплатити до 12 мјесечних рата.  
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
са 42 гласа за, једногласно, усвојио закључак који се односи и на 13. и 16. тачку.  
 
 

14. Извјештај о пословању Јавног предузећа „Електропривреда БиХ“ 
д.д. Сарајево за 2015. годину 

 
Предсједавајућа је предложила сљедећи: 
 

ЗАКЉУЧАК  
 
Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Извјештај о раду и 
пословању ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево за 2015. годину.  
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да  Дом народа 
са шест гласова за, 23 суздржана гласа и 13 гласова против није усвојио 
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Извјештај о пословању Јавног предузећа „Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево 
за 2015. годину. 
 
 
15. Извјештај о пословању Јавног предузећа „Електропривреда БиХ“ д.д. 
Сарајево за 2016. годину 
 
Предсједавајућа је предложила сљедећи: 
 

ЗАКЉУЧАК  
 
Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Извјештај о раду и 
пословању ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево за 2016. годину.  
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да  Дом народа 
са осам гласова за, 20 суздржаних гласова и 14 гласова против није усвојио 
Извјештај о пословању Јавног предузећа „Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево 
за 2016. годину. 
 
 
16. Извјештај о раду и пословању Јавног предузећа „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар за 2016. годину  
 
Предсједавајућа је предложила сљедећи: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Извјештај о раду и 
пословању ЈП Електропривреда ХЗ ХБ д.д. Мостар за 2016. годину 

 
 На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом 
народа са седам гласова за, 11 гласова против и 24 суздржана гласа није 
усвојио овај Извјештај. 
 
 

17. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције 
Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. 
годину 

 
Предсједавајућа је констатовала да је Годишњи извјештај примљен к знању.  
 

Сједница је прекинута у 17 часова и 49 минута. 
 
 

НАСТАВАК СЈЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 6.6.2018. ГОДИНЕ 
 

Сједница је почела у 11:25 часова.  
Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа 
Парламента Федерације БиХ. 
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На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне делегате, госте и 
представнике медија. Предсједавајућа је такођер поздравила потпредсједника 
Федерације БиХ господина Милана Дуновића, замјеницу предсједника Владе 
госпођу министрицу Јелку Милићевић, министрицу Зору Дујмовић, министра 
Мато Јозића и министра Амира Зукића.  
 
Предсједавајућа је подсјетила присутне да ће Дом народа наставити са 
преосталим тачкама дневног реда 22. сједнице. 
 

18. Извјештај о извршењу Програма рада Агенције за ревизију 
приватизације у Федерацији БиХ за 2016. годину 

 
Предсједавајућа је подсјетила да је чланом 14. Закона о ревизији приватизације 
државног капитала у привредним друштвима и банкама дефинисана обавеза 
Агенције да Парламенту Федерације БиХ до краја марта текуће године достави 
извјештај о извршењу Програма рада за претходну годину.  
Агенција за ревизију приватизације у Федерацији Босне и Херцеговине 
доставила је Извјештај о извршењу Програма рада Агенције за ревизију 
приватизације у Федерацији БиХ за 2016. годину. 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Представнички дом Парламента 
Федерације БиХ обавијестио Дом народа да је на наставку 21. сједнице 
одржане 17. маја 2017. године усвојио Извјештај о извршењу Програма рада 
Агенције за ревизију приватизације у Федерацији БиХ за 2016. годину. 
 
Извјештај о извршењу Програма рада Агенције за ревизију приватизације у 
Федерацији БиХ за 2016. годину разматрала су надлежна радна тијела и 
доставила своје извјештаје. 
 
У расправи нико није учествовао.  
 
Предсједавајућа је предложила да се гласање по свим тачкама дневног реда 
обави у 15 часова. 
 

19. Извјештај о раду Фонда за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом Федерације БиХ за 2016. 
годину  

Извјештај о извршењу Финансијског плана за 2016. годину  
 
Предсједавајућа је подсјетила присутне да је на основу члана 30. Статута 
Фонда за професионалну рехабилитацију запошљавања особа са 
инвалидитетом Фонд дужан до краја марта текуће године доставити извјештај о 
раду Фонда и извјештај о извршењу Финансијског плана за претходну годину.  
 
Фонд за професионалну рехабилитацију доставио је Парламенту Федерације 
ове извјештаје за 2016. годину ради разматрања и прихватања. 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Представнички дом Парламента 
Федерације БиХ обавијестио Дом народа да је на 21. сједници одржаној 16. маја 
2017. године прихватио Извјештај о раду Фонда за професионалну 
рехабилитацију запошљавања особа са инвалидитетом за 2016. годину и 



23 

 

Извјештај о извршењу Финансијског плана Фонда за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за 2016. годину.  
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
Извјештај је образложио Ахмет Баљић, директор Фонда. 
 
У расправи нико није учествовао.  
 

20. Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2016. 
годину 

 
Предсједавајућа је истакла да је Влада Федерације БиХ прихватила Извјештај о 
раду Федералног завода за запошљавање за 2016. годину и доставила 
Парламенту ради разматрања.  
 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је Представнички дом Парламента 
Федерације БиХ обавијестио Дом народа да је на 21. сједници одржаној 16. маја 
2017. године Закључком прихватио Извјештај о раду Федералног завода за 
запошљавање за 2016. годину. 
 
Извјештај је образложила Хелена Лончар, директорица Федералног Завода за 
запошљавање. 
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
У расправи су учествовали Анер Жуљевић и Хелена Лончар.  
 

21. Квартални извјештај о дугу за 2017. годину 
Квартални извјештај о дугу Q1/2017 
Квартални извјештај о дугу Q2/2017 
Квартални извјештај о дугу Q3/2017 
Квартални извјештај о дугу Q4/2017 

 
Влада Федерације доставила је Парламенту Федерације ради информисања 
кварталне извјештаје о дугу Q1, Q2, Q3 и Q4. 
 
Кварталне извјештаје су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
У расправи нико није учествовао. 
 
 

22. Извјештај о раду Агенције за банкарство Федерације Босне и 
Херцеговине за 2016. годину 

Информација о банкарском систему Федерације Босне и 
Херцеговине на дан 31.12.2016. године, 
Информација о микрокредитном систему Федерације Босне и 
Херцеговине са стањем на дан 31.12. 2016. године, 
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Информација о сектору лизинга Федерације Босне и Херцеговине 
са стањем на дан 31.12.2016. године, 
Извјештај о раду самосталног одјела Омбудсмена за банкарски 
систем Федерације Босне и Херцеговине за период 1.1.2016. - 
31.12. 2016. године 

 
 Извјештај је Парламенту Федерације Босне и Херцеговине доставила 
Влада Федерације ради разматрања и усвајања.  Предсједавајућа је такођер 
напоменула присутне да су уз Извјештај добили и информације о банкарском 
систему, сектору лизинга, Микрокредитном систему са стањем 31. децембра и 
Извјештај о раду Самосталног одјела Омбудсмена за банкарски систем за 
период 01. јануар - 31. децембар 2016. године. 
Извјештаје су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
Није било потребе да представник Агенције за банкарство Федерације БиХ 
образложи извјештаје. 
 
У расправи нико није учествовао. 
 
 

23. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан: 

a) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан 11.4., 25.4. и 9.5. 2017. године  

b) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан 23.5.2017. године 

c) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан 13.6.2017. године 

d) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан 17.10.2017. године 

e) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан 7.11.2017. године 

f) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан 14.11.2017. године 

g) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан 28.11.2017. године 

h) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан 12.12.2017. године 

 
Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Влада Федерације усвојила 
извјештаје о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије 
трезорских записа и доставила их Парламенту Федерације ради информисања.  
 
Извјештаје су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
 У расправи нико није учествовао. 
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24. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије обвезница на дан 27.12.2017. године 

 
Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Влада Федерације усвојила 
Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије 
обавезница и доставила Парламенту Федерације ради информисања.  
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
У расправи нико није учествовао. 
 

25. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и 
Херцеговине за 2016. годину 

 
Предсједавајућа је обавијестила присутне да је на основу члана 20. Закона о 
Високом судском и тужилачком вијећу Босне и Херцеговине („Службени гласник 
Босне и Херцеговине“, бр. 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08) ово Вијеће доставило 
Годишњи извјештај Парламенту Федерације Босне и Херцеговине за 2016. 
годину у сврху информисања.  
 
Извјештај је образложио представник ВСТВ-а господин Селим Карамехић. 
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
У расправи су учествовали Јасенко Туфекчић, Анер Жуљевић, Жељко Јосић, 
Анес Османовић и Селим Карамехић.  
 

26. Годишњи Извјештај о стању пољопривреде у Федерацији Босне и 
Херцеговине за 2016. годину (Зелени извјештај) 

 
Предсједавајућа је обавијестила присутне да је на основу члана 52. Закона о 
пољопривреди Влада Федерације доставила Парламенту Федерације Извјештај 
о стању пољопривреде у Федерацији Босне и Херцеговине за 2016. годину 
(Зелени извјештај) ради разматрања и прихватања те да Извјештај садржава и 
приједлог препорука.  
 
Извјештај је образложио Бешћо Алибеговић, представник Федералног 
министарства пољопривреде.  
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
У расправи су учествовали Ђуро Делић, Анер Жуљевић, Ђуро Пркачин, Дамир 
Јукић и федерални министар пољопривреде, водопривреде и шумарства 
Шемсудин Дедић. 
  
 

27. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању дионичког друштва 
БХ Телецом за период I - XII 2016. године 
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Предсједавајућа је истакла да је на основу члана 6. става 2. Закона о јавним 
предузећима у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине 
Федерације БиХ, бр. 8/05, 81/08, 22/09 и 109/12) дионичко друштво БХ Телецом 
дужно подносити извјештај Парламенту Федерације Босне и Херцеговине о 
свом раду најмање једанпут годишње.  
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
У расправи нико није учествовао. 
 

28. Извјештај о пословању Јавног предузећа Међународни аеродром 
„Сарајево“, д.о.о Сарајево за 2016. годину 

 
Предсједавајућа је истакла да је на основу члана 6. става 2. Закона о јавним 
предузећима у Федерацији Босне и Херцеговине ово предузеће дужно 
подносити извјештај Парламенту Федерације о свом раду најмање једанпут 
годишње.  
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
У расправи нико није учествовао. 
 

29. Извјештај о финансијској ревизији Завода за збрињавање 
ментално-инвалидних особа - Баковићи за 2016. годину 

 
Предсједавајућа је истакла да је на основу члана 16. става 1. Закона о ревизији 
институција у Федерацији Босне и Херцеговине Уред за ревизију институција у 
Федерацији доставио Извјештај о финансијској ревизији за 2016. годину Завода 
за збрињавање ментално инвалидних особа Баковићи.  
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
У расправи нико није учествовао.  
 

30. Извјештај о финансијској ревизији Федералног завода за 
агропедологију за 2016. годину 

 
Предсједавајућа је истакла да је на основу члана 16. става 1. Закона о ревизији 
институција у Федерацији Босне и Херцеговине Уред за ревизију институција 
доставио Извјештај о финансијској ревизији Федералног завода за 
агропедологију за 2016. годину. 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
У расправи нико није учествовао. 
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31. Приједлог одлуке усвајања Аналитичког извјештаја о раду Фонда 
за заштиту околиша Федерације БиХ за 2016. годину 

 
Предсједавајућа је истакла да је Приједлог одлуке и Аналитички извјештај 
доставио премијер Владе Федерације Парламенту  Федерације ради 
разматрања и усвајања.  
 
У расправи нико није учествовао. 
 

32. Приједлог одлуке о давању сагласности на Извјештај о извршењу 
Финансијског плана Завода здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације БиХ за 2016. годину, - консолидовани 
Извјештај о извршењу финансијског плана Федералног фонда 
солидарности за   2016. годину Анекс I 

 
 Влада Федерације доставила доставила је Приједлог одлуке о давању 
сагласности на Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода здравственог 
осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2016. годину и Извјештај о 
извршењу финансијског плана Федералног фонда солидарности за   2016. 
годину Анекс I ради разматрања и доношења. 
 
 Приједлог одлуке разматрала су надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 
У расправи нико није учествовао. 
 

33. Извјештај о раду „Сарајевопутеви“, д.д., Сарајево за 2016. годину 
 
Предсједавајућа је истакла да је Влада Федерације доставила Извјештај о раду 
Сарајевопутеви д.д. Сарајево за 2016. годину ради разматрања и прихватања.  
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
У расправи нико није учествовао.  
 

34. Извјештај о пословању БХ Гас д.о.о.  Сарајево за 2016. годину 
 
Предсједавајућа је истакла да је на основу члана 42. Статута привредног 
друштва за производњу и транспорт гаса БХ Гас д.о.о. Сарајево предвиђено да 
Скупштина друштва подноси Парламенту ФБиХ свој годишњи извјештај.  
 
Није било расправе. 
 

35. Годишњи извјештај о пословању Јавног предузећа „Жељезнице 
Федерације БиХ“, д.о.о. Сарајево  за 2016. годину 

 
Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Јавно предузеће „Жељезнице 
Федерације БиХ“, д.о.о. Сарајево доставило годишњи Извјештај о пословању за 
2016. годину, које укључује финансијски извјештај, извјештај ревизора, 
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Извјештај о раду Надзорног одбора, Извјештај о раду Одбора за ревизију ради 
разматрања и усвајања.  
 
Извјештај је образложио Вахид Ђозо, представник предузећа  Жељезнице 
Федерације БиХ.  
 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
У расправи су учествовали Анер Жуљевић и Миле Марчета. 
 

36. Стратегија управљања дугом 2017-2019 године 
 
 Стратегију управљања дугом доставила је Влада Федерације ради 
информисања.  
 
Није било расправе. 
 

37. Приједлог стратегије развоја дрвне индустрије Федерације Босне 
и Херцеговине за период 2016. - 2025. година 

 
Предсједавајућа је истакла да је приједлог стратегије утврдила Влада 
Федерације и доставила Парламенту Федерације ради разматрања и усвајања. 
Такођер је обавијестила делегате да је Представнички дом у наставку 28. 
ванредне сједнице разматрао Приједлог Стратегије развоја дрвне индустрије 
ФБиХ за период 2016.-2025. година и том приликом усвојио Закључак.  
 
Приједлог стратегије су образложили Маринко Бошњак, помоћник министра за 
индустрију у Федералном министарству енергије рударства и индустрије и 
помоћник министра господин Стипе Буљан.  
 
 Приједлог стратегије разматрала су надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 
У расправи су учествовали Анер Жуљевић, Миле Марчета, Драженка Субашић 
и Стипе Буљан.  
 

38. Приједлог стратегије развоја индустрије грађевинског материјала 
Федерације Босне и Херцеговине за период 2016. - 2025. година 

 
Приједлог стратегије развоја индустрије грађевинског материјала Федерације 
Босне и Херцеговине за период 2016. - 2025. година утврдила је Влада 
Федерације и доставила Парламенту Федерације ради разматрања и усвајања. 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа 
Парламента Федерације да је у наставку 28. ванредне сједнице одржане 22. 
маја 2018. године разматрао Приједлог стратегије развоја индустрије 
грађевинског материјала Федерације Босне и Херцеговине за период 2016. - 
2025. година и закључком га усвојио.  

 
Приједлог стратегије образложила је Елдара Јусић, стручна савјетница за 

индустрију грађевинског материјала и неметала у Федералном министарству 
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енергије, рударства и индустрије и уједно чланица Радне групе која је урадила 
Приједлог стратегије.  

 
 Приједлог стратегије разматрала су надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 
У расправи је учествовала Драженка Субашић. 
 

39. Приједлог Стратегије развоја металног и електро сектора 
Федерације Босне и Херцеговине, за период 2016.-2025. година 

 
Предсједавајућа је истакла да је Представнички дом обавијестио Дом народа 
да је у наставку 28. ванредне сједнице одржане 22. маја 2018. године 
разматрао Приједлог стратегије развоја металног и електро сектора Федерације 
Босне и Херцеговине за период 2016. - 2025. година и закључком га усвојио.  
 
Приједлог стратегије образложио је господин Маринко Бошњак. 
У расправи нико није учествовао.  
 

40. Стратегија управљања дугом 2018-2020. године 
 
Предсједавајућа је истакла да је Стратегију управљања дугом доставила Влада 
Федерације ради информисања.  
 
Стратегију је образложила федерална министрица финансија Јелка 
Милићевић.  
 
Стратегију су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 
 
 
Након расправе Дом се изјашњавао о тачкама дневног реда. 
 
18. Извјештај о  извршењу Програма рада  Агенције  за  ревизију  
приватизације у Федерацији  Босне  и  Херцеговине за 2016. годину 
 
 Предсједавајућа је предложила да Дом народа усвоји сљедећи: 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Извјештај о извршењу 
програма рада Агенције за ревизију приватизације у Федерације БиХ за 
2016.годину. 
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
са 32 гласа за и два гласа против усвојио овај Закључак.  
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19. Извјештај о раду Фонда за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом Федерације Босне и Херцеговине 
за 2016. годину и Извјештај о извршењу финансијског плана за 2016. 
годину 
 
Предсједавајућа је предложила да Дом народа усвоји сљедећи: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Извјештај о раду Фонда за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину и Извјештај о извршењу 
финансијског плана Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину. 
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
са 31 гласом за и три суздржана гласа усвојио овај Закључак.  
 
 

20. Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2016. 
годину 
 

Предсједавајућа је предложила да Дом народа усвоји сљедећи: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Извјештај о раду 
Федералног завода за запошљавање за 2016. годину. 
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 31 гласом за, једним гласом против и четири 
суздржана гласа усвојио овај Закључак. 
 
21.Квартални извјештај о дугу за 2017. годину 

Квартални извјештај о дугу Q1/2017 
Квартални извјештај о дугу Q2/2017 
Квартални извјештај о дугу Q3/2017 
Квартални извјештај о дугу Q4/2017 

 
Предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 
кварталне извјештаје о дугу Q1, Q2, Q3 и Q4 за 2017.годину примио к знању.  
 

22. Извјештај о раду Агенције за банкарство Федерације Босне и 
Херцеговине за 2016. годину, 
Информација о банкарском систему Федерације Босне и 
Херцеговине на дан 31.12.2016. године, 
Информација о микрокредитном систему Федерације Босне и 
Херцеговине са стањем на дан 31.12. 2016. године, 
Информација о сектору лизинга Федерације Босне и Херцеговине са 
стањем   на дан 31.12. 2016. године, 
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          Извјештај о раду самосталног одјела Омбудсмена за банкарски 
систем    Федерације Босне и Херцеговине за период 1.1.2016. - 31.12. 2016. 
године 
 
Предсједавајућа је предложила да Дом народа усвоји сљедећи: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Дом народа Парламента Федерације БиХ усваја Извјештај о раду 
Агенције за банкарство Федерације БиХ за 2016. годину са информацијом о 
банкарском систему Федерације БиХ на дан 31.12.2016. године, Информацијом 
о микрокредитном систему Федерације БиХ, са стањем на дан 31.12.2016. 
године, Информацијом о сектору лизинга Федерације БиХ са стањем на дан 
31.12.2016. године, Извјештајем о раду самосталног омбудсмена за банкарски 
систем ФБиХ од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године. 
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
са 30 гласова за  и пет суздржаних гласова усвојио овај Закључак. 
 
23. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан: 
а) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије 

трезорских записа на дан 11.4., 25.4. и 9.5. 2017. године 

б) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа на дан 23.5.2017. године 

ц) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа на дан 13.6.2017. године 

д) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа на дан 17.10.2017. године 

e) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан 7.11.2017. године 

ф) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан 14.11.2017. године 

г) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан 28.11.2017. године 

х) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије трезорских записа на дан 12.12.2017. године 

 
Предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 

Извјештај о задужењу ФБиХ по основу емисије трезорских записа од 11. 

априла, 25. априла, 9. маја, 23. маја, 13. јуна, 17. октобра, 7. новембра, 14. 

новембра, 28. новембра и 2. децембра 2017. године примио к знању. 
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24. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 
емисије обвезница на дан 27.12.2017. године 
 
Предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 
примио к знању Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије 
обвезница на дан 27. децембра 2017. године. 
 

25. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и 

Херцеговине за 2016. годину 

Предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ  
примио к знању Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне 
и Херцеговине за 2016. годину. 
 

26. Годишњи извјештај о стању пољопривреде у Федерацији Босне и 
Херцеговине за 2016. годину (Зелени извјештај) 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да Дом народа 
Парламента Федерације БиХ није прихватио Годишњи извјештај о стању 
пољопривреде у Федерацији Босне и Херцеговине за 2016. годину (Зелени 
извјештај), јер је за гласало 16 делегата, 10 делегата је било против и 11 
делегата је било суздржано.  

 
27. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању дионичког друштва БХ 

Телеkом за период I – XII 2016. године 
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 29 гласова за и четири суздржана гласа усвојио 
Извјештај о пословању дионичког друштва БХ Телеkом за период I - XII 2016. 
године. 
 

28. Извјештај о пословању Јавног предузећа Међународни аеродром 
„Сарајево“, д.о.о Сарајево за 2016. годину 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 30 гласова за  и три суздржана гласа усвојио 
Извјештај о пословању Јавног предузећа Међународни аеродром „Сарајево“, 
д.о.о Сарајево за 2016. годину. 
 

29. Извјештај о финансијској ревизији Завода за збрињавање ментално-
инвалидних особа - Баковићи за 2016. годину 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 35 гласова за и два суздржана гласа усвојио 
Извјештај о финансијској ревизији Завода за збрињавање ментално-
инвалидних особа - Баковићи за 2016. годину. 
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30. Извјештај о финансијској ревизији Федералног завода за 
агропедологију за 2016. годину 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 34 гласа за, једним гласом против и три 
суздржана гласа усвојио Извјештај о финансијској ревизији Федералног завода 
за агропедологију за 2016. годину. 
 
31. Аналитички извјештај о раду Фонда за заштиту околиша Федерације 

БиХ за 2016. годину 
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 33 гласа за, четири гласа против и два 
суздржана гласа донио Одлуку о усвајању Аналитичког извјештаја о раду Фонда 
за заштиту околиша Федерације БиХ за 2016. годину. 
 
32. Приједлог одлуке о давању сагласности на Извјештај о извршењу 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације Босне И Херцеговине за 2016. годину (консолидовани) и 

       Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда 
солидарности за 2016. годину (Анеx I) 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 35 гласа за и три суздржана гласа донио 
Одлуку о давању сагласности на Извјештај о извршењу Финансијског плана 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и 
Херцеговине за 2016. годину (консолидовани) и Извјештај о извршењу 
Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2016. годину (Анеx I). 
 
33. Извјештај о раду „Сарајевопутеви“, д.д., Сарајево за 2016. годину 
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 30 гласова за, једним гласом против и  седам 
суздржаних гласова прихватио Извјештај о раду ''Сарајевопутеви'' д.д. Сарајево 
за 2016. годину.  
 
34. Извјештај о пословању БХ Гас д.о.о.  Сарајево за 2016. годину 
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да Дом народа 
Парламента Федерације БиХ није прихватио Извјештај о пословању БХ Гас 
д.о.о. Сарајево за 2016. годину јер је за гласало 26 делегата, пет делегата је 
било против а седам делегата је било уздржано. 
 
С обзиром да је изражена сумња у резултате гласања, секретар Дома народа 
Измир Хаџиавдић је извршио поименично изјашњавање. 
 
На основу резултата поименичног изјашњавања предсједавајућа је 
констатовала да је Дом народа Парламента Федерације БиХ са 31 гласом за, 
четири гласа против и седам суздржаних гласова прихватио Извјештај о 
пословању БХ Гас д.о.о. Сарајево за 2016. годину.  
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35.  Годишњи извјештај о пословању Јавног предузећа „Жељезнице 

Федерације БиХ“, д.о.о. Сарајево  за 2016. годину 
 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 31 гласом за и 10 суздржаних гласова 
прихватио Годишњи извјештај о пословању ЈП Жељезнице Федерације БиХ за 
2016. годину. 
 

36. Стратегија управљања дугом 2017-2019 године 
 
Предсједавајућа је констатовала да је  Дом народа Парламента Федерације 
БиХ Стратегију управљања дугом за 2017-2019 примио к знању. 
 
 

37. Приједлог стратегије развоја дрвне индустрије Федерације Босне и 
Херцеговине за период 2016. - 2025. година 

 
Предсједавајућа је предложила сљедећи: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Стратегија развоја дрвне индустрије Федерације Босне и 
Херцеговине за период 2016. - 2025. година. 

2. Овај Закључак објављује се у „Службеним новинама Федерације 
БиХ“. 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 30 гласова за и 11 суздржаних гласова усвојио 
овај закључак. 
 
 
38. Приједлог стратегије развоја индустрије грађевинског материјала 

Федерације Босне и Херцеговине за период 2016. - 2025. година 
 
Предсједавајућа је предложила сљедећи: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Стратегија развоја индустрије грађевинског материјала 
Федерације Босне и Херцеговине за период 2016. - 2025. година. 

2. Овај Закључак објављује се у „Службеним новинама Федерације 
БиХ“. 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 31 гласом за и шест суздржаних гласова 
усвојио овај закључак. 
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39. Приједлог Стратегије развоја металног и електро сектора Федерације 

Босне и Херцеговине, за период 2016.-2025. година 
 
Предсједавајућа је предложила сљедећи: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Стратегија развоја металног и електро сектора Федерације 
Босне и Херцеговине, за период 2016.-2025. година. 

2. Задужују се Влада Федерације Босне и Херцеговине и Федерално 
министарство енергије, рударства и индустрије, да у сарадњи са свим 
наведеним институцијама у документу, у року од три мјесеца доставе 
Парламенту Федерације Босне и Херцеговине акциони план 
имплементације Стратегије развоја металног и електро сектора, са 
јасно дефинисаним носиоцима активности и роковима за период 2017. 
- 2025. године, ради разматрања и усвајања. 

3. Овај Закључак објављује се у ''Службеним новинама Федерације 
БиХ''. 

 
На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ са 30 гласова за и осам суздржаних гласова 
усвојио овај Закључак.  
 

40. Стратегија управљања дугом 2018-2020. године 
 
Предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације 
Стратегију управљања дугом 2018-2020. примио к знању.   

 
Сједница је завршена у 14:44 часова. 

 
* * * 

 
Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
 

СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
 

            Измир Хаџиавдић                                                 Лидија Брадара 


