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Сједница је почела у 13.10. 
 Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, 
предсједавајући Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 Предсједавајући је поздравио делегате, чланове Централне 
изборне комисије Босне и Херцеговине, представнике Владе 
Федерације, представнике медија, међународних организација и госте. 

Изостанак са сједнице су најавили делегати Сенад Ахметовић и 
Сејад Татарин. 

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 50 
делегата што чини већину па Дом народа може радити и пуноважно 
одлучивати. 

 
Прије преласка на рад предсједавајући је позвао делегате да 

усвоје Записник Конститутивне сједнице Дома народа. 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 

је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
једногласно, са 38 гласова за, усвојио Записник Конститутивне 
сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
одржане 20. фебруара 2019. године. 
 

Потом је предсједавајући подсјетио делегате да, на основу 
члана 109. Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине, уколико желе могу постављати делегатска 
питања или покретати иницијативе. 

 
ДЕЛЕГАТСКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ 

 
Сегмедина Срна-Бајрамовић је покренула иницијативу за 

измјене Закона о правима изабраних дужносника, носилаца извршних 
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функција и савјетника у институцијама власти Федерације Босне и 
Херцеговине те поставила два питања. Оба питања је поставила 
Федералном министарству здравства. Упитала је шта је конкретно 
проблем и ко је одговоран за опструкције у имплементацији Закона о 
трансплантацији органа и ткива у сврху лијечења, да ли постоји 
акциони план имплементације тог закона, ко су носиоци конкретних 
активности и који су рокови те да ли Парламент Федерације може 
урадити било шта да помогне министарству у отклањању опструкција? 

Друго питање се односи на формирање комисије за примјену 
поступака биомедицински потпомогнуте оплодње. Упитала је 
Федерално министарство здравства да ли је формирана најављена 
стручна комисија, да ли је почела радити на смјерницама и када се 
може очекивати практична примјена рјешења из Закона о лијечењу 
неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом? 

 
Весна Сараџић је поставила два питања. Прво питање је 

поставила Федералном министарству здравства. Питала је да ли ће 
услиједити нове измјене и допуне Закона о трансплантацији органа и 
ткива у сврху лијечења  у складу са очекивањима великог броја 
пацијената у Федерацији. 

Друго питање је упутила министарству унутрашњих послова и 
Федералној управи цивилне заштите, а односи се на то да ли је 
утврђивана одговорност за претходну годину по питању великог броја 
пожара те да ли је законодавни оквир по питању санкција адекватан 
или су пропусти друге нарави. 

 
Јасмин Дувњак је Влади Федерације упутио иницијативу за 

измјене и допуне Закона о припадности јавних прихода у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 

 
Анер Жуљевић је упутио иницијативу и поставио питање Влади 

Федерације. 
Покренуо је иницијативу за израду закона за измјене и допуне Закона о 
фискалним системима у смислу имплементације рјешења онлине 
фискализације. Питање се односи на некретнине Фабрике духана 
Мостар, а везано за судску одлуку да комплекс буде продат по цијени 
од 3,5 милиона КМ. Упитао је Владу Федерације да ли ће се укључити 
у оспоравање прихватљивости наведене одлуке с обзиром да се ради 
о вишеструко нижој понуди наспрам обавеза које постоје и према 
држави и према радницима. 
 
 Звонко Марић је поставио питање секретару Дома народа да ли 
постоји могућност да се сједнице Дома народа преносе уживо путем 
интернета. 

 
Потом се прешло на утврђивање дневног реда. 
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Предсједавајући је обавијестио делегате да је Влада Федерације 
Босне и Херцеговине доставила: Приједлог закона о Граду Чапљина, 
Приједлог закона о Граду Љубушки, Приједлог закона о Граду 
Градачац, Приједлог закона о Граду Високо, Приједлог закона о Граду 
Грачаница, Приједлог закона о Граду Сребреник, Приједлог закона о 
Граду Живинице, с приједлогом да се разматрају по скраћеном 
поступку, те је позвао делегате да се изјасне о овом приједлогу. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 45 
гласова за, четири уздржана гласа и четири гласа против прихватио да 
се Приједлог закона о Граду Чапљина разматра по скраћеном 
поступку. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 

је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 40 
гласова за, пет уздржаних гласова и два гласа против прихватио да се 
Приједлог закона о Граду Љубушки разматра по скраћеном поступку. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 

је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 42 
гласа за, три уздржана гласа и три гласа против прихватио да се 
Приједлог закона о Граду Градачац разматра по скраћеном поступку. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 

је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 41 
гласом за, три уздржана гласа и три гласа против прихватио да се 
Приједлог закона о Граду Високо разматра по скраћеном поступку. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 42 
гласа за, три уздржана гласа и четири гласа против прихватио да се 
Приједлог закона о Граду Грачаница разматра по скраћеном поступку. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 42 
гласа за, три уздржана гласа и три гласа против прихватио да се 
Приједлог закона о Граду Сребреник разматра по скраћеном поступку. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 42 
гласа за, три уздржана гласа и три гласа против прихватио да се 
Приједлог закона о Граду Живинице разматра по скраћеном поступку. 
 

Затим је предсједавајући ставио на гласање и, на основу 
резултата гласања, констатовао да је Дом народа Парламента 
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Федерације Босне и Херцеговине са 43 гласа за и пет уздржаних 
гласова усвојио сљедећи: 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

1. Верификација мандата делегатима у Дому народа Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине, 

2. Приједлог закона о Граду Чапљина - скраћени поступак,  

3. Приједлог закона о Граду Љубушки - скраћени поступак, 

4. Приједлог закона о Граду Градачац - скраћени поступак,  

5. Приједлог закона о Граду Високо - скраћени поступак,  

6. Приједлог закона о Граду Грачаница - скраћени поступак,  

7. Приједлог закона о Граду Сребреник - скраћени поступак,  

8. Приједлог закона о Граду Живинице - скраћени поступак,  

9. Приједлог одлуке о давању претходне сагласности за кредитно 

задужење ЈП ''Електропривреда БИХ'' д.д. Сарајево код извозно-

увозне банке Кине за Пројекат изградње блока 7 - 450 МW ТЕ 

Тузла,  

-Приједлог одлуке о одобравању Одлуке о издавању гаранције 

Федерације Босне и Херцеговине у корист извозно-увозне банке 

Кине за кредитно задужење Јавног предузећа ''Електропривреда 

Босне и Херцеговине'' д.д. Сарајево. 

 
 
1. Верификација мандата делегатима у Дому народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

Централна изборна комисија обавијестила је Дом народа да је 
додијелила мандате сљедећим квалификованим кандидатима из реда 
српског народа: Никица Боснић, Младен Лонић и Драган Стевановић. 

Предсједавајући Дома народа је позвао представника Централне 

изборне комисије да уручи увјерења о избору за делегате у Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

Потом се Дому народа обратио Суад Арнаутовић који је рекао да 

је Централна изборна комисија на својој 28. сједници од 13.3.2019. 
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године донијела Одлуку о другој допуни Одлуке о потврђивању 

резултата посредних избора и додјели мандата за Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине. Позвао је делегате који 

су према овој одлуци изабрани у Дом народа да преузму увјерења те 

им је уиме Централне изборне комисије честитао на освојеним 

мандатима. 

Након тога предсједавајући је позвао представника Привремене 

мандатно-имунитетске комисије да образложи извјештај Комисије. 

Томислав Мандић је изјавио да је Привремена мандатно-

имунитетска комисија разматрала Одлуку о другој допуни Одлуке о 

потврђивању резултата посредних избора и додјели мандата за Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине те констатовала 

да је Централна изборна комисија у складу са одредбама Изборног 

закона Босне и Херцеговине, одредбама Упутства о поступку проведбе 

посредних избора за тијела власти у БиХ, критеријумима, поступку 

попуне недостајућих мандата у Дому народа Парламента Федерације 

Босне и Херцеговине Опћи избори 2018. године додијелила мандате за 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине сљедећим 

делегатима: Никица Боснић, Младен Лонић и Драган Стевановић. 

Привремена мандатно-имунитетска комисија је предложила Дому 

народа да верификује мандате наведеним делегатима. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 47 
гласова за, два уздржана гласа и једним гласом  против верификовао 
мандате делегатима из реда српског народа у Дому народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине и то: Никици Боснићу, 
Младену Лонићу и Драгану Стевановићу. 
 

Након тога су делегати дали заклетву, a предсједавајући Дома 
народа је подсјетио делегате да су након верификовања мандата и 
дате заклетве, у складу са чланом 260. Пословника о раду Дома 
народа, стекли сва права и дужности делегата у Дому народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

 
 
1. Приједлог закона о Граду Чапљина - скраћени поступак 
2. Приједлог закона о Граду Љубушки - скраћени поступак, 
3. Приједлог закона о Граду Градачац - скраћени поступак,  
4. Приједлог закона о Граду Високо - скраћени поступак,  
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5. Приједлог закона о Граду Грачаница - скраћени поступак,  
6. Приједлог закона о Граду Сребреник - скраћени поступак,  
7. Приједлог закона о Граду Живинице - скраћени поступак,  

 
 
Приједлоге ових закона утврдила је и у парламентарну 

процедуру доставила Влада Федерације. 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине обавијестио је Дом народа да је на 1. сједници одржаној 
28. фебруара 2019. године усвојио Приједлог закона о Граду Чапљина, 
Приједлог закона о Граду Љубушки, Приједлог закона о Граду Високо, 
Приједлог закона о Граду Грачаница, Приједлог закона о Граду 
Градачац, Приједлог закона о Граду Сребреник Приједлог закона о 
Граду Живинице у тексту како их је предложила Влада Федерације. 

 
Приједлоге закона разматрала су надлежна радна тијела и 

доставила своје извјештаје. 
 
Прије него је представник Владе Федерације образложио 

приједлог закона о граду Чапљина делегат Сенад Алић је предложио 
да предлагач образложи свих седам приједлога закона по скраћеном 
поступку заједно и да се води јединствена расправа те да се 
изјашњавају појединачно по сваком приједлогу, а што су делегати 
Дома народа са 46 гласова за и три уздржана гласа и прихватили. 
 
 Након тога представник Федералног министарства правде Енвер 
Ишерић је образложио приједлоге закона о градовима. 

 
У расправи су учествовали: Хајрудин Халиловић, Самир 

Суљевић, Звонко Марић, Вибор Ханџић, Дамир Марјановић, Сегмедина 
Срна-Бајрамовић, Драган Стевановић, предсједник Клуба делегата 
бошњачког народа Јасмин Дувњак, предсједник Клуба делегата 
хрватског народа Иво Тадић и Анер Жуљевић.  

 
Након расправе прешло се на изјашњавање о сваком 

приједлогу закона појединачно. 
 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 40 
гласова за, пет уздржаних гласова и пет гласова против усвојио 
Приједлог закона о граду Чапљина. 

 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 37 



 7 

гласова за, пет уздржаних гласова и пет гласова против усвојио 
Приједлог закона о граду Љубушки. 

 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 44 
гласа за, три уздржана гласа и четири гласа против усвојио Приједлог 
закона о граду Градачац. 

 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 39 
гласова за, девет уздржаних гласова и три гласа против усвојио 
Приједлог закона о граду Високо. 
 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 42 
гласа за, шест уздржаних гласова и три гласа против усвојио Приједлог 
закона о граду Грачаница. 

 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 44 
гласа за, четири уздржана гласа и четири гласа против усвојио 
Приједлог закона о граду Сребреник. 
 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 44 
гласа за, пет уздржаних гласова и четири гласа против усвојио 
Приједлог закона о граду Живинице. 

 
 

Након разматрања  Приједлога закона о Граду Чапљина, 
Приједлога закона о Граду Љубушки, Приједлога закона о Граду 
Високо, Приједлога закона о Граду Грачаница, Приједлога закона о 
Граду Градачац, Приједлога закона о Граду Сребреник Приједлога 
закона о Граду Живинице, Дом народа Парламента Федерације Босне 
и Херцеговине је са 41 гласом за, осам уздржаних гласова и три гласа 
против усвојио сљедећи 

   
З А К Љ У Ч А К  

 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине задужује 
Владу Федерације Босне и Херцеговине да приступи измјенама и 
допунама Закона о начелима локалне самоуправе у Федерацији Босне 
и Херцеговине. 
 

 



 8 

2. Приједлог одлуке о давању претходне сагласности за 

кредитно задужење ЈП ''Електропривреда БИХ'' д.д. Сарајево 

код извозно-увозне банке Кине за Пројекат изградње блока 7 - 

450 МW ТЕ Тузла 

 
-Приједлог одлуке о одобравању Одлуке о издавању гаранције 

Федерације Босне и Херцеговине у корист извозно-увозне 

банке Кине за кредитно задужење Јавног предузећа 

''Електропривреда Босне и Херцеговине'' д.д. Сарајево 

 
Приједлог одлуке доставила је Влада Федерације ради 

разматрања и доношења. 
 
 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине обавијестио је Дом народа да је у наставку 1. сједнице 
одржаном 7. марта 2019. године донио Одлуку о одобравању Одлуке о 
издавању гаранције Федерације Босне и Херцеговине у корист 
извозно-увозне банке Кине за кредитно задужење Јавног предузећа 
''Електропривреда Босне и Херцеговине'' д.д. Сарајево и Одлуку о 
давању претходне сагласности за кредитно задужење ЈП 
''Електропривреда БИХ'' д.д. Сарајево код извозно-увозне банке Кине 
за Пројекат изградње блока 7 - 450 МW ТЕ Тузла. 

 
Приједлоге одлука су разматрала надлежна радна тијела и 

доставила своје извјештаје. 
 
Приједлоге одлука је образложио Сенад Салкић, извршни 

директор за капиталне инвестиције у ЈП ''Електропривреда Босне и 
Херцеговине''. 

 
У расправи су учествовали: Жарко Вујовић, Звонко Марић, Иво 

Тадић, Дамир Џеба, Зденка Џамбас, Хајрудин Халиловић, Џевад 
Хаџић, Анер Жуљевић, Анел Шахиновић, Фахрудин Скопљак, Едим 
Фејзић, Сенад Алић, Јасмин Дувњак, Томислав Мартиновић, Сенад 
Чељо, Драган Стевановић. 

 
Након расправе Дому народа се обратио премијер Федерације 

Босне и Херцеговине Фадил Новалић. 
 
Послије тога предсједавајући је на захтјев Клуба делегата 

хрватског народа дао паузу од пола часа. 
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Након паузе Дому народа се обратио предсједник Клуба 
делегата хрватског народа Иво Тадић. 

 
Потом је предсједавајући ставио на гласање приједлоге одлука. 
 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 46 
гласова за и  три уздржана гласа донио Одлуку о давању претходне 
сагласности за кредитно задужење ЈП ''Електропривреда БИХ'' д.д. 
Сарајево код извозно-увозне банке Кине за Пројекат изградње блока 7 
- 450 МW ТЕ Тузла. 

 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 46 
гласова за,  три уздржана гласа и два гласа против донио Одлуку о 
одобравању Одлуке о издавању гаранције Федерације Босне и 
Херцеговине у корист извозно-увозне банке Кине за кредитно 
задужење Јавног предузећа ''Електропривреда Босне и Херцеговине'' 
д.д. Сарајево. 

 
 

Сједница је завршена у 17.55 часова. 
 

 
Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
 
      СЕКРЕТАР                             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

 
  Измир Хаџиавдић                                              Томислав Мартиновић 


