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ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
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З А П И С Н И К 
1. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА 

ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане   
16. маја 2019. године 

 
Сједница је почела у 13.36. 

 Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, 
предсједавајући Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 Предсједавајући је поздравио делегате, предсједника и 
потпредсједницу Владе Федерације, министре у Влади Федерације, 
представнике медија и институција чији су извјештаји на дневном реду 
1. ванредне сједнице. 

Изостанак са сједнице је најавио делегат Здравко Бешлић. 
Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствује 52 

делегата што чини већину па Дом народа може радити и пуноважно 
одлучивати. 

 
Прије преласка на рад предсједавајући је упитао делегате има 

ли приједлога за измјену и допуну дневног реда те је услиједила 
дискусија у којој су учествовали: Звонко Марић, Томислав Мартиновић, 
Анер Жуљевић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа, 
Јасмин Дувњак, потпредсједавајући Дома народа, Аљоша Чампара, 
предсједник Клуба делегата хрватског народа, Иво Тадић, Горан 
Броћета и Вибор Ханџић. 
 

Затим је предсједавајући ставио на гласање и, на основу 
резултата гласања, констатовао да је Дом народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине са 42 гласа за, једним гласом против  
и 10 уздржаних гласова усвојио сљедећи: 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

1. Приједлог одлуке о давању сагласности на Ребаланс 
Финансијског плана Завода за трансфузијску медицину 
Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину,  
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2. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 
Херцеговине за 2019. годину,  

3. Извјештај о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине за 
2018. годину, 
 

4. Извјештај о извршењу Буџета Федерације Босне и Херцеговине 
у периоду од 1.1. до 31.12. 2018. године, 
 

5. Информација о вањском и унутрашњем дугу у Федерацији Босне 
и Херцеговине на дан 31.12. 2018. године, 
 

6. Квартални извјештај о дугу Q1/2019, 
 

7. Годишњи план задуживања за 2019. годину, 
 

8. Стратегија управљања дугом 2019. - 2021. године, 
 

9. Извјештај о извршењу Програма рада Агенције за ревизију 
приватизације у Федерацији Босне и Херцеговине за 2018. 
годину, 
 

10. Информација о извршеним ревизијама приватизације државног 
капитала привредних друштава и банака у Федерацији Босне и 
Херцеговине за период јули - децембар 2018. године, 
 

11. Извјештаји Фонда за професионалну рехабилтацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом за 2018. годину, 

 
12.  Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2018. 

годину,  
 

13. Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације 
Босне и Херцеговине за 2019. годину, 

 
14. Избор и именовања: 

- Приједлог одлуке о избору предсједника, замјеника 
предсједника и чланова Привременог одбора за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство Дома народа 
Парламента Федерације БиХ. 
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1. Приједлог одлуке о давању сагласности на Ребаланс 
Финансијског плана Завода за трансфузијску медицину 
Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину 

 
Влада Федерацијe, ради разматрања и давања сагласности, 

Парламенту Федерације доставила је Приједлог одлуке о давању 

сагласности на Ребаланс Финансијског плана Завода за трансфузијску 

медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину. 

Приједлог одлуке разматрала су надлежна радна тијела и 

доставила своје извјештаје. 

Приједлог одлуке образложила је директорица Завода за 

трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине, Јасминка 

Курилић. 

У расправи су учествовали: Звонко Марић, Драган Стевановић, 

који је предложио закључак и Сегмедина Срна-Бајрамовић, такође са 

приједлогом два закључка. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 43 
гласа за и  једним уздржаним гласом, донио Одлуку о давању 
сагласности на Ребаланс Финансијског плана Завода за трансфузијску 
медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину. 

 
Потом је предсједавајући ставио на гласање закључак Драгана 

Стевановића.  

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да 

је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 39 

гласова за и  три уздржана гласа усвојио сљедећи  

З А К Љ У Ч А К  

  Задужује се ресорно министарство да изради Анализу 
функционисања  Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне 
и Херцеговине и сачини План развоја и  реорганизације Завода за 
трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине и  достави 
га Дому народа Парламента Федерације БиХ. 

 
  Сегмедина Срна-Бајрамовић је предложила сљедеће закључке: 
 

1. Задужује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да у 
Ребалансу Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2019. 
годину планира повећање средстава како функционисање 
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Завода за трансфузијску медицине Федерације БиХ не би било 
угрожено до краја године. 

2. Задужује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да 
одобрена средства у Буџету Федерације уплаћује у редовним 
мјесечним траншама како би осигурана јавна средства Заводу на 
вријеме била на располагању. 
 

 Сегмедина Срна-Бајрамовић је изјавила да се та два закључка 
могу сублимисати у један, након чега је предсједавајући Дома народа 
позвао федералну министрицу финансија, Јелку Милићевић, да се 
обрати Дому народа. 
 

Након обраћања федералне министрице финансија, 

предсједавајући је ставио на гласање закључак делегаткиње 

Сегмедине Срна-Бајрамовић те на основу резултата гласања 

констатовао да закључак није добио потребну већину гласова јер је за 

гласало 28 делегата, 16 делегата је било уздржано, а један делегат је 

био против. 

2. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 

Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 

Херцеговине за 2019. годину 

Влада Федерације доставила је Парламенту Федерације, ради 

разматрања и давања сагласности, Приједлог одлуке о давању 

сагласности на Финансијски план Завода за трансфузијску медицину 

Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину. 

Није било потребе да представник Владе Федерације образложи 

приједлог одлуке. 

У расправи није нико учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 

је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 45 

гласова за и  два уздржана гласа донио Одлуку о давању сагласности 

на на Финансијски план Завода за трансфузијску медицину Федерације 

Босне и Херцеговине за 2019. годину. 

 
3.  Извјештај о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине за 

2018. годину 
 

Влада Федерације је ради разматрања доставила Извјештај о 

раду Парламенту Федерације. 
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Извјештај о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине за 

2018. годину су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

 Извјештај је образложио премијер Федерације Босне и 

Херцеговине Фадил Новалић. 

 У расправи су учествовали: Звонко Марић, Дамир Марјановић, 

Анер Жуљевић, Вибор Ханџић, Горан Броћета, Фадил Новалић и Јелка 

Милићевић. 

 Након расправе, секретар Дома народа Измир Хаџиавдић 

извршио је прозивку делегата Дома народа, ради утврђивања кворума. 

 Затим је предсједавајући ставио на гласање Извјештај о раду 

Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину и на основу 

резултата гласања констатовао да Дом народа Парламента 

Федерације није прихватио Извјештај о раду Владе Федерације Босне 

и Херцеговине за 2018. годину јер је за гласало 27 делегата, 17 

делегата је било против, а шест делегата је било уздржано. 

 Сумњу у резултате гласања изразио је предсједник Клуба 

делегата бошњачког народа, Јасмин Дувњак па је секретар Дома 

народа  извршио поименично изјашњавање. 

На основу резултата поименичног изјашњавања предсједавајући 
Дома народа је констатовао да Дом народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине није прихватио Извјештај о раду Владе 
Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину, јер је за гласало 29 
делегата, 19 делегата је било против, а четири делегата су била 
уздржана. 

 
 

4. Извјештај о извршењу Буџета Федерације Босне и Херцеговине 

у периоду од 1.1. до 31.12. 2018. године 

Влада Федерације је Парламенту Федерације доставила 

Извјештај о извршењу Буџета Федерације Босне и Херцеговине у 

периоду од 1.1. до 31.12. 2018. године, ради разматрања и усвајања. 

Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 

Извјештај је образложила федерална министрица финансија, 

Јелка Милићевић. 
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У расправи су учествовали: Дамир Марјановић, Сенад Алић, 

Анер Жуљевић и Јелка Милићевић. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 

Дом народа Парламента Федерације није усвојио Извјештај о 

извршењу Буџета Федерације Босне и Херцеговине у периоду од 1.1. 

до 31.12. 2018. године јер је за гласало 26 делегата, 14 делегата је 

било против, а четири делегата су била уздржана. 

 С обзиром да је изражена сумња у резултате гласања, секретар 

Дома народа је на основу члана 113. Пословника о раду Дома народа 

извршио поименично изјашњавање. 

На основу резултата поименичног изјашњавања, 

предсједавајући Дома народа констатовао је да, Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио Извјештај о 

извршењу Буџета Федерације Босне и Херцеговине у периоду од 1.1. 

до 31.12. 2018. године, јер је за гласало 29 делегата, 16 делегата је 

било против, а четири делегата су била уздржана. 

5. Информација о вањском и унутрашњем дугу у Федерацији 
Босне и     Херцеговине на дан 31.12. 2018. године 

 
Влада Федерације Парламенту Федерације доставила је 

Информацију о вањском и унутрашњем дугу у Федерацији Босне и 

Херцеговине на дан 31.12. 2018. године у сврху информисања. 

Информацију су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

 Информацију о вањском и унутрашњем дугу у Федерацији Босне 

и Херцеговине на дан 31.12. 2018. године је образложила федерална 

министрица финансија, Јелка Милићевић. 

 У расправи су учествовали: Звонко Марић, Анер Жуљевић, Рамо 

Исак, Јелка Милићевић и Младен Симић. 

 Потпредсједавајући Дома народа, Аљоша Чампара, који је у 

међувремену преузео предсједавање сједницом Дома народа, 

констатовао је да, будући да се ради о материјалу који је Парламенту 

Федерације достављен ради информисања, Дом народа Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине прима на знање Информацију о 

вањском и унутрашњем дугу у Федерацији Босне и Херцеговине на дан 

31.12. 2018. године. 
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6. Квартални извјештај о дугу Q1/2019 

 Влада Федерације је ради информисања доставила Парламенту 

Федерације Квартални извјештај о дугу Q1/2019. 

 Квартални извјештај су разматрала надлежна радна тијела и 

доставила своје извјештаје. 

 Није било потребе да представник Владе Федерације образложи 

квартални извјештај. 

  У расправи није нико учествовао. 

 Потпредсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине примио на знање Квартални 

извјештај о дугу Q1/2019. 

7. Годишњи план задуживања за 2019. годину 

 Влада Федерације је ради информисања доставила Парламенту 

Федерације Годишњи план задуживања за 2019. годину. 

 Годишњи план задуживања за 2019. годину разматрала су 

надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 

 Годишњи план задуживања за 2019. годину је образложила 

федерална министрица финансија, Јелка Милићевић. 

  Није било расправе. 

 Потпредсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине примио на знање Годишњи план 

задуживања за 2019. годину. 

8. Стратегија управљања дугом 2019. - 2021. године 

Влада Федерације, ради информисања, доставила је 

Парламенту Федерације Стратегију управљања дугом 2019. - 2021. 

године. 

 Стратегију управљања дугом 2019. - 2021. године разматрала су 

надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 

 Стратегију управљања дугом 2019. - 2021. године образложила 

је федерална министрица финансија, Јелка Милићевић. 
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  Није било расправе. 

 Потпредсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине примио на знање Стратегију 

управљања дугом 2019. - 2021. године. 

9. Извјештај о извршењу Програма рада Агенције за ревизију 

приватизације у Федерацији Босне и Херцеговине за 2018. 

годину 

Потпредсједавајући је подсјетио делегате да је чланом 14. 

Закона о ревизији приватизације државног капитала у привредним 

друштвима и банкама дефинисана обавеза Агенције за ревизију 

приватизације у Федерацији БиХ да, најкасније до 30. марта текуће 

године, Парламенту Федерације достави Извјештај о извршењу 

Програма рада за претходну годину, а што је Агенција и урадила. 

Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 

Није било потребе да представник Агенције за ревизију 

приватизације образложи Извјештај. 

У расправи су учествовали: Жарко Вујовић, Звонко Марић, 

Јасмин Дувњак, Игор Стојановић, директор Агенције за ревизију 

приватизације у Федерацији БиХ, Ведад Дураковић и Рамо Исак. 

На основу резултата гласања, потпредсједавајући је констатовао 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 37 
гласова за, пет уздржаних гласова и једним гласом против усвојио 
сљедећи 

 
          З А К Љ У Ч А К 

I 
 

Усваја се Извјештај о извршењу Програма рада Агенције за ревизију 
приватизације у Федерацији Босне и Херцеговине за 2018. годину. 
 

 II 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

Потом је потпредсједавајући ставио на гласање закључак који је 

предложио делегат Жарко Вујовић, а којим се задужује Влада 
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Федерације да у наредном периоду покуша обезбиједити додатна 

материјално-финансијска средства за рад Агенције за ревизију 

приватизације у Федерацији Босне и Херцеговине. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио 

предложени закључак јер је за гласало 26 делегата, а 15 делегата је 

било уздржано. 

Након тога предсједавање сједницом је поново преузео 

предсједавајући, Томислав Мартиновић. 

10. Информација о извршеним ревизијама приватизације 
државног капитала привредних друштава и банака у 
Федерацији Босне и Херцеговине за период јули - децембар 
2018. године 

 

 На основу члана 13. Закона о ревизији приватизације државног 

капитала у привредним друштвима и банкама, Агенција за ревизију 

приватизације дужна је сваких шест мјесеци, путем Владе Федерације, 

информисати Парламент Федерације о извршеним ревизијама 

приватизације државног капитала привредних друштава и банака у 

Федерацији. 

 Влада Федерације је доставила Информацију о извршеним 
ревизијама приватизације државног капитала привредних друштава и 
банака у Федерацији Босне и Херцеговине за период јули - децембар 
2018. године, ради разматрања и прихватања. 
 
 Информацију су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 
 Није било потребе да представник Владе Федерације образложи 
Информацију. 
 
 На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 38 
гласова за, пет уздржаних гласова и једним гласом против усвојио 
сљедећи 
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 З А К Љ У Ч А К 

I 
 

Прихваћа се Информација о извршеним ревизијама 
приватизације државног капитала привредних друштава и банака у 
Федерацији Босне и Херцеговине за период  јули - децембар 2018. 
године. 
 

II 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

11. Извјештаји Фонда за професионалну рехабилтацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом за 2018. годину 

 

Предсједавајући је подсјетио делегате да је Фонд за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом Парламенту Федерације ради усвајања доставио 

сљедеће извјештаје: 

- Извјештај о раду Фонда за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом за 2018. годину, 

- Извјештај о извршењу Финансијског плана Фонда за период од 
01.01. - 31.12.2018. године. 

 

Извјештаје су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Извјештаје Фонда за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом за 2018. годину образложио је  

директор Фонда, Ахмет Баљић. 

У расправи су учествовали: Звонко Марић и Ахмет Баљић. 

 На основу резултата, гласања предсједавајући је констатовао да 

је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 39 

гласова за и пет уздржаних гласова прихватио сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

усваја Извјештај о раду Фонда за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом за 2018. годину и Извјештај о 
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извршењу Финансијског плана Фонда за период од 01. 01. - 31.12.2018. 

године. 

 
12. Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2018. 

годину 
 
Влада Федерације је прихватила Извјештај о раду Федералног 

завода за запошљавање за 2018. годину и доставила га Парламенту 
Федерације ради разматрања. 

 
Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 
 
Није било потребе да представник Федералног завода за 

запошљавање образложи Извјештај. 
 
У расправи је учествовао Рамо Исак. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није 
прихватио Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 
2018. годину јер је за гласало 27 делегата, 13 делегата је било против, 
а пет делегата је било уздржано. 

 
С обзиром да је изражена сумња у резултате гласања, секретар 

Дома народа је извршио поименично изјашњавање. 
 
На основу резултата поименичног изјашњавања, 

предсједавајући је констатовао да Дом народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине није прихватио Извјештај о раду Федералног 
завода за запошљавање за 2018. годину јер је за гласало 28 делегата, 
14 делегата је било против, а шест делегата је било уздржано. 

 
 
13. Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности 

Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину 
 

Влада Федерације доставила је Парламенту Федерације, ради 

информисања, Одлуку о издвајању средстава у Фонд солидарности 

Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину. 

Одлуку о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације 

Босне и Херцеговине за 2019. годину разматрала су надлежна радна 

тијела и доставила своје извјештаје. 
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 Није било расправе. 

 Предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине примио на знање Одлуку о издвајању 

средстава у Фонд солидарности Федерације Босне и Херцеговине за 

2019. годину. 

 
       14.  Избор и именовања: 
 

- Приједлог одлуке о избору предсједника, замјеника 
предсједника и чланова Привременог одбора за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство Дома народа 
Парламента Федерације БиХ 
 
Приједлог одлуке о избору предсједника, замјеника предсједника 

и чланова Привременог одбора за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство Дома народа Парламента Федерације БиХ, на приједлог 

Колегијума Дома народа, утврдила је Привремена комисија за избор и 

именовања Дома народа. 

Приједлог одлуке образложио је предсједник Привремене 

комисије за избор и именовања Дома народа, Иво Тадић. 

У расправи су учествовали: Анер Жуљевић и Томислав 

Мартиновић. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 

је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 46 

гласова за и једним гласом против, донио Одлуку о избору 

предсједника, замјеника предсједника и чланова Привременог одбора 

за пољопривреду, водопривреду и шумарство Дома народа 

Парламента Федерације у саставу: Илија Илић -  предсједник; Харис 

Јусић -  замјеник предсједника; и чланови: Јасминко Капић, Дамир 

Џеба, Горан Броћета, Смиљана Витешкић и Расим Кантаревић. 

 
Сједница је завршена у 18.00 часова. 

 
Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
 

 СЕКРЕТАР             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
 

        Измир Хаџиавдић                                   Томислав Мартиновић 


