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Сједница је почела у 13.29. 
 Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, 
предсједавајући Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 Предсједавајући је поздравио делегате, представнике борачких 
удружења, представнике Владе Федерације те представнике медија. 
Изостанак са сједнице најавили су: Никица Боснић, Слађан Илић, 
Младен Симић, Мирела Трепанић, Здравко Бешлић и Јасенко 
Туфекчић.  
Предсједавајући је обавијестио делегате да је делегат Хајрудин 
Халиловић поднио оставку на делегатску дужност те да је у Централној 
изборној комисији у току поступак његове замјене. 
Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствује 51 делегат 
што чини већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 
 
Прије преласка на рад предсједавајући је позвао делегате да усвоје 
Записник  1. Ванредне  сједнице Дома народа и Записник 1. сједнице 
Дома народа. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине без 
примједби, са 42 гласа за, два уздржана гласа и једним гласом против 
усвојио Записник 1. ванредне сједнице Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине одржане 16. маја 2019. године. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине без 
примједби, са 43 гласа за, једним уздржаним гласом и једним гласом 
против усвојио Записник 1. сједнице Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине одржане 1. априла 2019. године. 
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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 
 
 
Дамир Џеба је поставио питање Вијећу министара Босне и 
Херцеговине. Интересује га какав је став Вијећа министара по питању 
изјава министрице за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине 
Семихе Боровац о могућем доношењу одлуке и најаве смјештаја 
породица припадника терористичке организације исламска држава на 
локалитету реадмисијског центра Салаковац код Мостара. 
 
Љубинка Атанасијевић је упутила два питања Влади Федерације. 
Прво питање гласи: У којој фази је изградња брзе цесте Лашва -
Травник, шта се десило са средствима руског клириншког дуга, докле 
се дошло са пројектом, откупом земљишта и уговорима са извођачима 
радова? 
Друго питање гласи: За када је помакнут рок завршетка радова на 
реконструкцији тунела Врандук, колико је до сада нагомилано и колико 
ће се нагомилати средстава по основу пенала за кашњење завршетка 
радова и ко ће да одговара за настало саобраћајно малигно стање у 
том крају? 
 
Борис Крешић је поставио питање федералном министарству 
финансија, а које гласи: зашто приликом одлучивања о жалбама на 
рјешење Порезне управе о праву на лични одбитак грађани чекају 
годину или двије када је по законским прописима Министарство дужно 
одговорити у року од 30 дана, зашто се крше законски прописи и ко у 
федералном министарству финансија одговара за непоступање према 
грађана? 
 
Вибор Ханџић је поставио питање и покренуо двије иницијативе. 
Упит је поставио градовима Тузла, Зеница, Широки Бријег, Бихаћ, 
Ливно, Цазин и Горажде, а којим тражи да му наведене јединице 
локалне самоуправе доставе упоредни преглед прикупљених 
средстава по европским фондовима у периоду када су били општина и 
од момента проглашења градовима. 
Прву иницијативу је упутио руководству Дома народа којом тражи 
присуство представника делегата из реда Осталих сједницама 
Колегијума Дома народа. 
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Другом иницијативом је затражио да Дом народа разматра Нацрт 
закона о забрани негирања, минимизовања, оправдавања или 
одобравања холокауста, злочина геноцида и злочина против 
човјечности, којег је Представнички  дом прихватио на сједници 
одржаној 23. фебруара 2016. године. 
 
Звонко Марић је поставио два питања премијеру Федерације Фадилу 
Новалићу. Интересује га на који начин Влада Федерације синхронизује 
активности око изградње ‘’јужне интерконекције’’, да ли се у том смислу 
воде преговори и да ли су се добиле икакве гаранције везане за 
изградњу. 
Друго питање је везано за изградњу Блока 7 ТЕ Тузла, а односи се на 
информацију да су одређена правна лица добила припремне радове 
на изградњи Блока 7 без сагласности Парламента Федерације. Упитао 
је да ли је то тачно и да ли Влада Федерације може преиспитати ту 
могућност? 
 
Јасмин Дувњак је покренуо једну иницијативу и поставио неколико 
питања. Иницијатива се односи на усклађивање Правилника о 
условима које морају испуњавати болнице  за додјелу назива 
универзитетска болница са одредбама Закона о здравственој заштити. 
Поставио је питање Министарству сигурности Босне и Херцеговине, 
Федералном министарству унутрашњих послова и Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске у вези кретања, 
позиционисања и збрињавања миграната у Босни Херцеговини, а у 
контексту изјава члана Предсједништва Босне и Херцеговине, 
Милорада Додика, који не жели да мигранти прелазе нити да се 
смјештају на територији Републике Српске. 
Такође, поставио је питање и надлежним правосудним институцијама у 
Босни Херцеговини да ли је у протеклих пет година било подигнутих 
оптужница, да ли је неко процесуиран и да ли се десила иједна 
правоснажна пресуда у вези почињења кривичног дјела из члана 163. 
став 5. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине (Изазивање 
народносне, расне и вјерске мржње, раздора или нетрпељивости), а 
који се односи на свако негирање геноцида и других злочина против 
човјечности? 
 
Горан Броћета је поставио питање премијеру Федерације Фадилу 
Новалићу и федералној министрици финансија Јелки Милићевић. 
Упитао је да ли у скорије вријеме општине Дрвар, Гламоч и Босанско 
Грахово могу очекивати икакву помоћ те затражио да премијер или 
министрица барем приме начелнике ових општина како би им указали 
на проблем са којима се сусрећу корисници локалних буџета и грађани 
наведених општина. 
 



 4 

Драган Стевановић је упутио иницијативу Колегијуму Дома народа 
којом је затражио да убудуће Дом народа не разматра планске 
финансијске документе Федералног завода здравственог осигурања и 
Федералног фонда солидарности док се претходно не размотре 
извјештаји о раду и финансијски извјештаји наведених институција за 
претходну годину. 
 
Анер Жуљевић је затражио информацију од Федералног 
министарства околиша и туризма да ли постојеће стање на депонији 
смећа Уборак код Мостара задовољава услове везане за околинску 
дозволу. Затражио  је да му се доставе сви налази инспекције од 
појаве овог проблема и замолио Владу Федерације да се укључи како 
би се утврдиле стварне чињенице. 
Затражио је, ако је тачна информација - да је НОС доставио мишљење 
ДЕРК-у у којем стоји да гашење ‘’Алуминија’’ има одређене ефекте на 
стабилност електроенергетског система, да му се исто достави. 
 
Томислав Мандић је упутио иницијативу Влади Федерације којом се 
тражи покретање поступка реструктуисања, докапитализације и 
унапријеђења пословања, поново покретање производње те 
утврђивање одговорности за незаконитости у Ауминиј д.д. Мостар. 
 
Исак Рамо је затражио да се делегатима достави шта је то делегатско 
питање, а шта делегатска иницијатива и на који начин се постављају. 
Поставио је питање Федералној управи за инспекцијске послове. 
Упитао је ко даје инструкције како ће да ради Федерална инспекција. 
 
Потом се прешло на утврђивање дневног реда. 
 
Предсједавајући је обавијестио  делегате да Колегијум Дома народа 
предлаже да се у приједлог дневног реда  2. сједнице Дома народа 
уврсте сљедеће тачке: Приједлог закона о измјенама и допуни Закона 
о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине - хитни 
поступак, Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској 
консолидацији привредних друштава у Федерацији Босне и 
Херцеговини - скраћени поступак, Приједлог одлуке о прихватању 
задужења по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске 
банке за обнову и развој за реализацију Пројекта побољшање 
енергетске ефикасности у ЈУ Кантоналној болници Зеница и Приједлог 
одлуке о давању сагласности на измјене и допуне Финансијског плана 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 
2019. годину (консолидовани), измјене и допуне Финансијског плана 
Федералног фонда солидарности за 2019. годину (Анеx И.) и Одлуку о 
начину извршавања Ребаланса Финансијског плана Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2019. 
годину. 
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 37 
гласова за, осам уздржаних гласова и једним гласом против, прихватио 
овај приједлог Колегијума Дома народа. 
 
Предсједавајући је подсјетио да је Влада Федерације доставила 
сљедеће приједлоге закона с приједлогом да се разматрају по хитном 
поступку: Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације 
Босне и Херцеговине  за 2019. годину, Приједлог закона о измјенама и 
допунама Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине  за 2019. годину, Приједлог закона о правима 
демобилисаних  бранилаца  и чланова њихових породица и Приједлог 
закона о измјенама и допуни Закона о електричној енергији у 
Федерацији Босне и Херцеговине.  
 
Затим је позвао делегате да се на основу члана 188. Пословника  о 
раду Дома народа изјасне да ли ће ове приједлоге закона разматрати 
по хитном поступку. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 30 
гласова за, седам уздржаних гласова и 11 гласова против, прихватио 
да се Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације 
Босне и Херцеговине  за 2019. годину  разматра по хитном поступку. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да  Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 29 гласова за, 
девет уздржаних гласова и 11 гласова против није прихватио приједлог 
да се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине  за 2019. годину разматра по 
хитном поступку. 
 
С обзиром да је потпредсједавајући Дома народа Аљоша Чампара 
изразио сумњу у резултате гласања, секретар Дома народа Измир 
Хаџиавдић, након паузе коју је затражио предсједник Клуба делегата 
бошњачког народа Јасмин Дувњак, извршио је поименично 
изјашњавање. 
 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајући је 
констатовао да је Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине са 30 гласова за, 11 уздржаних гласова и осам гласова 
против, прихватио да се Приједлог закона о измјенама и допунама 
Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине  за 
2019. годину разматра по хитном поступку. 
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Потпредсједавајући Дома народа Аљоша Чампара је упитао секретара 
Дома народа да појасни шта представља већину у ситуацији када Дом 
народа нема верификованих 58 делегата.  
Секретар Дома народа Измир Хаџиавдић је подсјетио на одредбе чл. 
110. и 260. Пословника о раду Дома народа које дају одговор на ово 
питање. 
 
Након тога наставило се са утврђивањем дневног реда. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 40 
гласова за, пет уздржаних гласова и три гласа против, прихватио да се 
Приједлог закона о правима демобилисаних бранилаца и чланова 
њихових породица разматра по хитном поступку. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 36 
гласова за, девет уздржаних гласова и четири гласа против, прихватио 
да се Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о електричној 
енергији у Федерацији Босне и Херцеговине разматра по хитном 
поступку. 
 
Такође, Влада Федерације је доставила и Приједлог закона о 
измјенама Закона о финансијској консолидацији привредних друштава 
у Федерацији Босне и Херцеговини с приједлогом да се разматра по 
скраћеном поступку. 
 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 32 гласа 
за, девет уздржаних гласова и два гласа против, прихватио да се 
Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији 
привредних друштава у Федерацији Босне и Херцеговини  разматра по 
скраћеном поступку. 
 
Затим је предсједавајући ставио на гласање и, на основу резултата 
гласања, констатовао да је Дом народа Парламента Федерације Босне 
и Херцеговине са 33 гласа за, 11 уздржаних гласова и једним гласом 
против, усвојио сљедећи: 
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Д Н Е В Н И   Р Е Д: 
 

1. Верифицирање мандата делегату у Дому народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 

 
2. Приједлози закључака  који произилазе из пресуда Уставног 

суда Федерације Босне и Херцеговине, бр.: У-22/16 од 
6.3.2019. године, У-31/18 од 26.3.2019. године, У-24/18 од 
7.5.2019. године, У-5/18 од 7.5.2019. године, У-35/18 од 
28.5.2019. године, У-34/18 од 28.5.2019. године, У-27/18 од 
7.5.2019. године и У-6/19 од 28.5.2019. године, 

 
3. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета 

Федерације Босне и Херцеговине  за 2019. годину - хитни 
поступак, 

 
4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине  за 
2019. годину - хитни поступак, 

 
5. Приједлог закона о правима демобилисаних бранилаца и 

чланова њихових породица - хитни поступак, 
 

6. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о електричној 
енергији у Федерацији Босне и Херцеговине – хитни 
поступак, 

 
7. Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској 

консолидацији привредних друштава у Федерацији Босне и 
Херцеговини – скраћени поступак, 

 
8. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о 

зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за 
обнову и развој за реализацију Пројекта побољшање 
енергетске ефикасности у ЈУ Кантоналној болници Зеница, 

 
9. Приједлог одлуке о давању сагласности на измјене и допуне 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације БиХ за 2019. годину 
(консолидовани), измјене и допуне Финансијског плана 
Федералног фонда солидарности за 2019. годину (Анеx I.) и 
Одлуку о начину извршавања Ребаланса Финансијског 
плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације БиХ за 2019. годину. 
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1. Верифицирање мандата делегату у Дому народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине 

 
Централна изборна комисија обавијестила је Дом народа да је престао 
мандат делегату Самиру Суљевићу из личних разлога те да је 
додијељен мандат сљедећем квалификованом кандидату Елмедину 
Конаковићу из реда бошњачког народа. 
Привремена мандатно-имунитетска комисија је одржала сједницу и 
доставила свој извјештај. 
У расправи нико није учествовао. 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 43 гласа 
за и једним уздржаним гласом  усвојио извјештај Привремене 
мандатно-имунитетске комисије и тиме верификовао мандат делегату 
у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
Елмедину Конаковићу, те је новоизабрани делегат дао заклетву.  
 
 

2. Приједлози закључака  који произилазе из пресуда Уставног 
суда Федерације Босне и Херцеговине, бр.: У-22/16 од 
6.3.2019. године, У-31/18 од 26.3.2019. године, У-24/18 од 
7.5.2019. године, У-5/18 од 7.5.2019. године, У-35/18 од 
28.5.2019. године, У-34/18 од 28.5.2019. године, У-27/18 од 
7.5.2019. године и У-6/19 од 28.5.2019. године 

 
Предсједавајући је обавијестио делегате да је Уставни суд Федерације 
Парламенту Федерације доставио пресуде бр.: У-22/16 од 6.3.2019. 
године, У-31/18 од 26.3.2019. године, У-24/18 од 7.5.2019. године, У-
5/18 од 7.5.2019. године, У-35/18 од 28.5.2019. године, У-34/18 од 
28.5.2019. године, У-27/18 од 7.5.2019. године и У-6/19 од 28.5.2019. 
године којима је утврђено да одређени прописи нису у складу са 
Уставом Федерације Босне И Херцеговине. 
 
Пресуде су достављене надлежним радним тијелима. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и  Херцеговине са 32 гласа за и 
четири уздржана гласа усвојио сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
Задужује се премијер Федерације Босне и Херцеговине да, у складу са 
обавезама из Устава Федерације Босне и Херцеговине, осигура 
извршење пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине бр.: 
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У-22/16 од 6.3.2019. године, У-31/18 од 26.3.2019. године, У-24/18 од 
7.5.2019. године, У-5/18 од 7.5.2019. године, У-35/18 од 28.5.2019. 
године, У-34/18 од 28.5.2019. године, У-27/18 од 7.5.2019. године и У-
6/19 од 28.5.2019. године. 
 
 
 
3. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације 
Босне и Херцеговине  за 2019. годину - хитни поступак 
 
Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине  за 2019. годину утврдила је Влада Федерације. 
 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
обавијестио је Дом народа да је на 4. Ванредној сједници одржаној 16. 
јула 2019. године усвојио Приједлог одлуке о измјенама и допунама 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине  за 2019. годину у тексту како 
ју је предложила Влада Федерације. Том приликом усвојен је и 
закључак. 
Приједлог одлуке су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 
Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине  за 2019. годину образложио је премијер Федерације 
Босне и Херцеговине Фадил Новалић. 
 
 Извјештај Привременог одбора за економску и развојну 
политику, финансије и буџет образложио је Аљоша Чампара. 
 
У расправи су учествовали: Звонко Марић, Дамир Марјановић, 
Елмедин Конаковић, Анер Жуљевић, Фадил Новалић, Игор Стојановић, 
Аљоша Чампара, Томислав Мартиновић и Сенад Чељо. 
 
Након расправе предсједавајући је дао паузу. 
 
Послије паузе предсједавајући је ставио на гласање Приједлог одлуке 
о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и Херцеговине  за 
2019. годину. 
 
 На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио 
Приједлог одлуке о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине  за 2019. годину јер је за гласало 28 делегата, три 
делегата су била уздржана  а девет делегата је било против. 
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 С обзиром да је предсједник Клуба делегата бошњачког народа 
Јасмин Дувњак изразио сумњу у резултате гласања, секретар Дома 
народа Измир Хаџиавдић је на основу члана 113. Пословника о раду 
Дома народа извршио поименично изјашњавање. 
 
 
 На основу резултата поименичног изјашњавања предсједавајући 
Дома народа је констатовао да је Дом народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине са 31 гласом за, шест уздржаних гласова и осам 
гласова против усвојио Приједлог одлуке о измјенама и допунама 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине  за 2019. годину. 
 
 
4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине  за 2019. 
годину - хитни поступак 
 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине  за 2019. годину утврдила је и 
у парламентарну процедуру доставила Влада Федерације. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
обавијестио је Дом народа да је на 4. Ванредној сједници одржаној 16. 
јула 2019. године усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама 
Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине  за 
2019. годину у тексту како га је предложила Влада Федерације.  
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине  за 2019. годину образложила 
је федерална министрица финансија Јелка Миличевић. 
 
 У расправи није нико учествовао. 
 
 На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да  
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 31 
гласом за, четири уздржана гласа и 11 гласова против усвојио 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине  за 2019. годину. 
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5. Приједлог закона о правима демобилисаних бранилаца и 
чланова њихових породица - хитни поступак 
 
Приједлог закона о правима демобилисаних бранилаца и чланова 
њихових породица утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
обавијестио је Дом народа да је на 4. Ванредној сједници одржаној 16. 
јула 2019. године усвојио Приједлог закона о правима демобилисаних 
бранилаца  и чланова њихових породица у тексту како га је 
предложила Влада Федерације.  
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 
Приједлог закона о правима демобилисаних бранилаца и чланова 
њихових породица образложио је федерални министар за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата Салко 
Букваревић. 
 
 У расправи су учествовали: Елмедин Конаковић, Сенад Алић, 
Игор Стојановић, Дамир Марјановић, Аљоша Чампара, Звонко Марић, 
Анер Жуљевић, Јасмин Дувњак, Иво Тадић, Дамир Џеба, Фахрудин 
Скопљак, Илија Накић, Драган Стевановић, Илија Илић и представник 
борачких удружења.  
 
 На Приједлог закона о правима демобилисаних бранилаца и 
чланова њихових породица делегате Анер Жуљевић је поднио 13 
амандмана. 
 
 Након расправе Салко Букваревић је образложио изјашњење 
Владе Федерације на поднесене амандмане којим се ни један од 
амандмана не прихвата. 
 
 Предсједавајући је позвао Анера Жуљевића да се изјасни о томе 
да ли жели да се Дом народа изјасни о амандманима које је уложио. 
Анер Жуљевић је изјавио да одустаје од поднесених амандмана. 
 
 Потом је предсједавајући ставио на гласање Приједлог закона о 
правима демобилисаних бранилаца и чланова њихових породица. 
 
 На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
једногласно, са 41 гласом за, усвојио Приједлог закона о правима 
демобилисаних бранилаца и чланова њихових породица. 
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 Након тога предсједавајући је ставио на гласање приједлог 
закључка Клуба делегата хрватског народа и, на основу резултата 
гласања, констатовао да је Дом народа Парламента Федерације Босне 
и Херцеговине, једногласно, са  35 гласова за, усвојио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
Задужују се Влада Федерације Босне и Херцеговине и Федерално 
министарство за питања бораца и инвалида одбрамбено-
ослободилачког рата да прате примјену Закона о правима 
демобилисаних бораца и чланова њихових породица, те да по истеку 
рока од 60 дана извјести Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине о броју и поименичном попису корисника права из овог 
Закона, те утрошку средстава за његову проведбу. 
 
 
6. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о електричној 
енергији у Федерацији Босне и Херцеговине - хитни поступак 
 
Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о електричној енергији у 
Федерацији Босне и Херцеговине утврдила је Влада Федерације. 
 
Предсједавајући је подсјетио делегате да је Влада Федерације у  
претходном мандатном периоду доставила изјашњење којим је 
прихватила амандман тадашњег посланика у Представничком дому 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине Денниса Гратза на члан 
2. Приједлога закона којим се мијења члан 73. Закона.  
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
обавијестио је Дом народа да је на 5. Ванредној сједници одржаној 16. 
јула 2019. године усвојио Приједлог закона о измјенама и допуни 
Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине са 
амандманом који је Влада Федерације прихватила па је постао 
саставни дио Приједлога закона. 
 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 
Није било потребе да представник Владе Федерације образложи 
Приједлог закона. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
 На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да  
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине  са 37 
гласова за и два уздржана гласа усвојио Приједлог закона о измјенама 
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и допуни Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 
 
 
7. Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској 
консолидацији привредних друштава у Федерацији Босне и 
Херцеговини - скраћени поступак 
 
Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији 
привредних друштава у Федерацији Босне и Херцеговини утврдила је 
Влада Федерације. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
обавијестио је Дом народа да је на 5. Ванредној сједници одржаној 16. 
јула 2019. године усвојио Приједлог закона о измјенама Закона о 
финансијској консолидацији привредних друштава у Федерацији Босне 
и Херцеговини у тексту како га је предложила Влада Федерације. 
 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 
Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији 
привредних друштава у Федерацији Босне и Херцеговини образложио 
је Стипо Буљан, секретар  Федералног министарства енергије, 
рударства и индустрије. 
 
У расправи су учествовали: Елмедин Конаковић, Анер Жуљевић и 
Стипо Буљан. 
 
 На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да  
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине  са 35 
гласова за  и три уздржана гласа усвојио Приједлог закона о измјенама 
Закона о финансијској консолидацији привредних друштава у 
Федерацији Босне и Херцеговини. 
 
8. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о 
зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и 
развој за реализацију Пројекта побољшање енергетске 
ефикасности у ЈУ Кантоналној болници Зеница 
 
 Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму 
између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој за 
реализацију Пројекта побољшање енергетске ефикасности у ЈУ 
Кантоналној болници Зеница доставила је Влада Федерације. 
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Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
обавијестио је Дом народа да је на 2. сједници одржаној 10. априла 
2019. године донио Одлуку о прихватању задужења по Уговору о зајму 
између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој за 
реализацију Пројекта побољшање енергетске ефикасности у ЈУ 
Кантоналној болници Зеница. 
 
Приједлог одлуке су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 
Није било расправе. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине  једногласно са 
38 гласова за  донио Одлуку о прихватању задужења по Уговору о 
зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој 
за реализацију Пројекта побољшање енергетске ефикасности у ЈУ 
Кантоналној болници Зеница. 
 
9. Приједлог одлуке о давању сагласности на измјене и допуне 
Финансијског плана Завода здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације БиХ за 2019. годину (консолидовани), 
измјене и допуне Финансијског плана Федералног фонда 
солидарности за 2019. годину (Анеx I.) и Одлуку о начину 
извршавања Ребаланса Финансијског плана Завода здравственог 
осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2019. годину. 
 
 Приједлог одлуке о давању сагласности на измјене и допуне 
Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације БиХ за 2019. годину (консолидовани), измјене и допуне 
Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2019. годину 
(Анеx I.) и Одлуку о начину извршавања Ребаланса Финансијског плана 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 
2019. годину утврдила је и доставила Влада Федерације. 
 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
обавијестио је Дом народа да је на 5. сједници одржаној 16. јула 2019. 
године донио Одлуку о давању сагласности на измјене и допуне 
Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације БиХ за 2019. годину (консолидовани), измјене и допуне 
Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2019. годину 
(Анеx I.) и Одлуку о начину извршавања Ребаланса Финансијског плана 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 
2019. годину. 
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Приједлог одлуке су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 
У расправи су учествовали: Елмедин Конаковић, Драган Стевановић, 
Дамир Марјановић, Томислав Мартиновић,  Анер Жуљевић, 
директорица Завода Здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације БиХ, Влатка Мартиновић и Вибор Ханџић. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да  је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине  са 30 
гласова за  и 10 уздржаних гласова донио Одлуку о давању 
сагласности на измјене и допуне Финансијског плана Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2019. 
годину (консолидовани), измјене и допуне Финансијског плана 
Федералног фонда солидарности за 2019. годину (Анеx I.) и Одлуку о 
начину извршавања Ребаланса Финансијског плана Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2019. 
годину. 
 
 

Сједница је завршена у 20.56 сати. 
 
 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 
 

 
  

  СЕКРЕТАР                                   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
                                                                 

  Измир Хаџиавдић                                           Томислав Мартиновић 
 
 
 
 
 
 


