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З А П И С Н И К 

18. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 19.4. 2018. године 

 

  Сједница је почела у 11:40 сати. 

 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа 

Парламента Федерације БиХ. 

 

На почетку сједнице предсједавајућа је поздравила делегате, замјеницу 
предсједника Владе Федерације госпођу Јелку Милићевић,  министра Јосипа 
Мартића,  представнике удружења, међународних организација,  медија и госте. 
 

Изостанак са сједнице оправдао је  Младен Лонић. 

 

  На основу евиденције Стручне службе, предсједавајућа је констатовала да 

сједници присуствује 41 делегат што чини већину па Дом народа може радити и 

пуноважно одлучивати.  

 

 Анер Жуљевић је предложио  да се тачка 10. - Одлука о утврђивању 

Привремених смјерница Политике за провођење енергијске ефикасности у 

Федерацији Босне и Херцеговине, и тачка 19. - Програм преструктурисања 

електроенергетског сектора у Федерацији Босне и Херцеговине, скину  из 

предложеног дневног рада због дораде у смислу рокова, а да се тачка 16. - 

Годишњи извјештај о пословању Јавног предузећа „Жељезнице Федерације БиХ“, 

д.о.о. Сарајево  за 2015. годину разматра са извјештајима о пословању за 2016. и 

2017. годину на једној од наредних сједница. 

Поставио је питање Колегијуму Дома народа да ли може у сарадњи са 

Колегијумом Представничкогдома договорити стављање на дневни ред сједница 

Представничког дома приједлога аката које су предложили делегати у Дому 

народа како би Представнички дом први разматрао ове акте, а потом и Дом 

народа. 
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 Слађан Илић је предложио да се у дневни ред данашње сједнице уврсти 

Нацрт закона о поступању са неискориштеним некретнинама након трајне и 

потпуне обуставе рударских радова којег је предложио. 

 У вези приједлога делегата Жуљевића дискутовали су Томислав 

Мартиновић, предсједник Клуба делегата хрватског народа и Анер  

Жуљевић. 

 Предсједавајућа је предложила делегатима да доставе своје иницијативе 

Стручној служби Дома народа како би оне могле бити разматране на сједници 

предвиђеној за 10. мај 2018. године. 

 

 Будући да је делегат Илић затражио гласање о његовом приједлогу, 

предсједавајућа је констатовала да Дом народа Парламента Федерације је са 44 

гласа за и три суздржана гласа усвојио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 Нацрт закона о поступању са неискориштеним некретнинама након трајне и 
потпуне обуставе рударских радова ће се разматрати на сједници Дома народа 
предвиђеној за 10. мај 2018. године. 
 
 Будући да није више било приједлога за измјену и допуну предложеног 
дневног реда, предсједавајућа је обавијестила делегате о сљедећем: 
 
 Влада Федерације доставила је сједеће Приједлоге закона с приједлогом да 
се разматрају по скраћеном поступку:  

- Приједлог закона о измјени Закона о финансијској консолидацији 
привредних друштава у Федерацији Босне и Херцеговине,   
-  Приједлог закона о измјени Закона о здравственом осигурању,  
-  Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о висини стопе затезне 
камате на јавне приходе и 
-  Приједлог закона о измјени Закона о доприносима.  

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 46 гласова за, два гласова против  и два 
суздржана гласа, прихватио да се Приједлог закона о измјени Закона о 
финансијској консолидацији привредних друштава у Федерацији Босне и 
Херцеговине разматра по скраћеном поступку. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 44 гласа за и три суздржана гласа, 

прихватио да се Приједлог закона о измјени Закона о здравственом осигурању 

разматра по скраћеном поступку. 
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На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 43 гласа за, једним гласом против и 

четири суздржана гласа, прихватио да се Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе разматра по 

скраћеном поступку. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 43 гласа за и три суздржана гласа, 

прихватио да се Приједлог закона о измјени Закона о доприносима разматра по 

скраћеном поступку. 

 Влада Федерације доставила је допис којим из парламентарне процедуре 

повлачи ради дораде текста Нацрт  закона о електронском потпису Федерације 

Босне и Херцеговине, те се скида с предложеног дневног реда. 

 Делегат Жељко Мирковић је предложио да се на данашњој сједници 

разматра Годишњи извјештај о пословању Јавног предузећа „Жељезнице 

Федерације БиХ“, д.о.о. Сарајево  за 2015. годину, због важности теме за Унско - 

сански кантон. 

Потом је предсједавајућа констатовала да је Дом народа, са 46  гласова за 

и два  суздржана гласа, усвојио сљедећи 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Приједлог закона о измјени Закона о финансијској консолидацији привредних 
друштава у Федерацији Босне и Херцеговине  - скраћени поступак, 
 

2. Приједлог закона о измјени Закона о здравственом осигурању -  скраћени 

поступак, 

 

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о висини стопе затезне 

камате на јавне приходе - скраћени поступак, 

 

4. Приједлог закона о измјени Закона о доприносима - скраћени поступак, 

 

5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о фискалним системима, 

 

6. Нацрт закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и 

Херцеговине, 

 

7. Нацрт закона о угоститељству Федерације Босне и Херцеговине, 
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8. Нацрт Закона о обавезним осигурањима у саобраћају, 

 

9. Одлука о утврђивању Привремених смјерница Политике за провођење 

енергијске ефикасности у Федерацији Босне и Херцеговине, 

 

10. Приједлог одлуке о давању сагласности на Измјене и допуне (Ребаланс) 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 

Федерације Босне и Херцеговине за 2017.годину (консолидовани), Измјене и 

допуне Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2017. годину 

(Ребаланс) - (Анеx I) и Одлуку о начину извршавања Ребаланса Финансијског 

плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и 

Херцеговине за 2017. годину, 

 

11. Приједлог одлуке о давању сагласности на извјештаје о раду Завода за 

трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину, 

 

12. Приједлог одлуке о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана 

Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2017. 

годину, 

 

13. Приједлог одлуке о давању сагласности на План рада и развоја Завода за 

трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину, 

 

14. Информација о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за 
изградњу Блока 7- 450 МW у ТЕ Тузла инвеститора Јавно предузеће 
Електропривреда БиХ д.д. Сарајево,  
- Приједлог Закључка о давању претходне сагласности у поступку издавања 

Енергетске дозволе инвеститору ЈП „Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево,  
- Завршна Информација о избору Пројектног партнера за изградњу блока 7-

450 МW у ТЕ „Тузла“ са Приједлогом закључка који је Влада Федерације 
прихватила на 127. сједници одржаној 10.11.2017. године, Закључком,В., 
број: 1453/2017, 
 

15. Годишњи извјештај о пословању Јавног предузећа „Жељезнице Федерације 
БиХ“, д.о.о. Сарајево  за 2015. годину,  
 

16. Извјештај о раду ФЕРК-а за 2016. годину, 

 

17. Извјештај о раду Комисије за концесије Федерације Босне и Херцеговине за 

2016. годину, 
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18. Програм преструктурисања електроенергетског сектора у Федерацији Босне и 

Херцеговине, 

 

19. Избори и именовања. 

 
 

1. Приједлог закона о измјени Закона о финансијској консолидацији 

привредних друштава у Федерацији Босне и Херцеговине  - скраћени 

поступак 

 

Приједлог закона утврдила  је Влада Федерације  

Представнички дом Парламента Федерације је на 22. ванредној сједници 

одржаној 21.11.2017. године усвојио Приједлог закона о измјени Закона о 

финансијској консолидацији привредних друштава у Федерацији Босне и 

Херцеговине  у тексту како га је предложила  Влада Федерације. 

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Приједлог закона је образложио Маринко Бошњак, помоћник федералног 
министра  енергије, рударства и индустрије. 

 
У расправи су учествовали: Анер Жуљевић, Мирвет Бегановић и Мухамед 

Козадра. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 34 гласа за, пет гласова против и четири 

суздржана гласа, усвојио Приједлог закона о измјени Закона о финансијској 

консолидацији привредних друштава у Федерацији Босне и Херцеговине. 

2. Приједлог закона о измјени Закона о здравственом осигурању -  
скраћени поступак 

 
Приједлог закона утврдила  је Влада Федерације  

Представнички дом Парламента Федерације је на 28. ванредној сједници 

одржаној 18.4.2018. године усвојио Приједлог закона о измјени Закона о 

здравственом осигурању  у тексту како га је предложила Влада Федерације.  

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Приједлог закона је образложила Сњежана Боднарук, секретарка 
Федералног министарства  здравства. 
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У расправи су учествовали: Анер Жуљевић, Славиша Шућур, предсједник 

Клуба делегата српског народа, Томислав Мартиновић, предсједник Клуба 
делегата хрватског народа, Осман Ћатић, предсједник Клуба делегата бошњачког 
народа, Драженка Субашић, Фуад Хаџимехмедовић, секретарка федералног 
министарства здравства Сњежана Боднарук и Мухамед Козадра. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 31 гласом за, седам гласова против и 

седам суздржаних гласова, усвојио Приједлог закона о измјени Закона о 

здравственом осигурању. 

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о висини стопе 
затезне камате на јавне приходе - скраћени поступак 

 
Приједлог закона утврдила  је Влада Федерације  

Представнички дом Парламента Федерације је на 28. ванредној сједници 

одржаној 18.4.2018. године усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе са Амандманом који је 

Влада Федерације накнадно доставила 

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Приједлог закона је образложила Јелка Милићевић, федерална министрица 

финансија. 

У расправи су учествовали Един Форто и министрица Милићевић. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 34 гласа за, два гласа против и два 

суздржана гласа, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

висини стопе затезне камате на јавне приходе. 

4. Приједлог закона о измјени Закона о доприносима - скраћени поступак 

 

Приједлог закона утврдила  је Влада Федерације  

Представнички дом Парламента Федерације је на 28. ванредној сједници 

одржаној 18.4.2018. године усвојио Приједлог закона о измјени Закона о 

доприносима у тексту како га је предложила Влада Федерације БиХ. 

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 
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Приједлог закона је образложила Јелка Милићевић, федерална министрица 

финансија. 

У расправи су учествовали Един Форто и министрица Милићевић. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 40 гласова за и једним суздржаним 

гласом, усвојио Приједлог закона о измјени Закона о доприносима. 

 
5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о фискалним системима 
 
 
Нацрт закона је утврдила Влада Федерације. 
 
Нацрт закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
Нацрт закона је образложила Јелка Милићевић, федерална министрица 

финансија. 

У расправи су учествовали Томислав Мартиновић, Анер Жуљевић, Драженка 
Субашић, Лидија Брадара и министрица Милићевић. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 

Парламента Федерације БиХ, са 37 гласова за и два суздржана гласа, усвојио 

сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата Нацрт 

закона о измјенама и допунама Закона о фискалним системима и сматра да 
може послужити као основ за израду Приједлога закона. 
 

2. Задужује се Влада Федерације БиХ да организује и проведе јавну расправу 
у трајању од 90 дана. 
 

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

 

6. Нацрт закона о дугу, задуживању и гаранцијама  у Федерацији Босне и 

Херцеговине 

 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације.  
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Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
Нацрт закона о дугу, задуживању и гаранцијама  у Федерацији Босне и 
Херцеговине образложила је федерална министрица финансија Јелка Миличевић. 
 
У расправи су учествовали: Томислав Мартиновић, предсједник Клуба делегата 
хрватског народа, Анер Жуљевић, Драженка Субашић, Мухамед Козадра, 
Славиша Шућур, предсједник Клуба делегата српског народа, Един Форто и Јелка 
Милићевић. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, једногласно са 41 гласом 
за, усвојио сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата Нацрт 
закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и 
Херцеговине и сматра да може послужити као основ за израду Приједлога 
закона. 
 

2. Задужује се Влада Федерације БиХ да организује и проведе јавну расправу 
у трајању од 90 дана. 
 

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

 

7. Нацрт закона о угоститељству Федерације Босне и Херцеговине 
 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације.  

Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
Нацрт закона о угоститељству Федерације Босне и Херцеговине образложила је 

федерална министрица околиша и туризма Едита Ђапо. 

 
У расправи су учествовали: Анес Османовић, Жељко Мирковић, Томислав 
Мартиновић, Ђуро Пркачин, Славиша Шућур, Исмет Сарајлић и Лидија Брадара. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, једногласно са 42 гласа за, 
усвојио сљедећи  
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З А К Љ У Ч А К 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата Нацрт 
закона о угоститељству Федерације Босне и Херцеговине и сматра да може 
послужити као основ за израду Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач да организује и проведе јавну расправу у трајању  90 
дана у складу са процедуром прописаној у Уставу Федерације за доношење 
закона из заједничке надлежности федералне власти и кантона. 

3. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 
примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа, као и 
оне изнесене у оквиру јавне расправе. 

4. Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине да овај закључак и Нацрт закона о угоститељству Федерације 
Босне и Херцеговине достави кантоналним скупштинама  ради давања 
мишљења у року од 30 дана. 
 

8. Нацрт Закона о обавезним осигурањима у саобраћају 
 

Нацрт закона утврдила је Влада Федерације.  

 

Нацрт закона разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
Нацрт закона о обавезним осигурањима у саобраћају образложила је федерална 
министрица финансија Јелка Милићевић. 
 
У расправи су учествовали: Славиша Шућур и Томислав Мартиновић. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 42 гласа за и три 
суздржана гласа, усвојио сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата Нацрт 
закона о обавезним осигурањима у саобраћају и сматра да може послужити 
као основ за израду Приједлога закона. 
 

2. Задужује се Влада Федерације БиХ да организује и проведе јавну расправу 
у трајању од 90 дана. 
 

3. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 
примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа, 
сједницама клубова народа у Дому народа и у јавној расправи.  
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9. Одлука о утврђивању Привремених смјерница Политике за провођење 
енергијске ефикасности у Федерацији Босне и Херцеговине 

 
Одлуку је утврдила Влада Федерације и доставила је Парламенту Федерације 
ради разматрања и давања сагласности. 
 
Одлуку су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 
 
Одлуку о утврђивању Привремених смјерница Политике за провођење енергијске 

ефикасности у Федерацији Босне и Херцеговине образложила је Амира Пинтул, 

представница Федералног министарства енергије, рударства и индустрије. 

  

Није било расправе о овој тачки дневног реда. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 39 гласова за и два суздржана 
гласа, 
донио Одлуку о давању сагласности на Одлуку о утврђивању Привремених 
смјерница Политике за провођење енергијске ефикасности у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 
 
10. Приједлог одлуке о давању сагласности на Измјене и допуне (Ребаланс) 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације Босне и Херцеговине за 2017.годину (консолидовани), 
Измјене и допуне Финансијског плана Федералног фонда солидарности 
за 2017. годину (Ребаланс) - (Анеx I) и Одлуку о начину извршавања 
Ребаланса Финансијског плана Завода здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину 

 
Влада Федерације је доставила Парламенту Федерације Приједлог одлуке о 
давању сагласности на Измјене и допуне (Ребаланс) Финансијског плана Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 
2017.годину (консолидовани), Измјене и допуне Финансијског плана Федералног 
фонда солидарности за 2017. годину (Ребаланс) - (Анеx I) и Одлуку о начину 
извршавања Ребаланса Финансијског плана Завода здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину. 
 
Представнички дом Парламента Федерације је обавијестио Дом народа да је на 
28. ванредној сједници одржаној  18. 4. 2018.године донио Одлуку о давању 
сагласности на Измјене и допуне (Ребаланс) Финансијског плана Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 
2017.годину (консолидовани), Измјене и допуне Финансијског плана Федералног 
фонда солидарности за 2017. годину (Ребаланс) - (Анеx I) и Одлуку о начину 
извршавања Ребаланса Финансијског плана Завода здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину. 
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Приједлог одлуке су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Приједлог Одлуке образложила је вршитељка дужности директора Завода за 
здравстевно осигурање и реосигурање Федерације БиХ, Влатка Мартиновић. 

У расправи су учествовали: Мухамед Козадра, Томислав Мартиновић, Сегмедина 
Срна-Бајрамовић, Осман Ћатић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа, 
Влатка Мартиновић, Анер Жуљевић и Славиша Шућур.  

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 38 гласова за, једним 

гласом против и три суздржана гласа, донио Одлуку о давању сагласности на 

измјене и допуне (Ребаланс) Финансијског плана Завода здравственог осигурања и 

реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2017.годину (консолидовани), 

Измјене и допуне Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2017. 

годину (Ребаланс) - (Анеx I) и Одлуку о начину извршавања Ребаланса 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 

Босне и Херцеговине за 2017. годину. 

 
11. Приједлог одлуке о давању сагласности на извјештаје о раду Завода за   

трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2016. 
годину 
 

Влада Федерације доставила је ове материјале Парламенту Федерације ради 
разматрања и давања сагласности. 
 

Ове материјале  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Није било потребе за образлагањем ових материјала. 
 
У расправи је учествовао Здравко Бешлић. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 35 гласова за, једним 

гласом против и пет суздржаних гласова, донио Одлуку о давању сагласности на 

извјештаје о раду Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 

Херцеговине за 2016. годину. 

12. Приједлог одлуке о давању сагласности на Ребаланс финансијског 
плана Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 
Херцеговине за 2017. годину 
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Влада Федерације доставила је Приједлог одлуке о давању сагласности на 
Ребаланс финансијског плана Завода за трансфузијску медицину Федерације 
Босне и Херцеговине за 2017. годину Парламенту Федерације ради разматрања и 
давања сагласности. 
 

Приједлог одлуке  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Није било потребе за образлагањем приједлога одлуке 
 
У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 32 гласа за, једним 

гласом против и четири суздржана гласа, донио Одлуку о давању сагласности на 

Ребаланс финансијског плана Завода за трансфузијску медицину Федерације 

Босне и Херцеговине за 2017. годину. 

 
13. Приједлог одлуке о давању сагласности на План рада и развоја Завода 

за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2017. 
годину 

 
Влада Федерације доставила је Приједлог одлуке о давању сагласности на План 
рада и развоја Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 
Херцеговине за 2017. годину Парламенту Федерације ради разматрања и давања 
сагласности. 
 

Приједлог одлуке  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
План рада и развоја Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 
Херцеговине за 2017. годину образложила је директорица Завода за 
трансфузијску медицине, Јасминка Курилић. 
 
У расправи су учествовали: Здравко Бешлић, Јасминка Курилић, Славиша Шућур, 
Осман Ћатић и Анер Жуљевић. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 35 гласова за, једним 

гласом против и осам суздржаних гласова, донио Одлуку о давању сагласности на 

План рада и развоја Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 

Херцеговине за 2017. годину. 
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14. Информација о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе 
за изградњу Блока 7- 450 МW у ТЕ Тузла инвеститора Јавно предузеће 
Електропривреда БиХ д.д. Сарајево,  

-Приједлог Закључка о давању претходне сагласности у поступку издавања 
Енергетске дозволе инвеститору ЈП „Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево,  

-Завршна Информација о избору Пројектног партнера за изградњу блока 7-
450 МW у ТЕ „Тузла“ са Приједлогом закључка који је Влада Федерације 
прихватила на 127. сједници одржаној 10.11.2017. године, Закључком,В., број: 
1453/2017 

Информацију је  доставила Влада Федерације ради  разматрања, док је Приједлог 
закључка достављен ради давања  претходне сагласности. 

Информацију су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 

Делегати Дома народа сматрали су да нема потребе да представник Владе 
Федерације образложи Информацију и Приједлог закључка. 

У расправи су учествовали: Алмедин Алиефендић, који је предложио Закључак и 
Славиша Шућур. 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 38 гласова за и два суздржана 
гласа донио сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 
 

о давању претходне сагласности у поступку издавања Енергетске дозволе 
инвеститору Јавном предузећу „Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево 

 
                                                                          I. 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине даје претходну 
сагласност Федералном министарству енергије, рударства и индустрије у поступку 
издавања Енергетске дозволе, Јавном предузећу „Електропривреда БиХ“ д.д. 
Сарајево, за изградњу Блока 7- 450 МW у ТЕ Тузла, инсталисане називне снаге 
450 МW, планиране годишње производње електричне енергије од 2.739,81 ГWх и 
390,9 ГWх топлотне енергије, која се  планира  градити на постојећој локацији 
Термоелектране „Тузла“ у Тузли. 
 

                                   II. 
 
 Задужује се Федерално министарство енергије, рударства и индустрије да 

приступи активностима из члана 23. ст. (4), (5), (6) и (7) и члана 24. Уредбе о 
поступку, критеријумима, форми и садржају захтјева за издавање енергетске 
дозволе за изградњу нових и реконструисање постојећих производних постројења 
(„Службене новине Федерације БиХ“, број 27/14), на издавању Енергетске дозволе 
из тачке И. овог закључка.        
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                                                              III. 

 
     Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објаве у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“. 
 

Том приликом, делегати Дома народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине су једногласно са 41 гласом за усвојили и сљедећи 

  З А К Љ У Ч А К 

 
1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата Завршну 

информацију о избору пројектног партнера за изградњу Блока 7 - 450 МW у ТЕ 
Тузла, број 01-07-29332/2017 од 28.9.2017. године, припремљену од стране 
Јавног предузећа “Електропривреда БиХ” д.д.-Сарајево (у даљњем тексту: ЈП 
“Електропривреда БиХ” д.д.-Сарајево). 
 

2. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине даје претходну 
сагласност ЈП “Електропривреда БиХ” д.д.-Сарајево на одабир Конзорција 
China Gezhouba Group Company Ltd - CGGC (лидер конзорција) и China Energy 
Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd- GEDI 
(члан Конзорција) за Пројектног партнера  за изградњу Блока 7-450 МW у ТЕ 
Тузла. 

 
3. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине даје сагласност на 

предложени  текст: 
a) Споразума о пројектном партнерству између ЈП Електропривреда БиХ д.д. 

- Сарајево и Konzorcija China Gezhouba Group Company Ltd – CGGC (лидер 
конзорција) и China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power 
Design Institute Co., Ltd- GEDI (члан Конзорција),  

b) Уговора о инжењерингу, набави и изградњи Блока 7. - 450 МW у ТЕ Тузла 
(ЕПЦ уговор) између ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево и Конзорција 
China Gezhouba Group Company Ltd – CGGC (Лидер конзорција) и China 
Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd- 
GEDI (члан Конзорција) број 01-07-27673/2014 од 27.08.2014. године, са 
припадајућим анексима (од 1. до 8.). 

4. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине је сагласан да 
Управа и Надзорни одбор ЈП “Електропривреда БиХ” д.д. Сарајево наставе 
активности на окончању избора пројектног партнера за изградњу Блока 7-450 
МW у ТЕ Тузла, са којим ће ЈП “Електропривреда БиХ” д.д.-Сарајево: 

a) закључити Споразум о  пројектном партнерству,  
b) наставе активности на усаглашавању и евентуалном потписивању  Уговора о 

пројектном партнерству PPA (Project Partnership Agreement) укључујући и 
усаглашавање и евентуално потписивање и других неопходних уговора,  као 
што су: 
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- Уговор о кредиту/финансирању (The Project Finance Agreement), 
- Остали Уговори ако се то захтјева; 

c) наставе активности за издавање гаранције Федерације БиХ.  
 

5. Уговори из тачке 4.  алинеја  б), уколико буду потписани, не могу почети са 
примјеном прије прибављања сагласности Владе Федерације, Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Парламент Федерације) и 
доношења одлуке Скупштине друштва ЈП “Електропривреда БиХ” д.д.-
Сарајево којом се даје сагласност на коначни приједлог избора пројектног 
партнера за изградњу  Блока 7-450 МW, у ТЕ Тузла. 

 
6. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине обавезује Владу 

Федерације Босне и Херцеговине да редовно информише Парламент 
Федерације Босне и Херцеговине о провођењу активности из тачака 2., 3. и 4. 
овог Закључка, те да благовремено достави Парламенту Федерације Босне и 
Херцеговине на разматрање одговарајућа документа и акта укључујући и 
потребне уговоре ради давања сагласности или доношење одговарајућих 
одлука у складу са важећим законима. 

 
7. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

Дом народа изјаснио се о закључку Алмедина Алиефендића. На основу 
резултата гласања предсједавајућа је констатовала да наведени закључак није 
добио потребну већину гласова јер су за гласала 22 делегата, а 15 делегата је 
било суздржано. 

15. Годишњи извјештај о пословању Јавног предузећа „Жељезнице 
Федерације БиХ“, д.о.о. Сарајево  за 2015. годину 

 

ЈП Жељезнице Федерације доставило је Годишњи извјештај о пословању за 
2015. годину који укључује Финансијски извјештај, Извјештај ревизора, Извјештај о 
раду Надзорног одбора и Извјештај о раду Одбора за ревизију, ради разматрања 
и усвајања. 

Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да 
је на 21. сједници одржаној 16.5.2017.године Закључком прихватио Годишњи 
извјештај о пословању Јавног подузећа Жељезнице Федерације Босне и 
Херцеговине за 2015.годину. Том приликом усвојена су два закључка.   

Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

Није било потребе да директор ЈП „Жељезнице Федерације БиХ“, д.о.о. 
Сарајево образложи Извјештај. 
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У расправи су учествовали: Жељко Мирковић, Осман Ћатић, Анер 
Жуљевић, Енис Џафић, генерални директор  ЈП „Жељезнице Федерације БиХ“, 
д.о.о. Сарајево. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није усвојио Годишњи 

извјештај о пословању за 2015. годину који укључује Финансијски извјештај, 

Извјештај ревизора, Извјештај о раду Надзорног одбора и Извјештај о раду 

Одбора за ревизију јер је за гласало 25 делегата, 18 делегата је било суздржано, 

а један делегат је био против. 

С обзиром да је Осман Ћатић изразио сумњу у резултате гласања, секретар 

Дома народа Измир Хаџиавдић је извршио поименично изјашњавање. 

На основу резултата поименичног изјашњавања,  предсједавајућа је 

констатовала да Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, није 

усвојио Годишњи извјештај о пословању за 2015. годину који укључује Финансијски 

извјештај, Извјештај ревизора, Извјештај о раду Надзорног одбора и Извјештај о 

раду Одбора за ревизију јер је за гласало 27 делегата а 18 делегата је било 

уздржано.  

16. Извјештај о раду ФЕРК-а за 2016. годину 
 

Предсједавајућа је подсјетла делегате да је на основу члана 23. Закона о 

електричној енергији, ФЕРК је дужан подносити извјештај о свом раду Парламенту 

Федерације БиХ најмање једном годишње.    

Није било потребе да представник ФЕРК-а образложи Извјештај. 

Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 35 гласова за, једним 
гласом против и једним суздржаним гласом усвојио Извјештај о раду Регулаторне 
комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине за 2016. годину. 

17. Извјештај о раду Комисије за концесије Федерације Босне и Херцеговине 
за 2016. годину 

 

На основу чланова 15. и 18. Закона о концесијама Комисија за концесије у 
Федерацији БиХ поднијела је Извјештај о свом раду Влади Федерације БиХ. Влада 
Федерације БиХ је прихватила овај Извјештај и доставила Парламенту 
Федерације БиХ ради разматрања и усвајања. 
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Извјештај су разматрала надлежна радна тијела  и доставила своје извјештаје.     

Није било потребе да представници Владе Федерације и Комисије за концесије 

образложе Извјештај. 

У расправи су учествовали: Славиша Шућур и Жељко Мирковић. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине, није усвојио Извјештај о раду 

Комисије за концесије Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину јер за су 

гласала 22 делегата, 17 делегата је било суздржано, а четири делегата су била 

против. 

 

18. Програм преструктурисања електроенергетског сектора у Федерацији 

Босне и Херцеговине 

 

Влада Федерације доставила је Програм преструктурисања електроенергетског 
сектора у Федерацији БиХ ради разматрања и давања сагласности. 

Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да је на 
наставку 31. сједнице одржане 9. 7.2014.године, донио Одлуку о давању 
сагласности на Програм преструктурисања елекроенергетског сектора у 
Федерацији Босне и Херцеговине. 

Програм  су разматрала надлежна радна тијела  и доставила своје извјештаје.     

Програм о преструктурисању електроенергетског сектора у Федерацији Босне и 
Херцеговине образложио је Тарик Бегић, представник Федералног министарства 
енергије, рударства и индустрије. 

Није било расправе. 

На основу резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине једногласно са 38 гласова за 

усвојио сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 
Програм преструктурисања електроенергетског сектора у Федерацији Босне 

и Херцеговине се враћа предлагачу на дораду те се обавезује предлагач да 
дорађен програм хитно достави у парламентарну процедуру. 

 
 

Сједница је завршена у 17:20. 
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* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

Измир Хаџиавдић                                                        Лидија Брадара 


