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З А П И С Н И К 

3. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА 
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 

19. децембра 2019. године 
 
 
Сједница је почела у 10.49 часова. 
Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући 
Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 
 
Предсједавајући је поздравио делегате, потпредсједника Федерације 
Милана Дуновића, замјеницу премијера Федерације Јелку Милићевић, 
министре у Влади Федерације и представнике медија који прате рад 
сједнице. 
 
Изостанак са сједнице су оправдале Алиса Хајдаровић и Мирела 
Трепанић. 
 
Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствује 49 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: 
Јасмин Дувњак, предсједник Клуба делегата бошњачког народа, 
Томислав Мартиновић, Горан Броћета, Анер Жуљевић и Вибор 
Ханџић. 
 
Затим је предсједавајући ставио на гласање предложени дневни ред и 
на основу резултата гласања констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 33 гласа за, четири 
гласа против и шест суздржаних гласова усвојио сљедећи: 
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ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Споразуму и зајму 
и Пројекту између КWФ на Мајни Босне и Херцеговине и 
Федерације БиХ и Јавног предузећа ,, Електропривреда ХЗ ХБ’’ 
Д.Д. Мостар за реализацију Пројекта рехабилитација и 
модернизација црпно - акумулацијске хидроелектране Чапљина, 

 
2. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о прихваћању задужења по 

Уговору о зајму између БиХ и Европске банке за обнову и развој 
за реализацију пројекта побољшања енергетске ефикасности у 
ЈУ Кантоналној болници Зеница. 

 
 
1. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Споразуму и зајму 
и Пројекту између КWФ на Мајни Босне и Херцеговине и 
Федерације БиХ и Јавног предузећа ,,Електропривреда ХЗ ХБ’’ 
Д.Д. Мостар за реализацију Пројекта рехабилитација и 
модернизација црпно - акумулацијске хидроелектране Чапљина 
 
 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 
приједлог Одлуке Парламенту Федерације ради разматрања и 
доношења. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
6. ванредној сједници одржаној 17.12.2019. године донио ову Одлуку. 
 
Приједлог одлуке је разматрало надлежно радно тијело које је 
доставило извјештај. 
 
Приједлог одлуке је образложила замјеница премијера Федерације 
Јелка Милићевић.  
 
Уиме Одбора за економску и развојну политику, финансије и буџет 
Дома народа, предсједник Одбора Аљоша Чампара, изјавио је да 
Одбор подржава доношење одлука које су на дневном реду данашње 
сједнице. 
 
У расправи су учествовали Анер Жуљевић и федерална министрица 
финансија Јелка Милићевић.  
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 34 гласа за, 
четири гласа против и шест суздржаних гласова донио Одлуку о 
прихваћању задужења по Споразуму о зајму и Пројекту између 
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Kreditanstalt fur wiederaufbau Франкфурт на Мајни и Босне и 
Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине и Јавног предузећа 
„Електропривреда ХЗ ХБ“, д.д. Мостар за реализацију Пројекта 
рехабилитација и модернизација црпно - акумулацијске 
хидроелектране Чапљина. 
 
 
2. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о прихваћању задужења по 
Уговору о зајму између БиХ и Европске банке за обнову и развој 
за реализацију пројекта побољшања енергетске ефикасности у ЈУ 
Кантоналној болници Зеница 
 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 
приједлог Одлуке Парламенту Федерације ради разматрања и 
доношења. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
6. ванредној сједници одржаној 17.12.2019. године донио Одлуку о 
прихваћању задужења по Уговору о зајму између БиХ и Европске банке 
за обнову и развој за реализацију пројекта побољшања енергетске 
ефикасности у ЈУ Кантоналној болници Зеница. 
 
Приједлог одлуке је разматрало надлежно радно тијело које је 
доставило извјештај. 
 
Приједлог одлуке је образложила замјеница премијера Федерације 
Јелка Милићевић.  
 
У расправи је учествовао Јасмин Дувњак. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине усвојио 
приједлог Одлуке са 40 гласова за, једним гласом против и шест 
суздржаних гласова донио Одлуку о измјени Одлуке о прихваћању 
задужења по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Еуропске 
банке за обнову и развој за реализацију Пројекта побољшање 
енергетске ефикасности у ЈУ Кантоналној болници Зеница. 
 

Сједница је завршена у 11:25 часова. 
 

*** 
Транскрипт сједице чини саставни дио Записника. 

 
   СЕКРЕТАР                                                          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
 
Измир Хаџиавдић                                                 Томислав Мартиновић 


