
 

 

            БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                             
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
         ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
                  ДОМ НАРОДА 
                 Број: 02-02-1328/20 
           Сарајево, 29.7.2020. године 
 

 
З А П И С Н И К 

6. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 29. 7. 2020. године 

 
Сједница је почела са радом у 13:04 часова. 
 
Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 
 
Предсједавајући је поздравио делегате, представнике Владе Федерације Босне 
и Херцеговине те представнике медија. 
 
Изостанак са сједнице су најавили: Слађан Илић, Драган Стевановић, Никица 
Боснић, Сенад Ахметовић, Елмедин Конаковић, Драго Пузигаћа, Дамир 
Марјановић, Расим Пајић, Далиборка Миловић и Јасенко Туфекчић. 
 
Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствује 40 делегата што чини 
већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 
 
Потом се прешло на гласање о записницима. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ без примједби, са 40 гласова за усвојио Записник 
5. сједнице Дома народа Парламента ФБиХ одржане 13. 2. 2020. и 27. 2. 2020. 
године. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ без примједби, са 40 гласова за усвојио Записник 
4. ванредне сједнице Дома народа Парламента ФБиХ  одржане 8. 4. 2020. 
године. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ без примједби, са 39 гласова за усвојио Записник 
5. ванредне сједнице Дома народа Парламента ФБиХ одржане 28. 4. 2020. и 4. 
5. 2020. године. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ без примједби, са 40 гласова за усвојио Записник 
6. ванредне сједнице Дома народа Парламента ФБиХ  одржане 18. 6. 2020. 
године. 
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Предсједавајући је потом ставио на гласање приједлог да се на сједници не 
постављају усмено делегатска питања и иницијативе него да се доставе 
писменим путем те констатовао да је са 40 гласова за овај приједлог усвојен. 
Прије преласка на утврђивање дневног реда предсједавајући је упитао да ли 
има приједлога за измјену и допуну дневног реда те се су се за ријеч јавили 
Вибор Ханџић и Јасмин Дувњак. 
 
Вибор Ханџић је предложио да се у дневни ред данашње сједнице уврсте: 
Приједлог резолуције о превенцији, смањењу и сузбијању COVID-а 19 у 
Федерацији БиХ и приједлог декларације о заштити ријека у Федерацији БиХ 
коју је Представнички дом донио. 
 
Јасмин Дувњак је  предложио да се у дневни ред данашње сједнице уврсте 
Приједлог закона о допунама Закона о цестовном пријевозу Федерације Босне 
и Херцеговине којег је предложио делегат Аљоша Чампара и Приједлог одлуке 
о прихватању задужења по Оквирном споразуму о зајму између Развојне банке 
Савјета Европе (CEB) и Босне и Херцеговине за реализацију Пројекта 
„Изградња Регионалног водовода Плава вода“. 
Такође је предложио да се Приједлог одлуке о потврђивању Одлуке о 
разрјешењу и именовању чланова Комисије за вриједносне папире Федерације 
Босне и Херцеговине уврсти у дневни ред данашње сједнице. 
 
Предсједавајући је одговорио да је Колегијум Дома народа предложио да се 
приједлози предсједника Клуба делегата бошњачког народа који се односе на 
Приједлог закона о допунама Закона о цестовном пријевозу Федерације Босне 
и Херцеговине и Приједлог одлуке о прихватању задужења по Оквирном 
споразуму о зајму између Развојне банке Савјета Европе (CEB)  и Босне и 
Херцеговине за реализацију Пројекта „Изградња Регионалног водовода Плава 
вода“ разматрају на данашњој сједници, а приједлози делегата Вибора Ханџића 
и  Приједлог одлуке о потврђивању Одлуке о разрјешењу и именовању чланова 
Комисије за вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине на наредној 
сједници, што су делегати прихватили. 
 
Предсједавајући је ставио на гласање приједлог да се на дневни ред сједнице 
као тачка 3. уврсти Приједлог закона о допунама Закона о цестовном пријевозу 
Федерације Босне и Херцеговине и разматра по скраћеном поступку.  
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента ФБиХ овај приједлог једногласно усвојио са 42 гласа за. 
 
Затим је предсједавајући ставио на гласање приједлог да се на дневни ред 
сједнице као тачка 9. уврсти Приједлог одлуке о прихватању задужења по 
Оквирном споразуму о зајму између Развојне банке Савјета Европе (CEB)  и 
Босне и Херцеговине за реализацију Пројекта „Изградња Регионалног водовода 
Плава вода“. 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента ФБиХ овај приједлог једногласно усвојио са 42 гласа за. 
 
Влада Федерације БиХ доставила је Приједлог закона о измјени Закона о 
измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње у Федерацији БиХ с 
приједлогом да се разматра по хитном поступку. 
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Предсједавајући је на темељу члана 188. Пословника о раду Дома народа 
позвао  делегате да се изјасне о томе да се овај Приједлог разматра по хитном 
поступку. 
На темељу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је прихваћен 
приједлог да се Приједлог закона о измјени Закона о измирењу обавеза по 
основу рачуна старе девизне штедње у Федерацији БиХ разматра по хитном 
поступку. 
 
Након тога је предсједавајући ставио на гласање предложени дневни ред и на 
основу резултата гласања, констатовао да је Дом народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине једногласно са 42 гласа за усвојио сљедећи 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
 

1. Приједлози закључака који произилазе из одлука Уставног суда Босне и 

Херцеговине и пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, 

 
2. Приједлог закона о измјени Закона о измирењу обавеза по основу 

рачуна старе девизне штедње у Федерацији Босне и Херцеговине – 

хитни поступак, 

 
3. Приједлог закона о допунама Закона о друмском превозу Федерације 

Босне и Херцеговине – (предлагач: Аљоша Чампара, делегат у Дому 
народа) – скраћени поступак, 

 
4. Приједлог закона о обавезним осигурањима у саобраћају, 

 
5. Нацрт закона о подстицању развоја мале привреде у Федерацији Босне 

и Херцеговине, 

 
6. Нацрт закона о инфраструктури просторних података Федерације Босне 

и Херцеговине, 

 
7.  Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између 

Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (EBRD) за 

реализацију Пројекта  Коридору Vc - ДИО 3, 

 
8. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између 

Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (EBRD) за 

финансирање изградње дионице Аутоцесте на Коридору Vc Путниково 

брдо - Медаково, 

 
9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Оквирном споразуму о 

зајму између Развојне банке Савјета Европе (CEB) и Босне и 
Херцеговине за реализацију Пројекта „Изградња Регионалног водовода 
Плава вода“, 
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10. Информација Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за 

изградњу „ВЕ БАЉЦИ“ привредном друштву „ТОМКУП“ д.о.о. 

Томиславград, 

Приједлог закључка о давању претходне сагласности у поступку 
издавања Енергетске дозволе привредном друштву „ТОМКУП д.о.о. 
Томиславград“,  
 

11. Информација Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за 

изградњу „ВЕ Градина“  привредном друштву „ВЕ ГРАДИНА  д.о.о. 

Томиславград“, 

Приједлог закључка о давању претходне сагласности у поступку 
издавања Енергетске дозволе привредном друштву „ВЕ ГРАДИНА  д.о.о. 
Томиславград“,  
 

12.  Информација Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за 

изградњу ВЕ Паклине 2  привредном друштву  „КАМЕН - ДЕНТ  д.о.о. 

Мостар“, 

Приједлог закључка о давању претходне сагласности у поступку 
издавања Енергетске дозволе привредном друштву „КАМЕН - ДЕНТ  
д.о.о. Мостар“, 
 

13. Информација Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за 

изградњу „ВЕ Орловача“  привредном друштву „HB WIND  д.о.о. Ливно“, 

Приједлог закључка о давању претходне сагласности у поступку 
издавања Енергетске дозволе привредном друштву „HB WIND  д.о.о. 
Ливно“,, 
 

14. Информација Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе за 

изградњу “ВЕ Ивовик“  привредном друштву “ВЕ Ивовик  д.о.о. Сарајево”, 

Приједлог закључка о давању претходне сагласности у поступку 
издавања Енергетске дозволе привредном друштву „ВЕ Ивовик  д.о.о. 
Сарајево”, 
 

15. Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације Босне и 

Херцеговине за 2020. годину, 

 
16. Специјални извјештај о забрани физичког кажњавања дјетета у Босни и 

Херцеговини, 

 
17. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа (9М) на дан 22.10.2019. године, 
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18. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије (7Y) обвезница на дан 15.10.2019. године, 

 
19. Избор и именовања 

- Приједлог Одлуке о избору чланова у Парламентарну комисију 
одговорну за ревизију. 
 
 

 
1. Приједлози закључака који произилазе из одлука Уставног суда 

Босне и Херцеговине и пресуда Уставног суда Федерације Босне 

и Херцеговине 

 
Парламенту Федерације БиХ су од стране Уставног суда Федерације БиХ 

достављене пресуде: У-10/19 од 6.2.2020. године, У-48/19, У-16/18 и У-24/16, У-

45/19 и У-5/19.  

 

Ове пресуде су такођер достављене делегатима и надлежним радним 

тијелима. 

Предсједавајући је подсјетио делегате да се Извршење пресуде број У-45/19 од 

28.1.2020. године односи на Приједлог закона о измјени Закона о матичним 

књигама који се налази у парламентарној процедури. 

 

У расправи није нико учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента ФБиХ са 39 гласова за и два  суздржана гласа усвојио сљедећи 
 

ЗАКЉУЧАК 

 

Задужује се премијер Федерације Босне и Херцеговине да, у складу са Уставом 

Федерације Босне и Херцеговине, осигура извршење Одлуке Уставног суда 

Босне и Херцеговине, број У-10/19 од 6.2.2020. године и пресуда Уставног суда 

Федерације Босне и Херцеговине бр. У-5/19 од 21.4.2020., У-16/18 од 26.2. 2020. 

године, У-48/19 од 21.4.2020. године и У-24/16 од 29.11.2017. године. 

 

 

2. Приједлог закона о измјени Закона о измирењу обавеза по 

основу рачуна старе девизне штедње у Федерацији Босне и 

Херцеговине – хитни поступак 

 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила овај Приједлог 

закона Парламенту Федерације Босне и Херцеговине ради разматрања и 

доношења. 
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Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 

10. сједници одржаној 29.1.2020. године усвојио Приједлог закона о измјени 

Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње у 

Федерацији Босне и Херцеговине у тексту како га је предложила Влада 

Федерације. 

Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 41 гласом за усвојио 
Приједлог закона о измјени Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе 
девизне штедње у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
 

3. Приједлог закона о допунама Закона о друмском превозу 
Федерације Босне и Херцеговине - (предлагач: Аљоша Чампара, 
делегат у Дому народа) - скраћени поступак 

 
Приједлог закона у истовјетном тексту предложио је Ирфан Ченгић, посланик у 
Представничком дому Парламента ФБиХ. 
 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 

10. сједници одржаној 29.1.2020. године усвојио Приједлог закона о допунама 

Закона о друмском превозу Федерације Босне и Херцеговине у тексту како га је 

предложио предлагач. 

У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 42 гласа за усвојио Приједлог 
закона о допунама Закона о друмском превозу Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 
 

4. Приједлог закона о обавезним осигурањима у саобраћају 

 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила Парламенту 

Федерације Приједлог закона о обавезним осигурањима у саобраћају. 

 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 

8. сједници одржаној 20.11.2019. године усвојио Приједлог закона о обавезним 
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осигурањима у саобраћају заједно са четири амандмана Владе Федерације БиХ 

који су постали саставни дио Приједлога закона. 

У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 42 гласа за усвојио Приједлог 

закона о обавезним осигурањима у саобраћају. 

 

5. Нацрт закона о подстицању развоја мале привреде у Федерацији 

Босне и Херцеговине 

 

Нацрт закона о подстицању развоја мале привреде у Федерацији Босне и 

Херцеговине је утврдила Влада Федерације БиХ.  

 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 4. 

сједници одржаној 10. и 11.9.2019. године разматрао је и Закључком прихватио 

Нацрт закона о подстицању развоја мале привреде у Федерацији Босне и 

Херцеговине. 

 

Нацрт закона је образложио федерални министар развоја, предузетништва и 

обрта, Амир Зукић. 

У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације БиХ је са 39 гласова за усвојио сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа Нацрт 

закона о подстицању развоја малог господарства у Федерацији Босне и 

Херцеговине и сматра да може послужити као основа за израду 

Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач да организује и проведе јавну расправу у трајању 
од 90 дана и да у том периоду затражи мишљења и сагласности кантона и 
јединица локалне самоуправе 
 

3. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 
примједбе, приједлоге и сугестије изнесене у јавној расправи.  
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6. Нацрт закона о инфраструктури просторних података Федерације 

Босне и Херцеговине 

 

Нацрт закона о инфраструктури просторних података Федерације Босне и 

Херцеговине је утврдила Влада Федерације БиХ. 

 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 

8. сједници одржаној 20.11.2019. године разматрао и закључком прихватио 

Нацрт закона о инфраструктури просторних података Федерације Босне и 

Херцеговине. 

 

Нацрт закона је образложио представник Владе Федерације БиХ Горан Бркић. 

У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације БиХ је са 41 гласом за усвојио сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 

Нацрт закона о инфраструктури просторних података Федерације Босне и 

Херцеговине и сматра да може послужити као основа за израду 

Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач 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 у јавној расправи.  

 

 

7. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму 

између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој 

(EBRD) за реализацију Пројекта  Коридору Vc - ДИО 3, 

 
8. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму 

између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој 

(EBRD) за финансирање изградње дионице Аутоцесте на 

Коридору Vc Путниково брдо - Медаково 

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила текст 

Приједлога одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне и 

Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (EBRD) за реализацију 

Пројекта  Коридору Vc - ДИО 3, те текст Приједлога одлуке о прихватању 
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задужења по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за 

обнову и развој (EBRD) за финансирање изградње дионице Аутоцесте на 

Коридору Vc Путниково брдо - Медаково. 

 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 

2. сједници одржаној 10.04.2019. године усвојио Приједлог одлуке о прихватању 

задужења по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за 

обнову и развој (EBRD) за реализацију Пројекта  Коридору Vc - ДИО 3, те на 8. 

сједници одржаној 20.11.2019.године усвојио и Приједлог одлуке о прихватању 

задужења по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за 

обнову и развој (EBRD) за финансирање изградње дионице Аутоцесте на 

Коридору Vc Путниково брдо - Медаково. 

 

Приједлоге одлука образложила је представница Владе Федерације БиХ Јелка 

Милићевић. 

У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 39 гласова за усвојио 

Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне и 

Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (EBRD) за реализацију 

Пројекта  Коридору Vc - ДИО 3. 

 

Затим је предсједавајући констатовао да је Дом народа Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине са 40 гласова за усвојио и Приједлог одлуке о 

прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и 

Европске банке за обнову и развој (EBRD) за финансирање изградње дионице 

Аутоцесте на Коридору Vc Путниково брдо - Медаково. 

 

 

 

9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Оквирном 

споразуму о зајму између Развојне банке Савјета Европе (CEB) и 

Босне и Херцеговине за реализацију Пројекта „Изградња 

Регионалног водовода Плава вода“ 

 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила текст 

Приједлога одлуке о прихватању задужења по Оквирном споразуму о зајму 

између Развојне банке Савјета Европе (CEB) и Босне и Херцеговине за 

реализацију Пројекта „Изградња Регионалног водовода Плава вода“. 
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Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 

5. ванредној сједници одржаној 16.7.2019. године усвојио Приједлог одлуке о 

прихватању задужења по Оквирном споразуму о зајму између Развојне банке 

Савјета Европе (CEB) и Босне и Херцеговине за реализацију Пројекта 

„Изградња Регионалног водовода Плава вода“. 

 

У расправи је учествовао Јасмин Дувњак. 

 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 42 гласа за усвојио Приједлог 

одлуке о прихватању задужења по Оквирном споразуму о зајму између 

Развојне банке Савјета Европе (CEB) и Босне и Херцеговине за реализацију 

Пројекта „Изградња Регионалног водовода Плава вода“. 

 

Предсједавајући је предложио да се води заједничка расправа о тачкама 

дневног реда 10.-14, што су делегати прихватили. 

 

10. Информација Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске 

дозволе за изградњу „ВЕ БАЉЦИ“ привредном друштву 

„ТОМКУП“ д.о.о. Томиславград, 

Приједлог закључка о давању претходне сагласности у поступку 

издавања Енергетске дозволе привредном друштву „ТОМКУП 

д.о.о. Томиславград“ 

 
11. Информација Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске 

дозволе за изградњу „ВЕ Градина“  привредном друштву „ВЕ 

ГРАДИНА  д.о.о. Томиславград“, 

Приједлог закључка о давању претходне сагласности у поступку 

издавања Енергетске дозволе привредном друштву „ВЕ 

ГРАДИНА  д.о.о. Томиславград“ 

 
12.  Информација Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске 

дозволе за изградњу ВЕ Паклине 2  привредном друштву  

„КАМЕН - ДЕНТ  д.о.о. Мостар“, 

Приједлог закључка о давању претходне сагласности у поступку 

издавања Енергетске дозволе привредном друштву „КАМЕН - 

ДЕНТ  д.о.о. Мостар“ 

 
13. Информација Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске 
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дозволе за изградњу „ВЕ Орловача“  привредном друштву „HB 

WIND  д.о.о. Ливно“, 

Приједлог закључка о давању претходне сагласности у поступку 

издавања Енергетске дозволе привредном друштву „HB WIND  

д.о.о. Ливно“,, 

 
14. Информација Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске 

дозволе за изградњу “ВЕ Ивовик“  привредном друштву “ВЕ 

Ивовик  д.о.о. Сарајево”, 

Приједлог закључка о давању претходне сагласности у поступку 

издавања Енергетске дозволе привредном друштву „ВЕ Ивовик  

д.о.о. Сарајево” 

 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 
обавијестио Дом народа да на 12. сједници одржаној 23.06.2020. године усвојио 
Закључак о давању претходне сагласности у поступку издавања Енергетске 
дозволе привредном друштву ВЕ Ивовик д.о.о, Закључак о давању претходне 
сагласности у поступку издавања Енергетске дозволе привредном друштву HB 
WIND д.о.о. ЛИВНО за изградњу ВЕ „Орловача“, Закључак о давању претходне 
сагласности у поступку издавања Енергетске дозволе привредном друштву 
КАМЕН-ДЕНТ д.о.о.Мостар за изградњу ВЕ „Паклине 2“, Закључак о давању 
претходне сагласности у поступку издавања Енергетске дозволе привредном 
друштву ВЕ Градина  д.о.о. Томиславград за изградњу ВЕ “Градина“ и Закључак 
о давању претходне сагласности у поступку издавања Енергетске дозволе 
привредном друштву “ТОМКУП“ д.о.о.Томиславград за изградњу ВЕ „Баљци“. 
 

Информације је образложио представник Федералног министарства енергије, 

рударства и индустрије Халко Балавац. 

У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације БиХ је са 42 гласа за усвојио сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Даје се претходна сагласност Федералном министарству енергије, 

рударства и индустрије у поступку издвајања Енергетске дозволе, 

привредном друштву „ТОМКУП“ Томиславград д.о.о., за изградњу 

вјетроелектане ВЕ Баљци, инсталиране номиналне снаге 48 МW (16 x 3 

МW) одобрене снаге прикључења 48 МW (16 x 3 МW),  планиране 

годишње производње електричне енергије од 145,728 ГWh, која се 

планира градити на планинском подручју сјеверног дијела општине 

Томиславград. 
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2. Задужује се Федерално министарство енергије,  рударства и индустрије 

да приступи активностима из члана 23. ст. (4), (5), (6) и (7) и чланка 24. 

Уредбе о поступку и критеријумима, форми и садржају захтјева за 

издавање енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкције 

постојећих производних постројења ( „Службене новине Федерације 

БиХ“, 27/14), на издавању Енергетске дозволе из тaчке I овог закључка. 

 

3. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у              

” Службеним новинама Федерације БиХ”. 

 
 

Надаље, на основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа Парламента Федерације БиХ са 41 гласом за усвојио сљедећи 

ЗАКЉУЧАК 

1. Даје се претходна сагласност Федералном министарству енергије, 
рударства и индустрије у поступку издвајања Енергетске дозволе, 
привредном друштву ВЕ ГРАДИНА д.о.о., Томиславград, за изградњу 
прве фазе вјетроелектане ВЕ Градина, инсталиране номиналне снаге 
41,6 МW (13 x 3.2 МW) одобрене снаге прикључка 41,6 МW (13 x 3.2 МW), 
планиране годишње производње електричне енергије од 143,6 ГWh, која 
се планира градити на ширем локалитету заравни Мидена, на подручју 
општине Томиславград.   

 
2. Задужује се Федерално министарство енергије,  рударства и индустрије 

да приступи активностима из члана 23.ст.(4), (5), (6) и (7) и чланка 24. 
Уредбе о поступку и критеријима, форми и садржају захтјева за издавање 
енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкције постојећих 
производних постројења ( „Службене новине Федерације БиХ“, 27/14), на 
издавању Енергетске дозволе из тaчке I овог закључка. 

 
 

3. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у              

” Службеним новинама Федерације БиХ. 

 

Затим се приступило гласању за Закључак о давању претходне сагласности у 

поступку издавања Енергетске дозволе привредном друштву КАМЕН-ДЕНТ 

д.о.о.Мостар за изградњу ВЕ „Паклине 2“. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације БиХ је са 41 гласом за усвојио сљедећи 
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ЗАКЉУЧАК 

 

1. Даје се претходна сагласност Федералном министарству енергије, 
рударства и индустрије у поступку издвајања Енергетске дозволе, 
привредном друштву „КАМЕН - ДЕНТ“ д.о.о. Мостар, за изградњу 
вјетроелектане ВЕ Паклине 2, инсталиране номиналне снаге 48 МW (16 x 
3 МW) одобрене снаге прикључења 48 МW (16 x 3 МW),  планиране 
годишње производње електричне енергије од 153,9 ГWh, која се планира 
градити на ширем локалитету Мокроноге, Сарајлије, Летка и Ведашић, на 
подручју општине Томиславград.   

 
2. 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 и критеријима, форми и садржају захтјева за издавање 
енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкције постојећих 
производних постројења ( „Службене новине Федерације БиХ“, 27/14), на 
издавању Енергетске дозволе из тaчке I овог закључка. 

 
 

3. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у              
” Службеним новинама Федерације БиХ”. 

 
Након тога се приступило и гласању за Закључак о давању претходне 
сагласности у поступку издавања Енергетске дозволе привредном друштву HB 
WIND д.о.о.ЛИВНО за изградњу ВЕ „Орловача“. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације БиХ је са 43 гласа за усвојио сљедећи 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Даје се претходна сагласност Федералном министарству енергије, 
рударства и индустрије у поступку издвајања Енергетске дозволе, 
привредном ХБ WИНД д.о.о.Ливно, за изградњу ВЕ „Орловача“ 
инсталиране номиналне снаге 42,9 МW (13 x 3.3 МW) одобрене снаге 
прикључења 42,9 МW (13 x 3.3 МW),  планиране годишње производње 
електричне енергије од 99,06ГWh, која се планира градити на локалотету 
Орловача, на подручју општине Ливно.   

 
2. 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 и критеријима, форми и садржају захтјева за издавање 
енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкције постојећих 
производних постројења ( „Службене новине Федерације БиХ“, 27/14), на 
издавању Енергетске дозволе из тaчке I овог закључка. 

 
3. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у              

” Службеним новинама Федерације БиХ” 
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Потом се приступило гласању за посљедњи Закључак који се односи на давање 
претходне сагласности у поступку издавања Енергетске дозволе привредном 
друштву “ВЕ Ивовик” д.о.о. Сарајево. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације БиХ је са 43 гласа за усвојио сљедећи 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Даје се претходна сагласност Федралном министарству енергије, 
рударства и индустрије у поступку издвајања Енергетске дозволе 
привредном друштву „ВЕ Ивовик“  д.о.о. Сарајево, за изградњу 
вјетроелектане ВЕ „Ивовик“ инсталиране номиналне снаге 84 МW (42 x 2 
МW) одобрене снаге прикључења 84 МW (42 x 2 МW),  планиране 
годишње производње електричне енергије од 236,631ГWh, која се 
планира градити на западном рубу општине Томиславград и источном 
рубу општине Ливно.   

 
2. 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 и критеријима, форми и садржају захтјева за издавање 
енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкције постојећих 
производних постројења ( „Службене новине Федерације БиХ“, 27/14), на 
издавању Енергетске дозволе из тaчке I овог закључка. 

 
 

3. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
”Службеним новинама Федерације БиХ”. 

 
 

15.  Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације 

Босне и Херцеговине за 2020. годину  

 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је доставила Одлуку о издвајању 

средстава у Фонд солидарности Федерације Босне и Херцеговине за 2020. 

годину, ради информисања. 

 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 

12. сједници одржаној 23.6.2020. године размотрио и примио к знању Одлуку о 

издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације Босне и Херцеговине за 

2020. годину. 

У расправи није нико учествовао. 
 
Предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 

примио к знању Одлуку о издвајању средстава у Фонд солидарности 

Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину. 
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16. Специјални извјештај о забрани физичког кажњавања дјетета у 

Босни и Херцеговини 

 
 
Институција Омбудсмена за људска права БиХ је доставила Специјални 

извјештај о забрани физичког кажњавања дјетета у Босни и Херцеговини. 

 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 

11. сједници одржаној 19.2.2020. године разматрао Специјални извјештај о 

забрани физичког кажњавања дјетета у Босни и Херцеговини и том приликом 

усвојио Закључак. 

Специјални извјештај су разматрала надлежна радна тијела. 
 
У расправи је учествовао Борис Крешић. 

 

Специјални извјештај образложила је омбудсмен за људска права Босне и 

Херцеговине Јасминка Џумхур. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације БиХ је са 40 гласова за и два суздржана гласа усвојио 

сљедећи 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа препоруке 

Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине и задужује Владу 

Федерације Босне и Херцеговине да поступи по датим препорукама. 

 

Затим је предсједавајући предложио да се води заједничка расправа о тачкама 

дневног реда 17. и 18., што су делегати прихватили. 

 

17. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије трезорских записа (9М) на дан 22.10.2019. године 

 
18. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије (7Y) обвезница на дан 15.10.2019. године 

 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је због информисања доставила 

Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије 

трезорских записа (9М) на дан 22.10.2020. године и Извјештај о задужењу 
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Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије (7Y) на дан 15.10.2020. 

године. 

 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 

11. сједници одржаној 19.2.2020. године примио к знању ова два Извјештаја о 

задужењу Федерације Босне и Херцеговине. 

У расправи није нико учествовао. 
 
Предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 

примио к знању Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по 

основу емисије трезорских записа (9М) на дан 22.10.2020. године и Извјештај о 

задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије (7Y) на дан 

15.10.2020. године. 

 

19. Избор и именовања 

- Приједлог Одлуке о избору чланова у Парламентарну комисију 
одговорну за ревизију. 

 

Приједлог Одлуке о избору чланова у Парламентарну комисију одговорну за 

ревизију утврдиле су комисије за Избор и именовања оба дома Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине. 

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 

обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 

12. сједници одржаној 23.6.2020. године донио Одлуку о избору чланова у 

Парламентарну комисију одговорну за ревизију. 

У расправи није нико учествовао. 
 
Предсједавајући је ставио на гласање Приједлог Одлуке о избору чланова у 
Парламентарну комисију одговорну за ревизију. 
 
Из Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине су 
изабрани: Ивица Павковић, Џенана Хоџић, Адис Араповић, Алма Кратина и 
Елвир Карабајић. 
 
Из Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине су изабрани: 
Аљоша Чампара, Томислав Мартиновић, Јасмин Дувњак, Иво Тадић, Слађан 
Илић, Драго Пузига и Анер Жуљевић. 
 
За предсједника Парламентарне комисије одговорне за ревизију изабран је 
Ивица Павковић из Представничког дома Парламента ФБиХ, а за замјеника 
предсједника Аљоша Чампара из Дома народа Парламента ФБиХ. 
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације БиХ је са 42 гласа за донио наведену Одлуку о избору 
чланова у Парламентарну комисију одговорну за ревизију. 
 

 
 

Сједница је завршила са радом у 14:27 часова. 
 

* * * 
Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
 

СЕКРЕТАР              ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

            Измир Хаџиавдић      Томислав Мартиновић 

 


