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З А П И С Н И K 

16. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 27.1.2022. године 

 

Сједница је почела са радом у 12:19 часова. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

Предсједавајући је поздравио присутне делегате и госте у дворани. 

Изостанак са сједнице су оправдали: Младен Лонић, Драгана Дамјановић, 

Никица Боснић, Сенад Ахметовић, Марија Рашић, Едим Фејзић, Мирела 

Трепанић-Грбешић, Сандра Имшировић, Вибор Ханџић, Сејад Татарин, 

Далиборка Миловић и Драго Пузигаћа.  

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 33 делегата, што чини 

већину, па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

Прије преласка на рад, предсједавајући је предложио усвајање Записника са 15. 

и 7. ванредне сједнице Дома народа Парламента Федерације БиХ. 

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

без примједби, са 31 гласом за, без примједби, усвојио Записник са 15. сједнице 

Дома народа Парламента Федерације БиХ, одржане 9. и 15.12.2021. године. 

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

са 32 гласа за, без примједби, усвојио Записник са 7. ванредне сједнице Дома 

народа, одржане 29.12.2021. године.  

Прије утврђивања дневног реда, у складу са чланом 104. Пословника од раду 

Дома народа делегати могу постављати делегатска питања и покретати 

делегатске иницијативе.  

Љубинка Атанасијевић је поставила питање директору Порезне управе ФБиХ, 

господину Шерифу Исовићу, у вези плаћања закупнине од стране порезних 

управа на простору Федерације БиХ локалној заједници, односно опћинама чије 

просторије користе.  

Анер Жуљевић је поставио питање управи ЕП-а у вези информације о продаји 

биланских вишкова струје, којима је иста договорена у 2019., 2020. и 2021. 
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години, те замолио да му се у тој информацији доставе подаци којим компанијама 

су продати билансни вишкови и по којим цијенама те колики је укупни износ 

прихода који је ЕП БиХ остварила у предметним годинама.  

Борис Kрешић је поставио два питања.  

Прво питање је поставио Министарству образовања и науке ФБиХ, у вези 

одбијања кориштења назива Федерација а у вези оснивања Уније студената 

студентског одбора ФБиХ. 

Друго питање је поставио Министарству правде Федерације БиХ, у вези 

имплементације шест закона, по пресуди Уставног суда Федерације БиХ и 

Закључка Дома народа Парламента Федерације БиХ, како би грађани имали 

коначно форме за закључивање одређених уговора.  

Сегмедина Срна-Бајрамовић је поставила три питања. 

Прво питање је поставила управи компаније БХ Гас и ресорном министарству у 

вези тренутне ситуације око снабдијевања гасом, те затражила доставу 

оправданости према којој је донесена одлука о замјени плиновода, информацију 

у вези израде Закона о плину и електричној енергији, те ко је одговоран за 

посљедња дешавања када су у питању недостатак плина за потрошаче у Kантону 

Сарајево. 

Друго питање је поставила Агенцији за водно подручје ријеке Саве у вези 

издавања претходне водне сагласности од 7.5.2020. године, за пројекат на 

адреси Kурта Шока бб, Добриња Сарајево. 

Треће питање је поставила Федералном министарству пољопривреде, 

водопривреде и шумарства, у вези захтјева за поништење водних аката издатих 

од стране Министарства привреде KС, Министарства просторног уређења, 

грађења и заштите околиша KС, Kантоналног јавног предузећа Водовод и 

канализација Сарајево, Агенције за водно подручје ријеке Саве и Опћине Нови 

Град Сарајево.  

Дамир Марјановић је поставио питање премијеру и надлежном министру у вези 

фиксног уговора на који је пристао Енергоинвест за испоруку 1,2 милиона кубика, 

у ситуацијама када су изузетно ниске температуре.  

је поставио питање Федералном министарству рада и социјалне политике, те 

Федералној управи за инспекцијске послове, а тиче се обављања праксе 

средњошколаца, ученика струковних занимања на подручју Федерације БиХ код 

пословних субјеката.  

Елведин Мушановић је поставио једно питање и упутио двије Иницијативе.  

 

Прву Иницијативу је упутио Министарству здравства и Влади Федерације БиХ да 

што прије исправе неправду учињену према болници за плућне болести и 

туберкулозу Травник, која није препозната у трансферима према здравственим 

установама у 2020. и 2021. години.  
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Другу Иницијативу је упутио према Влади Федерације БиХ и Федералном 

министарству финансија да се у буџету за 2022., односно 2023. годину, 

обезбиједе средства за трајно рјешавање смјештаја Kантоналног порезног уреда 

Нови Травник.  

Питање је поставио Федералном министарству финансија и Влади Федерације 

БиХ у вези списка предмета који се налазе на Одбору за жалбе Федералног 

министарства финансија, а у вези жалби на рјешења издата од стране 

инспектора Порезне управе Федерације БиХ. 

Aлиса Хајдаровић је упутила Иницијативу за допуну Одлуке о листи лијекова 

Фонда солидарности ФБиХ и Одлуке о вертикалном програму најсложенијих 

облика здравствене заштите у ФБиХ, са циљем проширивања индикације 

биолошке терапије на пацијенте са аутоимуним болестима, а нарочито са 

реуматоидним артритисом и спондилитисом. 

Звонко Марић је поставио питање Федералном министарству енергије, 

рударства и индустрије и напоменуо да је питање већ постављао на некој од 

претходних сједница, међутим одговор још није добио, а тиче се тренутне 

ситуације у Kантону Сарајево око снабдијевања гасом.  

Весна Сараџић је поставила питање Влади Федерације БиХ у вези Закона о 

сузбијању корупције и организованог криминала, који је усвојен али се не 

примјењује. 

Зденка Џамбас је поставила питање Влади Федерације БиХ у вези тренутне 

ситуације у свијету, односно могућег рата у Украјини и Русији.  

Хадис Јусић је упутио Иницијативу Влади Федерације  и Федералном 

министарству здравства у вези измјене Закона о здравственој заштити ФБиХ, 

односно увођења могућности да на директорској позицији буду и особе са 

дипломом економског или неког другог факултета, а не само медицинског, 

фармацеутског или стоматолошког.  

Jасмин Дувњак је поставио три питања. 

Прво питање је поставио Федералном министарству промета и комуникација, у 

вези Закона о основама сигурности саобраћаја на нивоу БиХ, те пратећих 

правилника о саобраћајним знаковима и сигнализацијама на цестама. 

Друго питање је поставио Федералном министарству околиша и туризма, у вези 

плаћања боравишне таксе у Федерацији БиХ - којим актом је прописана та 

обавеза у Федерацији и колико она износи у кантонима?  

Треће питање је поставио Федералној управи за инспекцијске послове у вези 

активности канцеларије Инспектора за заштиту околиша са сједиштем у Зеници. 

Иво Тадић је поставио питање предсједнику Kлуба делегата бошњачког народа, 

господину Јасмину Дувњаку у вези актуелних тврдњи у медијима да чланови 

Kлуба делегата хрватског народа у Дому народа, не присуствују сједницама 

Дома.  
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Анер Жуљевић је указао на однос СДП-а према тренутном сазиву Kомисије за 

вриједносне папире. 

Сенад Алић је скренуо пажњу Јасмину Дувњаку да тврдње које износи као 

предсједник Kлуба делегата из реда бошњачког народа нису став Kлуба.  

Елмедин Kонаковић је поставио питање премијеру Фадилу Новалићу, ресорном 

министру, господину Нермину Џиндићу и предузећу Енергоинвест д.д. Сарајево, 

у вези тренутне ситуације око мањка гаса.  

Дамир Џеба је поставио питање Јасмину Дувњаку у вези тврдњи да је Дом 

народа полигон за опструкције у Федерацији БиХ.  

Потом се прешло на утврђивање дневног реда. 

Влада Федерације БиХ доставила је Приједлог Буџета Федерације БиХ за 2022. 

годину с приједлогом да се разматра по хитном поступку. 

Представнички дом није прихватио да се Приједлог Буџета Федерације БиХ за 

2022. годину разматра по хитном поступку него је исти вратио у редовну 

процедуру односно  у форму Нацрта, а приједлог Kолегијума Дома народа је да 

се овај Приједлог разматра у форми Нацрта Буџета Федерације БиХ за 2022. 

годину.  

Овај приједлог Kолегијума је потом стављен на гласање. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог прихваћен са 33 гласа за, без гласова против и без суздржаних. 

Влада Федерације БиХ доставила је Приједлог Закона о извршавању Буџета 

Федерације БиХ за 2022. годину с приједлогом да се разматра по хитном 

поступку, а Представнички дом није прихватио да се исти разматра по хитном 

поступку, него га је вратио у редовну процедуру, односно у форму Нацрта. 

Приједлог Kолегијума је да се овај закон разматра у форми Нацрта. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог прихваћен са 31 гласом за, без гласова против и без суздржаних. 

Влада Федерације БиХ доставила је Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о буџетима у Федерацији БиХ с приједлогом да се разматра по хитном 

поступку. 

Представнички дом није прихватио да се овај Приједлог закона разматра по 

хитном поступку, те је исти вратио у редовну процедуру, односно у форму 

Нацрта. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог Kолегијума добио потребну већину, са 32 гласа за, без гласова против 

и без суздржаних. 

Влада Федерације БиХ је повукла из процедуре Приједлог закона о материјалној 

подршци породицама с ђецом у Федерацији Босне и Херцеговине и Програм 

рада Владе Федерације БиХ за 2022. годину.  
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Предсједавајући је саопштио делегатима да није потребно да се о томе посебно 

изјашњавају. 

Приједлог Kолегијума Дома народа је једна техничка исправка, односно да се у 

дневни ред 16. сједнице Дома народа, као 10. тачка уврсти Kвартални извјештај 

о дугу Q1/2020, с обзиром да га је Представнички дом разматрао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог добио потребну већину са 31 гласом за, без гласова против и без 

суздржаних гласова.  

Приједлог Законодавноправне комисије Дома народа је да се као 17. тачка 

дневног реда уврсти Закључак о овластима Законодавноправне комисије Дома 

народа у поступцима пред Уставним судом Федерације и Уставним судом Босне 

и Херцеговине. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог прихваћен са 32 гласа за, без гласова против и без суздржаних 

гласова.  

Предсједавајући је након тога, за сједницу предложио сљедећи: 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Информација о епидемиолошкој ситуацији COVID-19 у Федерацији Босне и 

Херцеговине на дан 27.12.2021. с приједлогом наредби и препорука Kризног 

штаба Федералног министарства здравства,  

2. Нацрт буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину,  

3. Нацрт закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 

2022. годину,  

4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији 

Босне и Херцеговине, 

5. Приједлог одлуке о давању сагласности на: 

Измјене и допуне Финансијског плана Завода здравственог осигурања и 

реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину (друге измјене) и 

измјене и допуне Финансијског плана Федералног фонда солидарности  за 2021. 

годину (Анекс I.) (друге измјене)  и Одлуку о начину извршавања Ребаланса 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 

Босне и Херцеговине за 2021. годину (друге измјене и допуне),  

6. Приједлог одлуке о давању сагласности на: 

Финансијски план Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 

Босне и Херцеговине за 2022. годину и Одлуку о начину извршавања 
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Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 

Босне и Херцеговине за 2022. годину,  

7. Приједлог одлуке о давању сагласности на: 

Финансијски план Федералног завода за запошљавање за 2022. годину и 

процјену плана за 2023. и 2024. годину и Одлуку о извршавању Финансијског 

плана Федералног завода за запошљавање за 2022. годину,  

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

Херцеговине за 2022. годину, 

9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о финансирању између 

Босне и Херцеговине и Еуропске инвестицијске банке (EIB) за реализацију 

Пројекта изградње дионица Аутоцесте Медаково – Поприкуше на Kоридору 

Vc, 

10. Kвартални извјештај о дугу Q1/2020, 

11. Kвартални извјештај о дугу Q2/2020, 

12. Kвартални извјештај о дугу Q3/2020, 

13. Kвартални  извјештај о дугу Q4/2020, 

14. Kвартални извјештај о дугу Q1/2021, 

15. Kвартални извјештај о дугу Q2/2021, 

16. Kвартални извјештај о дугу Q3/2021, 

17. Закључак о овластима Законодавноправне комисије Дома народа у 

поступцима пред Уставним судом Босне и Херцеговине и Уставним судом 

Федерације Босне и Херцеговине.  

1. Информација о епидемиолошкој ситуацији COVID-19 у Федерацији Босне 

и Херцеговине на дан 27.12.2021. године с приједлогом наредби и 

препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства 

 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 29. сједници, одржаној 24.1.2022. године разматрао и примио к знању 

Информацију о епидемиолошкој ситуацији на дан 27.12.2021. године. 

Информацију су разматрала надлежна радна тијела. 

Информацију је образложио Горан Черкез, представник Федералног 

министарства здравства. 

У расправи су учествовали Анер Жуљевић, Илија Накић, Звонко Марић, Дамир 

Марјановић, Дамир Џеба и Горан Черкез.  

Предсједавање домом у међувремену је преузео Аљоша Чампара, 

потпредсједавајући Дома народа.  



7 
 

С обзиром да се ради о материјалу који је достављен Парламенту Федерације 

БиХ ради информисања, потпредсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације БиХ примио к знању Информацију о епидемиолошкој 

ситуацији COVID-19 у Федерацији Босне и Херцеговине на дан 27.12.2021. 

године с приједлогом наредби и препорука Kризног штаба Федералног 

министарства здравства. 

2. Нацрт Буџета Федерације БиХ за 2022. годину 

 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

на 29. сједници, одржаној 24.1.2022. године није усвојио Приједлог Буџета 

Федерације БиХ за 2022. годину, него је исти вратио у редовну процедуру, 

односно у форму Нацрта и Закључком га прихватио.  

На Буџет Федерације БиХ за 2022. годину амандмане су поднијели делегат Анер 

Жуљевић, делегат Хадис Јусић и Азра Хаџић, посланица у Представничком 

дому, те ће се исти сматрати као примједбе, приједлози и сугестије на Нацрт 

Буџета. 

Нацрт Буџета образложио је Фадил Новалић, премијер Владе Федерације БиХ. 

У расправи су учествовали Анер Жуљевић, Алиса Хајдаровић и Звонко Марић. 

На основу резултата гласања, потпредсједавајући је констатовао да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 32 гласа за, без гласова против и без 

суздржаних гласова, усвојио сљедећи: 

З А K Љ У Ч А K 

1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт Буџета Федерације 

БиХ за 2022. годину и сматра да може послужити као добар основ за израду 

Приједлога Буџета. 

2. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога Буџета има у виду 

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа као и 

оне које су достављене или ће бити достављене у писаној форми. 

 

3. Нацрт закона о извршавању Буџета Федерације БиХ за 2022. годину 

 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на својој сједници, одржаној 

24.1.2022. године вратио Приједлог Закона о извршавању Буџета Федерације 

БиХ за 2022. годину у редовну процедуру, тј. у форму Нацрта и Закључком га 

прихватио. 

На Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације БиХ за 2022. годину 

амандмане је поднио Анер Жуљевић, који ће се сматрати као примједбе, 

приједлози и сугестије на сам Нацрт закона.  
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Нацрт закона разматрало је надлежно радно тијело.  

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, потпредсједавајући је констатовао да је Дом 

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

суздржаних гласова усвојио сљедећи: 

З А K Љ У Ч А K 

1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о 

извршавању Буџета Федерације БиХ за 2022. годину и сматра да може 

послужити као основ за израду Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа као и 

оне које су достављене или ће бити достављене у писаној форми. 

 

Након тога потпредсједавајући је стваио на гласање сљедећи: 

З А K Љ У Ч А K 

Задужује се Влада Федерације БиХ да приликом припреме усвајања Одлуке о 

критеријима и распођели средстава из члана 23. Закона о извршавању Буџета 

Федерације БиХ за 2022. годину уз остале критерије предвиди пондер 1.5 за 

Херцеговачки кантон, Kантон 10 а све то на основу члана 9. Закона о 

припадности јавних прихода у Федерацији БиХ, који овај кантон третира као један 

од најнеразвијенијих. 

 

На основу резултата гласања, потпредсједавајући је констатовао да овај 

Закључак са 27 гласова за и седам суздржаних гласова није добио потребну 

већину. 

У расправи на овај закључак учествовали су Анер Жуљевић, Алија Аљовић, Нијаз 

Мусић, Стипан Шарац, Иван Ивић и Алија Аљовић.  

Међутим, након консултација, и додатне дискусије са делегатима 

потпредсједавајући је констатовао да ће се о овом приједлогу Закључка 

расправљати кад се буде расправљало о Приједлогу Буџета Федерације БиХ за 

2022. годину. 

 

       4.  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о буџетима у 

Федерацији БиХ 

Нацрт закона је утврдила Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да није усвојио овај закон у 

форми приједлога, већ га је вратио у форму Нацрта, и Закључком прихватио. 
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    На Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији 

БиХ амандман је поднио Расим Пајић, те ће се исти сматрати као примједбе, 

приједлози и сугестије на Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о 

буџетима у Федерацији   БиХ. 

    Закон су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје.  

    У расправи нико није учествовао. 

    На основу резултата гласања, потпредсједавајући је констатовао да је Дом 

народа са 31 гласом за, без гласова против и без суздржаних гласова прихватио 

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији БиХ, и 

том приликом усвојио сљедећи: 

З А K Љ У Ч А K 

 

1. Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о измјенама 

и допунама Закона о буџетима у Федерацији БиХ и сматра да може 

послужити као основ за израду Приједлога закона. 

2. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа као и 

оне које су достављене или ће бити достављене у писаној форми. 

 

  Предсједавање сједницом поново је преузео Томислав Мартиновић,  

предсједавајући    Дома народа.  

 

5.  Приједлог одлуке о давању сагласности на Измјене и допуне 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 

Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину (друге измјене) и 

измјене и допуне Финансијског плана Федералног фонда 

солидарности  за 2021. годину (Анекс I.) (друге измјене) и Одлуку о 

начину извршавања Ребаланса Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и 

Херцеговине за 2021. годину (друге измјене и допуне) 

 

Приједлог Одлуке доставила је Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 29. сједници, одржаној 

24.1.2022. године, донио Одлуку о давању сагласности на Финансијски план 

Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине 

за 2021. годину (друге измјене) и измјене и допуне Финансијског плана 

Федералног фонда солидарности  за 2021. годину (Анекс I.) (друге измјене) и 

Одлуку о начину извршавања Ребаланса Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 
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2021. годину (друге измјене и допуне) у тексту како их је предложила Влада 

Федерације БиХ.  

Приједлог Одлуке су разматрала надлежна радна тијела.  

У расправи нико није учествовао. 

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

Парламента Федерације БиХ, са 32 гласа за, без гласова против и без 

суздржаних гласова донио Одлуку о давању сугласности на Измјене и допуне 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 

Босне и Херцеговине за 2021. годину (друге измјене) и измјене и допуне 

Финансијског плана Федералног фонда солидарности  за 2021. годину (Анекс I.) 

(друге измјене) и Одлуку о начину извршавања Ребаланса Финансијског плана 

Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине 

за 2021. годину (друге измјене и допуне) у тексту како их је предложила Влада 

Федерације БиХ. 

 

6. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Завода 

здравственог осигурања  и реосигурања Федерације Босне и 

Херцеговине за 2022. годину и Одлуку о начину извршавања 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 

Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину 

 

Текст Приједлога одлуке је доставила Влада Федерације БиХ а Представнички 

дом је обавијестио Дом народа да је на 29. сједници донио Одлуку о давању 

сагласности на Финансијски план Завода здравственог осигурања и реосигурања 

Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину и Одлуку о начину извршавања 

Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 

Босне и Херцеговине за 2022. годину. 

Материјал су разматрала надлежна радна тијела. 

Приједлог одлуке је образложила Влатка Мартиновић, представница Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ. 

У расправи нико није учествовао. 

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

са 33 гласа за, донио Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 

2022. годину и Одлуку о начину извршавања Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 

2022. годину.  
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7. Приједлог одлуке о давању сагласности на: 

Финансијски план Федералног завода за запошљавање за 2022. годину и 

процјену плана за 2023. и 2024. годину и Одлуку о извршавању 

Финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2022. годину,  

Приједлог одлуке доставила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на својој 29. сједници донио 

ове одлуке. 

Материјал су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 

Приједлог одлуке образложио је Харис Хускић, представник Федералног завода 

за запошљавање. 

У расправи су учествовали Анер Жуљевић и Харис Хускић. 

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

са 36 гласова за и једним суздржаним гласом донио Одлуку о давању 

сагласности на: Финансијски план Федералног завода за запошљавање за 2022. 

годину и процјену плана за 2023. и 2024. годину и Одлуку о извршавању 

Финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2022. годину.  

 

8. Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације Босне 

и Херцеговине за 2022. годину 

Одлуку је доставила Влада Федерације БиХ ради информисања. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 29. сједници, примио к 

знању Одлуку о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације Босне и 

Херцеговине за 2022. годину. 

Одлуку су разматрала надлежна радна тијела.  

У расправи нико није учествовао.  

С обзиром да је ова одлука достављена Парламенту Федерације БиХ ради 

информисања,  

Предсједавајући је констатовао да је Дом народа примио к знању Одлуку о 

издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације Босне и Херцеговине за 

2022. годину. 

9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о финансирању 

између Босне и Херцеговине и Европске инвестицијске банке (EIB) за 

реализацију Пројекта изградње дионица Аутоцесте Медаково - 

Поприкуше на Kоридору Vc, 

Текст Приједлога одлуке утврдила је Влада Федерације БиХ и доставила је 

Парламенту Федерације БиХ ради разматрања. 
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Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 19. сједници, донио 

Одлуку о прихватању задужења по Уговору о финансирању између Босне и 

Херцеговине и Европске инвестицијске банке (EIB) за реализацију Пројекта 

изградње дионица Аутоцесте Медаково - Поприкуше на Kоридору Vc. 

Приједлог одлуке разматрала су надлежна радна тијела. 

У расправи нико није учествовао. 

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

са 32 гласа за, донио Одлуку о прихватању задужења по Уговору о финансирању 

између Босне и Херцеговине и Европске инвестицијске банке (EIB) за 

реализацију Пројекта изградње дионица Аутоцесте Медаково - Поприкуше на 

Kоридору Vc. 

10. Kвартални извјештај о дугу Q1/2020, 

11. Kвартални извјештај о дугу Q2/2020, 

12. Kвартални извјештај о дугу Q3/2020, 

13. Kвартални  извјештај о дугу Q4/2020, 

14. Kвартални извјештај о дугу Q1/2021, 

15. Kвартални извјештај о дугу Q2/2021, 

16. Kвартални извјештај о дугу Q3/2021, 

 

Влада Федерације БиХ доставила је ове извјештаје ради информисања 

Парламенту Федерације БиХ. 

Ове извјештаје је разматрао и Представнички дом и примио их к знању. 

У расправи нико није учествовао. 

Предсједавајући је констатовао да су Kвартални извјештаји о дугу Q1/2020, 

Q2/2020, Q3/2020, Q4/2020, Q1/2021, Q2/2021 и Q3/2021 примљени к знању. 

17. Закључак о овластима Законодавноправне комисије Дома народа у 

поступцима пред Уставним судом Босне и Херцеговине и Уставним 

судом Федерације Босне и Херцеговине 

 

Предсједавајући је истакао да је у складу са чланом 253. потребно да се 

Законодавноправна комисија изјасни о одређеним чињеницама везаним за 

поступке пред Уставним судовима Федерације БиХ и Уставним судом Босне и 

Херцеговине, односно да припреми одговоре за овај Дом.  
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Предсједавајући је потом ставио на гласање сљедећи: 

З А K Љ У Ч А K 

Овлашћује се Законодавноправна комисија да утврђује одговоре у поступцима 

пред Уставним судом Федерације БиХ и Уставним судом Босне и Херцеговине, 

када се Дом народа појављује као странка у поступку и када напријед споменути 

судови траже изјашњење Дома народа као странке у поступку а све у складу са 

одредбама из члана 253. Пословника о раду. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Закључак 

добио потребну већину, са 34 гласа за.  

Сједница је завршила с радом у 15:56 часова. 

*** 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

             СЕKРЕТАР        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

           Измир Хаџиавдић        Томислав Мартиновић 


