
   БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                             
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
         ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
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З А П И С Н И K 

18. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 26.5. и 9.6.2022. године 

 

Сједница је почела са радом у 12:17 часова. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

редсједавајући је поздравио присутне делегате, представнике медија, те 

посебно министре Владе Федерације БиХ и њихове сараднике. 

Изостанак са сједнице су најавили: Едим Фејзић, Јасминко Kапић, Мирела 

Трепанић-Грбешић и Илија Накић. 

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 39 делегата што чини 

већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

Прије преласка на дневни ред, предсједавајући је предложио усвајање 

Записника са 17. редовне сједнице и 9.,10.,11. и 12. ванредне сједнице Дома 

народа Парламента Федерације БиХ.  

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

са 38 гласова за, једним суздржаним гласом и без гласова против, усвојио 

Записник са 17. сједнице Дома народа, одржане 17.2. и 3.3.2022. године. 

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

без примједби усвојио Записник са 9. ванредне сједнице Дома народа, одржане 

25.2.2022. године. 

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

са 40 гласова за и једним суздржаним гласом, усвојио Записник са 10. ванредне 

сједнице Дома народа.  

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

са 40 гласова за, једним суздржаним гласом и без гласова против, усвојио 

Записник са 11. ванредне сједнице Дома народа, одржане 31.3.2022. године.  
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа, 

без примједби, усвојио Записник са 12. ванредне сједнице Дома народа, 

одржане 12.4.2022. године.  

Прије утврђивања дневног реда, а на основу члана 104. Пословника о раду 

Дома народа, делегати могу поставити делегатска питања и покретати 

иницијативе.  

Елмедин Kонаковић је поставио питање Влади Федерације БиХ у вези 

трошења буџетског новца, и затражио да му се предоче подаци гђе та средства 

иду. 

Ива Рагуж је упутила Иницијативу за измјену наредбе о стандардима и 

нормативима здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у 

ФБиХ Федералном министарству здравства, у вези броја чланова радног тима 

центра за рани раст и развој. 

Прво питање је поставила федералном министру рада и социјалне политике у 

вези реализације закључка којег је Дом народа усвојио 9.9.2021. године, а који 

још није реализован. 

Друго питање је поставила делегату Игору Стојановићу, у вези констатација о 

недоласку на сједнице делегата из ХДЗ-а и СДА. 

Звонко Марић је упутио иницијативу и поставио питање Аутоцестама 

Федерације БиХ и Влади Федерације БиХ у вези путне комуникације на 

локацији Мостарско раскршће.  

Алиса Хајдаровић је упутила прву Иницијативу Федералном министарству 

здравства за допуну листе лијекова обавезног здравственог осигурања ФБиХ 

суфинансирањем набавке инофолик ХП особама обољелим од инзулинске 

резистенције. 

Другу иницијативу је упутила Влади Федерације БиХ и Федералној управи за 

инспекцијске послове, да под хитно изврше контролу улазних цијена роба 

основних животних намирница.  

Три питања је поставила Федералном министарству околиша и туризма. 

Прво питање је у вези прихода оператора система управљања отпадом од 

електричних и електронских производа у 2020. и у 2021. години. 

Друго питање је поставила у вези прихода оператора система управљања 

амабалажом и амабалажним отпадом. 

Треће питање је поставила у вези подношења извјештаја поменутих оператора 

министарству о намјенском утрошку средстава које су приходовали по основу 

јавних овлаштења. 

Сандра Имшировић је поставила два питања. 
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Прво питање је поставила Федералном министарству рада и социјалне 

политике у вези фазе израде измјена и допуна Закона о родитељима 

његоватељима. 

Друго питање је поставила Федералном министарству здравства у вези 

мандата Управног одбора Федералног здравственог осигурања и реосигурања. 

Јасмин Дувњак је поставио питање у вези ревизије нафтног терминала НТФ 

Плоче.  

Друго питање је поставио Дирекцији цеста Федерације БиХ у вези завршетка 

обнове и модернизације Зеничке петље у Блатуши. 

Анер Жуљевић је прво питање упутио Влади Федерације БиХ и Федералном 

министарству енергије, рударства и индустрије у вези оператора за обновљиве 

изворе енергије.  

 Друго питање је поставио Влади Федерације БиХ у вези подузетих 

интервенција по питању плата и пензија грађана, интервенција у вези цијена 

хране и ПДВ. 

Слађан Илић је упутио три иницијативе. 

Прву је упутио Влади Федерације БиХ, Федералном министарству енергије, 

рударства и индустрије и ЕП БиХ у вези контроле сигурности рудничких јама и 

површинских копова на подручју БиХ.  

Другу инцијативу је упутио Влади Федерације БиХ и Федералној дирекцији 

цеста за завршетак пројекта уређења дијела магистралног пута М18.  

Трећу иницијативу је упутио Влади Федерације БиХ и Федералној дирекцији 

цеста за реконструкцију магистралног пута М18 који пролази кроз град 

Живинице. 

Нијаз Мусић је поновио питање које је већ раније поставио Влади Федерације 

БиХ и федералном премијеру, али није добио одговор, у вези реализације 

пројекта цестовног повезивања Горажда са Сарајевом, те у вези расписивања 

тендера у износу од 35 милиона KМ за поменути пројекат. 

Друго питање је поставио Влади Федерације БиХ и федералном министру 

енергије, рударства и индустрије у вези стварне намјере Владе Федерације БиХ 

према привредном друштву УНИС ГИНЕX. 

Дамир Џеба је поднио Иницијативу и напоменуо да је бити око 15 потписника 

исте, да се на једној од наредних сједница уврсти тачка анализа и стање у РТВ 

ФБиХ.  

Сенад Ахметовић је поставио питање премијеру Владе Федерације БиХ у вези 

ослобођења од плаћања ТВ претплате за све пензионере који имају пензију 

нижу од хиљаду KМ.  

Друго питање је такође поставио Влади Федерације и министрима у вези 

њиховог неприсуства сједницама Дома народа. 
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Треће питање је такође поставио Влади Федерације БиХ и премијеру у вези 

активности подузетих за тренутни нагли раст цијена.  

Потом се прешло на утврђивање дневног реда.  

Јасмин Дувњак је заједно са Рамом Исаком предложио да се у дневни ред 

уврсти  Приједлог закона о измјени Закона о цестовном пријевозу ФБиХ – хитни 

поступак (предлагачи: Рамо Исак и Јасмин Дувњак, делегати у Дому народа). 

Такође, он је предложио да се у дневни ред уврсти сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

Дом народа Парламента Федерације БиХ позива све пружатеље услуга који 

врше дистрибуцију аудио - визуалних садржаја, радија и медијских услуга да 

програме јавних радио – телевизијских сустава у  Босни и Херцеговини (ЈП 

БХРТ, ЈП Радио – телевизија Федерација БиХ и РТРС) уврсте на првих девет 

позиција канала у својим  програмским понудама. 

Влада ФБиХ доставила је Приједлог закона о измјенама Закона о раду са 

приједлогом да се исти разматра по хитном поступку. 

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

већином гласова са 36 гласова за, уз један суздржан и без гласова против, 

прихватио приједлог да Приједлог закона о измјенама Закона о раду разматра 

по хитном поступку. 

Делегат у Дому народа Парламента ФБиХ Иво Тадић доставио је Приједлог 

закона о допуни Закона о припадности јавних прихода у ФБиХ  с приједлогом да 

се исти разматра по хитном поступку.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да овај приједлог 

није добио потребну већину за, јер је за гласало 25 делегата уз пет суздржаних 

и девет гласова против.  

Влада ФБиХ доставила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом с приједлогом 

да се разматра по скраћеном поступку. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог добио потребну већину јер је за гласало 30 делегата, 10 их је било 

суздржаних и није било гласова против.  

Делегати Јасмин Дувњак и Рамо Исак су доставили Приједлог закона о 

измјенама Закона о цестовном пријевозу ФБиХ с приједлогом да се разматрају 

по хитном поступку.  

Представнички дом је усвојио истовјетан текст овог закона посланика Рамиза 

Kарића.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да овај приједлог 

није добио потребну већину, јер је за гласало 29 делегата, девет их је било 

суздржаних и није било гласова против.  
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Јасмин Дувњак је затражио појединачно изјашњавање. 

Секретар Дома народа је извршио појединачно изјашњавање у складу са 

одредбом члана 113. Пословника о раду Дома народа. 

Након појединачног изјашњавања делегата, предсједавајући је  констатовао да 

је приједлог да се Приједлог Закона о цестовном пријевозу ФБиХ разматра по 

хитном поступку добио потребну већину, јер је за гласало 36 делегата, један је 

био против и седам их је било суздржаних. 

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

са 39 гласова за, уз четири суздржана и једним гласом против прихватио 

сљедећи: 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1.Приједлог закона о измјенама Закона о раду – хитни поступак, 

2.Приједлог закона о измјени Закона о цестовном пријевозу Федерације Босне и 

Херцеговине – (предлагачи: Јасмин Дувњак и Рамо Исак, делегати у Дому 

народа) – хитни поступак,  

3.Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о лијечењу неплодности  

биомедицински потпомогнутом оплодњом – скраћени поступак, 

4.Приједлог закона о материјалној подршци породицама с ђецом у Федерацији 

Босне и Херцеговине. 

5.Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Порезној управи 

Федерације Босне и Херцеговине, 

6.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити природе, 

7.Нацрт закона о допуни Закона о припадности јавних прихода у Федерацији 

Босне и Херцеговине (предлагач: Иво Тадић, делегат у Дому народа 

Парламента Федерације БиХ), 

8.Извјештај о пословању ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево за 2018. годину, 

9.Извјештај о пословању ЈП „Хрватске поште“, д.о.о. Мостар за 2018.годину, 

10.Извјештај о пословању „БХ Телецом“ д.д. Сарајево за 2018. годину, 

11.Извјештај о пословању ЈП Хрватске телекомуникације д.д. Мостар за 2018. 

годину, 

12.Документ оквирног буџета Федерације Босне и Херцеговине за период 2021. 

– 2023. година, 

13.Документ оквирног буџета Федерације Босне и Херцеговине за период 2022. 

– 2024. година, 
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14.Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије 

обвезница (Аукција 27.04.2021. године – 7Y - 30 мил.), 

15.Извјештај  о раду Федералног завода за запошљавање за 2019. годину, 

16.Ревидирани годишњи план задуживања за 2020. годину, 

17.Годишњи план задуживања Федерације БиХ за 2021. годину, 

18.Информација о Средњорочној стратегији развоја пољопривредног сектора у 

Федерацији Босне и Херцеговине (2015. – 2019., продужена до краја 2021. 

године) и њеној примјени у 2022. години, 

19.Информација о вањском и унутрашњем дугу Федерације Босне и 

Херцеговине на дан 31.12.2019. године, 

20.Информација о вањском и унутрашњем дугу Федерације Босне и 

Херцеговине на дан 31.12.2020. године, 

21.Информација о извршеним ревизијама приватизације државног капитала 

привредних друштава и банака у Федерацији Босне и Херцеговине за период 

јануар  – јуни 2020. године, 

22.Информација о извршеним ревизијама приватизације државног капитала 

привредних друштава и банака у Федерацији Босне и Херцеговине за период 

јули  - децембар 2020. године, 

23.Приједлог закључка делегата Јасмина Дувњака. 

Предсједавајући је прије усвајања дневног реда, ставио на гласање приједлог 

да се у дневни ред уврсти приједлог Закључка Јасмина Дувњака. 

Предсједавајући је констатовао да је овај закључак добио потребну већину, јер 

је за гласало 28 делегата, девет их је било суздржаних и три су била против.  

 

1.Приједлог закона о измјенама Закона о раду - хитни поступак 

 Текст Приједлога закона је утврдила Влада ФБиХ.  

Представнички дом Парламента ФБиХ обавијестио је Дом народа да је на 30. 

сједници одржаној 9.3.2022. године усвојио Приједлог закона о измјенама 

Закона о раду у тексту како га је предложила Влада ФБиХ. 

Приједлог закона образложио је Веско Дрљача, федерални министар рада и 

социјалне политике. 

У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 

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

Парламента Федерације БиХ са 33 гласа за, уз један суздржан и без гласова 

против, усвојио Приједлог закона о измјенама Закона о раду. 



7 

 

2.Приједлог закона о измјени Закона о цестовном пријевозу Федерације 

Босне и Херцеговине - (предлагачи: Јасмин Дувњак и Рамо Исак, делегати 

у Дому народа) – хитни поступак, 

 Представнички дом обавијестио је Дом  народа да је на 32. сједници одржаној 

27.4.2022. године усвојио Приједлог закона о измјенама Закона о цестовном 

пријевозу Федерације БиХ у тексту предлагача посланика Рамиза Kарића. 

Текст Приједлога закона делегата Јасмина Дувњака и Раме Исака истовјетан је 

Приједлогу закона посланика Рамиза Kарића.  

Приједлог закона образложио је Јасмин Дувњак, један од предлагача закона.  

У расправи нико није учествовао. 

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

Парламента Федерације БиХ са 31 гласом за, три суздржана и без гласова 

против, усвојио Приједлог закона о измјени Закона о цестовном пријевозу 

Федерације БиХ.  

3.Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о лијечењу неплодности  

биомедицински потпомогнутом оплодњом – скраћени поступак, 

Текст Приједлога закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 32. сједници, одржаној 

27.4.2022. године усвојио Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о 

лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом, у тексту како 

га је предложила Влада ФБиХ. Том приликом усвојен је и Закључак. 

Приједлог закона образложила је Марина Бера, представница Владе 

Федерације БиХ.  

У расправи су учествовали Борис Kрешић, Звонко Марић, Анер Жуљевић, Иво 

Тадић и Марина Бера.  

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да Дом народа 

Парламента Федерације БиХ није усвојио Приједлог закона о измјенама и 

допуни Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом 

оплодњом.  

Потпредсједавајући Дома народа, Аљоша Чампара је затражио појединачно 

изјашњавање.  

Секретар Дома народа Измир Хаџиавдић је извршио појединачно 

изјашњавање. 

 

Након појединачног изјашњавања делегата, предсједавајући је констатовао да 

је  Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о лијечењу неплодности 

биомедицински потпомогнутом оплодњом добио потребну већину, јер је за 

гласало 33 делегата, два су била суздржана и није било гласова против.  
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4.Приједлог закона о материјалној подршци породицама с ђецом у 

Федерацији Босне и Херцеговине 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да је у 

наставку 31.сједнице, одржане 29.3.2022. године, усвојио Приједлог закона о 

материјалној подршци породицама с ђецом у ФБиХ са 12 амандмана Владе 

ФБиХ који су постали саставни дио Приједлога закона.  

На Приједлог закона амандмане су поднијели делегати: Анер Жуљевић - 12 

амандмана, делегати ДФ-а у Дому народа су са Kлубом посланика ДФ-а у 

Представничком дому поднијели два амандмана, Расим Пајић поднио је 10 

амандмана, делегати Борис Kрешић и Сандра Имшировић заједнички су 

поднијели један амандман.  

Амандмани су достављени Влади Федерације БиХ ради изјашњења.  

Влада Федерације БиХ је доставила изјашњење којим не прихвата амандмане 

Анера Жуљевића,  заједничке амандмане Сандре Имшировић и Бориса 

Kрешића, делегата ДФ-а у Дому народа и Kлуба посланика ДФ-а у 

Представничком дому.  

Такође Влада Федерације БиХ је доставила изјашњење на амандмане Расима 

Пајића те истакла да се о њима не мож изјаснити јер нису у складу са 

прописаном пословничком процедуром. 

Текст Приједлога закона разматрала су и надлежна радна тијела која су 

доставила своја извјештаје. 

Приједлог закона образложио је Веско Дрљача, федерални министар рада и 

социјалне политике.  

У расправи су учествовали Сенад Чељо, Борис Kрешић, Расим Пајић, Елмедин 

Kонаковић, Анер Жуљевић и Звонко Марић. 

Предсједавајући је, прије изјашњавања о овом закону, предложио кратку паузу 

у трајању од 20 минута.  

Након паузе, прешло се на изјашњавање о амандманима на овај Приједлог 

закона.  

Делегат Анер Жуљевић поднио је 12 амандмана на овај закон.  

Влада ФБиХ је доставила изјашњење којим не прихвата ове амандмане. 

Анер Жуљевић је одустао од тражења изјашњења Дома народа. 

Делегати ДФ-а у Дому народа су поднијели два амандмана које Влада ФБиХ 

није  прихватила. 

Борис Kрешић је истакнуо да у име ДФ-а не траже изјашњење Дома народа за 

те амандмане.  
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Расим Пајић је поднио 10 амандмана, које Влада Федерације БиХ није 

прихватила. 

Расим Пајић није тражио изјашњење Дома народа за ове амандмане. 

Влада Федерације БиХ није прихватила амандмане које је поднио Борис 

Kрешић заједно са Сандром Имшировић. 

Борис Kрешић је тражио изјашњење Дома народа о овом амандману којег су 

заједнички поднијели он и  Сандра Имшировић, а којег Влада Федерације БиХ 

није прихватила. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да амандман 

Бориса Kрешића и Сандре Имшировић није добио потребну већину, са 27 

гласова за, четири суздржана гласа и два гласа против. 

Борис Kрешић је затражио појединачно изјашњавање. 

Секретар Дома народа Измир Хаџиавдић је извршио појединачно 

изјашњавање. 

Након обављеног појединачног изјашњавања, предсједавајући је констатовао 

да је Дом народа прихватио амандман Бориса Kрешића и Сандре Имшировић, 

са  37 гласова за, два суздржана и без гласова против. 

Након тога, предсједавајући је ставио на гласање Приједлог закона о 

материјалној подршци породицама с ђецом у Федерацији Босне и Херцеговине. 

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

са 35 гласова за, уз један суздржан глас и без гласова против, усвојио 

Приједлог закона о материјалној подршци породицама са ђецом у Федерацији 

БиХ.  

5.Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Порезној управи 

Федерације Босне и Херцеговине, 

Текст Приједлога закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 32. сједници, одржаној 

27.4.2022. године, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 

Порезној управи Федерације БиХ у тексту како га је предложила Влада 

Федерације. Том приликом усвојен је и Закључак. 

Приједлог закона разматрала су надлежна радна тијела. 

Приједлог закона образложила је Медина Дудо, помоћница федералног 

министра финансија. 

У расправи нико није учествовао. 

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

са 33 гласа за, уз један суздржан глас и без гласова против, усвојио Приједлог 

закона о измјенама и допунама Закона о Порезној управи Федерације БиХ. 
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6.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити природе, 

Текст Нацрта закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на својој 25. сједници 

одржаној 27.9.2021. године, разматрао Нацрт закона о измјенама и допунама 

Закона о заштити природе и Закључком га прихватио. 

Нацрт закона су такође разматрала и надлежна радна тијела. 

Нацрт закона образложила је Едита Ђапо, представница Владе Федерације 

БиХ. 

У расправи нико није учествовао. 

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

са 34 гласа за, без суздржаних гласова и без гласова против усвојио сљедећи: 

 

ЗАKЉУЧАK 

 

1.Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата Нацрт 

закона о измјенама и допунама Закона о заштити природе и сматра да може 

послужити као основ за израду Приједлога закона. 

2.Задужује се предлагач да организира и проведе јавну расправу у трајању од 

60 дана у складу са процедурама предвиђеним у Уставу Федерације за 

доношење закона из заједничке надлежности федералне власти и кантона. 

3.Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине да овај закључак и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о 

заштити природе достави кантоналним скупштинама ради давања мишљења у 

року од 60 дана од дана доставе овог закључка. 

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

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене у јавној расправи и мишљења 

кантоналних скупштина. 

 

7.Нацрт закона о допуни Закона о припадности јавних прихода у 

Федерацији Босне и Херцеговине (предлагач: Иво Тадић, делегат у Дому 

народа Парламента Федерације БиХ), 

Предлагач овог закона је Иво Тадић, делегат у Дому народа.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 32. сједници, одржаној 27.4.2022. године усвојио Приједлог закона о 

допуни Закона о припадности јавних прихода у Федерацији БиХ у тексту 

предлагача Салке Зилџића и Маријана Kлаића, посланика у Представничком 

дому. 
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Текст закона делегата Иве Тадића је истовјетан тексту Приједлога закона којег 

су поднијели Салко Зилџић и Маријан Kлаић, посланици у Представничком 

дому. 

Нацрт закона образложио је Иво Тадић, предлагач овог закона. 

У расправи су учествовали Аљоша Чампара, Иво Тадић, Елмедин Kонаковић, 

Томислав Мартиновић, Фахрудин Скопљак, Анер Жуљевић, Дамир Џеба, Жарко 

Вујовић, Дамир Марјановић, Звонко Марић, Јасмин Дувњак, Вибор Ханџић и 

Сенад Чељо. 

Предсједавајући је, након тога, обавијестио делегате да се због недостатка 

кворума у сали и присуства само 25 делегата у сали, сједница прекида. 

Сједница је прекинула са радом у 17 часова и 23 минута. 

 

Наставак сједнице од 9.6.2022. године 

 

Сједница је почела са радом у 12 часова и 37 минута. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа. 

Предсједавајући је поздравио присутне делегате и све који присуствују 

сједници. 

Изостанак са сједнице су најавили сљедећи делегати: Весна Сараџић, Никица 

Боснић, Драгана Дамјановић, Драго Пузигаћа, Хадис Јусић, Расим Kантаревић, 

Сенад Алић, Горан Броћета, Сенад Ахметовић и Слађан Илић. 

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 35 делегата, што чини 

већину, па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати.  

Предсједавајући је обавијестио присутне да су преминули делегати Анел 

Шахиновић и Сегмедина-Срна-Бајрамовић, те их позвао да минутом шутње 

одају почаст преминулим колегама. 

Предсједавајући је обавијестио делегате да је због смрти двоје делегата, на 

основу члана 110. Пословника о раду Дома народа за рад Дома народа, 

односно за доношење одлука, потребна већина од 29 делегата. 

 За наставак сједнице преостале су сљедеће тачке дневног реда: 

- Изјашњење о тачци 7. Нацрт закона о допуни Закона о припадности 

јавних прихода у ФбиХ, (предлагач Иво Тадић, делегат у Дому народа 

Парламента Федерације БиХ) 

8.Извјештај о пословању ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево за 2018. годину, 

9.Извјештај о пословању ЈП „Хрватске поште“, д.о.о. Мостар за 2018.годину, 
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10.Извјештај о пословању „БХ Телецом“ д.д. Сарајево за 2018. годину, 

11.Извјештај о пословању ЈП Хрватске телекомуникације д.д. Мостар за 2018. 

годину, 

12.Документ оквирног буџета Федерације Босне и Херцеговине за период 2021. 

– 2023. година, 

13.Документ оквирног буџета Федерације Босне и Херцеговине за период 2022. 

– 2024. година, 

14.Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије 

обвезница (Аукција 27.04.2021. године – 7Y - 30 мил.), 

15.Извјештај  о раду Федералног завода за запошљавање за 2019. годину, 

16.Ревидирани годишњи план задуживања за 2020. годину, 

17.Годишњи план задуживања Федерације БиХ за 2021. годину, 

18.Информација о Средњорочној стратегији развоја пољопривредног сектора у 

Федерацији Босне и Херцеговине (2015. – 2019., продужена до краја 2021. 

године) и њеној примјени у 2022. години, 

19.Информација о вањском и унутрашњем дугу Федерације Босне и 

Херцеговине на дан 31.12.2019. године, 

20.Информација о вањском и унутрашњем дугу Федерације Босне и 

Херцеговине на дан 31.12.2020. године, 

21.Информација о извршеним ревизијама приватизације државног капитала 

привредних друштава и банака у Федерацији Босне и Херцеговине за период 

јануар  – јуни 2020. године, 

22.Информација о извршеним ревизијама приватизације државног капитала 

привредних друштава и банака у Федерацији Босне и Херцеговине за период 

јули  - децембар 2020. године, 

23.Приједлог закључка делегата Јасмина Дувњака. 

 

Потом се прешло на изјашњење о тачки 7. Дневног реда. 

 

 

7.Нацрт закона о допуни Закона о припадности јавних прихода у 

Федерацији Босне и Херцеговине (предлагач: Иво Тадић, делегат у Дому 

народа Парламента Федерације БиХ), 

Предсједавајући је саопштио делегатима, да је расправа по тачци 7. окончана, 

и да је преостало само изјашњење Дома народа о приједлогу Закључка. 
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да са 23 гласа за, 

шест суздржаних и осам гласова против, Дом народа није прихватио сљедећи: 

 

З А K Љ У Ч А K 

1.Дом народа Парламента ФБиХ прихвата Нацрт Закона о допуни Закона о 

припадности јавних прихода у ФБИХ, 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 које су 

достављене или ће бити достављене у писменој форми. 

Иво Тадић је затражио појединачно изјашњавање по овој тачци Дневног реда. 

Секретар Дома народа Измир Хаџиавдић је извршио појединачно 

изјашњавање. 

На основу резултата појединачног изјашњавања делегата, предсједавајући је 

констатовао да овај Приједлог Закључка није добио потребну већину, са 21 

гласом за, седам суздржаних и 11 гласова против. 

 

8.Извјештај о пословању ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево за 2018. годину, 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 13. сједници, одржаној 28.07.2020. године, усвојио Извјештај о пословању 

ЈП БХ пошта д.о.о Сарајево за 2018. годину.  

Извјештај су разматрала надлежна радна тијела. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласовања предсједавајући је констатовао да Дом народа 

са 22 гласа за, 10 суздржаних гласова и три гласа против, није прихватио 

Извјештај о пословању ЈП БХ пошта д.о.о Сарајево за 2018. годину.  

9.Извјештај о пословању ЈП „Хрватске поште“, д.о.о. Мостар за 

2018.годину, 

Влада Федерације БиХ доставила је Извјештај о пословању ЈП „Хрватске 

поште“, д.о.о. Мостар за 2018., годину ради разматрања и усвајања. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ је обавијестио Дом народа да 

је на 13. сједници, усвојио Извјештај о пословању Јавног предузећа „Хрватске 

поште“ д.о.о. Мостар за 2018. годину.  

Извјештај су разматрала надлежна радна тијела. 

У расправи су учествовали Дамир Марјановић и Љубинка Атанасијевић.  
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да Извјештај о 

пословању ЈП „Хрватске поште“, д.о.о. Мостар за 2018.годину, није добио 

потребну већину, са 22 гласа за, шест суздржаних гласова и шест гласова 

против.  

 

10.Извјештај о пословању „БХ Телецом“ д.д. Сарајево за 2018. годину, 

Влада Федерације БиХ је доставила Извјештај о пословању БХ Телецома за 

2018. годину. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 11. сједници усвојио 

Извјештај о пословању БХ Телецома д.д. Сарајево за 2018. годину.  

Извјештај су такође разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Извјештај је образложила Елма Двизац, представница БХ Телецома. 

У расправи нико није учествовао. 

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

са 12 гласова за, 14 суздржаних и седам гласова против, није прихватио 

Извјештај о пословању БХ Телецома д.д. Сарајево за 2018. годину. 

11. Извјештај о пословању ЈП Хрватске телекомуникације д.д. Мостар за 

2018. годину, 

Извјештај о пословању  Јавног предузећа Хрватске телекомуникације д.д. 

Мостар доставила је Влада Федерације БиХ ради разматрања и усвајања.  

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 11. сједници усвојио 

Извјештај о пословању Јавног предузећа „Хрватске телекомуникације“ за 2018. 

годину. 

Извјештај су такође разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

У расправи нико није учествовао. 

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

22 гласа за, пет суздржаних гласова и четири гласа против, није прихватио 

Извјештај о пословању Јавног предузећа „Хрватске телекомуникације“ за 2018. 

годину.  

 

12. Документ оквирног буџета Федерације Босне и Херцеговине за период 

2021. - 2023. година, 

Влада Федерације БиХ доставила је Парламенту Федерације БиХ ради 

информисања Документ оквирног буџета ФБиХ за период 2021.- 2023. година.  
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Представнички дом обавијестио је Дом народа да је у наставку 18. сједнице 

разматрао и примио к знању Документ оквирног буџета ФБиХ за период 2021.- 

2023. година.  

Документ оквирног буџета су разматрала и надлежна радна тијела. 

У расправи нико није учествовао. 

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

БиХ ради информисања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

примио к знању Документ оквирног буџета ФБиХ за период 2021.- 2023. година. 

13. Документ оквирног буџета Федерације Босне и Херцеговине за период 

2022. - 2024. година, 

Влада Федерације БиХ доставила је ради информисања Парламенту 

Федерације БиХ Документ оквирног буџета за период 2022.-2024. година.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 26. сједници разматрао 

и примио к знању Документ оквирног буџета ФБиХ за период 2022.-2024. 

година.  

У расправи нико није учествовао. 

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

БиХ ради информисања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

примио к знању Документ оквирног буџета ФБиХ за период 2022.- 2024. година. 

14. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу 

емисије обвезница (Аукција 27.04.2021. године – 7Y - 30 мил.), 

Влада Федерације БиХ доставила је ради информисања Парламенту 

Федерације БиХ Извјештај о задужењу Федерације по основу емисије 

обвезница (Аукција 27.04.2021. године – 7Y - 30 мил.). 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 25. сједници примио к 

знању Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије обвезница 

(Аукција 27.04.2021. године – 7Y - 30 мил.). 

У расправи нико није учествовао. 

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

БиХ ради информисања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

примио к знању Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по 

основу емисије обвезница (Аукција 27.04.2021. године – 7Y - 30 мил.). 

15. Извјештај  о раду Федералног завода за запошљавање за 2019. годину, 

 

Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2019. годину 

прихватила је Влада Федерације БиХ и доставила Парламенту Федерације БиХ 

ради разматрања.  
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Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 15. сједници усвојио 

Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2019. годину.  

Извјештај су разматрала надлежна радна тијела. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да, са 22 гласа 

за, пет суздржаних гласова и осам гласова против, Дом народа није прихватио 

сљедећи: 

З А K Љ У Ч А K 

Дом народа Парламента Федерације БиХ усвојио је Извјештај о раду 

Федералног завода за запошљавање за 2019. годину. 

16. Ревидирани годишњи план задуживања за 2020. годину, 

Влада Федерације БиХ доставила је ради информисања Парламенту 

Федерације БиХ Ревидирани годишњи план задуживања за 2020. годину, који је 

Влада Федерације БиХ усвојила. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 25. сједници разматрао 

и примио к знању Ревидирани годишњи план задуживања за 2020. годину.  

Ревидирани годишњи план су разматрала и надлежна радна тијела и доставила 

своје извјештаје. 

У расправи нико није учествовао. 

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

БиХ ради инфомисања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

примио к знању Ревидирани годишњи план задуживања за 2020. годину. 

17. Годишњи план задуживања Федерације БиХ за 2021. годину, 

Влада Федерације БиХ доставила је ради информисања Парламенту 

Федерације БиХ Годишњи план задуживања Федерације БиХ за 2021. годину. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 20. сједници разматрао 

и примио к знању Годишњи план задуживања Федерације БиХ за 2021. годину. 

Годишњи план су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје.  

У расправи нико није учествовао. 

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

БиХ ради информисања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

примио к знању Годишњи план задуживања Федерације БиХ за 2021. годину. 

18. Информација о Средњорочној стратегији развоја пољопривредног 

сектора у Федерацији Босне и Херцеговине (2015. – 2019., продужена до 

краја 2021. године) и њеној примјени у 2022. години, 
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Влада Федерације БиХ доставила је ради информисања Парламенту 

Федерације БиХ Информацију о Средњорочној стратегији развоја 

пољопривредног сектора.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на сједници одржаној 27.4.2022. године, разматрао и примио к знању 

Информацију о Средњорочној стратегији развоја пољопривредног сектора у 

Федерацији Босне и Херцеговине (2015. – 2019., продужена до краја 2021. 

године) и њеној примјени у 2022. години. 

У расправи нико није учествовао. 

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

БиХ ради инфомисања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

примио к знању Информацију о Средњорочној стратегији развоја 

пољопривредног сектора у Федерацији Босне и Херцеговине (2015. – 2019., 

продужена до краја 2021. године) и њеној примјени у 2022. години. 

19. Информација о вањском и унутрашњем дугу Федерације Босне и 

Херцеговине на дан 31.12.2019. године, 

Информацију је доставила Влада Федерације БиХ ради информисања.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 14. сједници разматрао 

и примио к знању Информацију о вањском и унутрашњем дугу ФБиХ на дан 

31.12.2019. године.  

Информацију су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

У расправи нико није учествовао. 

Предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 

примио к знању Информацију о вањском и унутрашњем дугу ФБиХ на дан 

31.12.2019. године.  

20. Информација о вањском и унутрашњем дугу Федерације Босне и 

Херцеговине на дан 31.12.2020. године, 

Влада Федерације БиХ доставила је ради информисања Парламенту 

Федерације БиХ Информацију о вањском и унутрашњем дугу Федерације БиХ 

на дан 31.12.2020. године. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 22. сједници разматрао 

и примио  

к знању Информацију о вањском и унутрашњем дугу Федерације БиХ на дан 

31.12.2020. године.  

Информацију су разматрала и надлежна радна тијела. 

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

примио к знању Информацију о вањском и унутрашњем дугу Федерације БиХ на 

дан 31.12.2020. године.  

21. Информација о извршеним ревизијама приватизације државног 

капитала привредних друштава и банака у Федерацији Босне и 

Херцеговине за период јануар  – јуни 2020. године, 

Влада Федерације БиХ доставила је ради информисања Парламенту 

Федерације БиХ Информацију о извршеним ревизијама приватизације државног 

капитала привредних друштава и банака у Федерацији Босне и Херцеговине за 

период јануар  – јуни 2020. године. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 16. сједници разматрао 

и примио к знању Информацију о извршеним ревизијама приватизације 

државног капитала привредних  друштава и банака у Федерацији БиХ за период 

јануар – јуни 2020. године.  

Информацију су такође разматрала и надлежна радна тијела. 

У расправи је учествовала Зденка Џамбас. 

Предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 

примио к знању Информацију о извршеним ревизијама приватизације државног 

капитала привредних друштава и банака у Федерацији Босне и Херцеговине за 

период јануар  – јуни 2020. године. 

22. Информација о извршеним ревизијама приватизације државног 

капитала привредних друштава и банака у Федерацији Босне и 

Херцеговине за период јули  - децембар 2020. године, 

Влада Федерације БиХ доставила је ради информисања Парламенту 

Федерације БиХ Информацију о извршеним ревизијама приватизације државног 

капитала привредних друштава и банака у Федерацији Босне и Херцеговине за 

период јули  - децембар 2020. године. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на  23. сједници, размотрио 

и примио к знању Информацију о извршеним ревизијама приватизације 

државног капитала. 

Информацију је образложио Ведад Дураковић, директор Агенције за ревизију 

приватизације државног капитала.  

У расправи су учествовали Зденка Џамбас и Звонко Марић. 

Предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 

примио к знању Информацију о извршеним ревизијама приватизације државног 

капитала привредних друштава и банака у Федерацији Босне и Херцеговине за 

период јули  – децембар 2020. године. 

23. Приједлог закључка делегата Јасмина Дувњака 
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Предсједавајући је саопштио да је приликом утврђивања дневног реда 

сједнице, Јасмин Дувњак предложио Закључак, те га позвао да исти прочита. 

Јасмин Дувњак је саопштио да приједлог закључка повлачи из процедуре. 

Сједница је завршила с радом у 13 часова и 26 минута. 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

               СЕKРЕТАР             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

            Измир Хаџиавдић        Томислав Мартиновић 


