
  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА                             
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
         ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
                  ДОМ НАРОДА 
             Број: 02-02-1394/22 
     Сарајево,  21.7.2022. године 
 
 

З А П И С Н И K 

19. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 7.7. и  21.7.2022. године 

 

Сједница је почела са радом у 12:17 часова. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

Предсједавајући је поздравио присутне делегате, госте те оне који прате рад 

путем видео пријеноса.   

Изостанак са сједнице су најавили: Никица Боснић, Горан Броћета, Младен 

Лонић, Драгана Дамјановић, Сенад Чељо, Илија Накић, Расим Kантаревић, 

Елмедин Kонаковић и Драго Пузигаћа.  

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 30 делегата што чини 

већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

Прије преласка на дневни ред, предсједавајући је предложио усвајање 

Записника са 18. сједнице Дома народа Парламента Федерације БиХ, одржане 

26.5. и 9.6.2022. године. 

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

са 29 гласова за, без суздржаних гласова и без гласова против, усвојио Записник 

са 18. сједнице Дома народа, одржане 26.5. и 9.6.2022. године. 

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

народа, делегати могу поставити делегатска питања и покретати иницијативе.  

Јасмин Дувњак је поставио више питања.  

Прво питање је поставио Влади Федерације БиХ у вези неизвршених одлука 

Еуропског суда за људска права, Уставног суда БиХ и Уставног суда ФБиХ.  

Друго питање је поставио Влади Федерације БиХ у вези изналажења рјешења за 

деблокаду рачуна Агенције за приватизацију ФБиХ који је блокиран судском 

пресудом.  

Треће питање је поставио Нафтним терминалима ФБиХ, у вези допуштања 

Уреду за ревизију ФБиХ да изврши ревизију и контролу пословања Нафтних 

терминала ФБиХ.  
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Четврто питање је поставио Влади Федерације БиХ у вези постојања  Владине 

институције, агенције, завода или министарства, који се бави питањем одласка 

младих и уопштено одласка грађана БиХ.  

Иницијативу је упутио према Влади Федерације БиХ у вези закључка који је 

одбијен а везан је за реконструкцију модернизације ногометног стадиона 

Билино поље у Зеници. 

Сенад Алић је обавијестио присутне да ће због одржавања  Академије у 

Тузланском кантону у Општини Сапна, поводом Марша мира за Сребреницу 

делегати из Тузланског кантона напустити сједницу у 15 часова.  

Борис Kрешић је заједно са делегаткињом Сандром Имшировић поднио 

Иницијативу за новчану помоћ Лани Пудар за учешће у међународним 

такмичењима, у смислу да се обавезује Федерално министарство културе и 

спорта да обезбједи новчана средства за покриће трошкова Еуропског 

сениорског првенства у Риму и Свјетског јуниорског првенства у Перуу за 

„Златну Лану Пудар“. 

Алиса Хајдаровић је затражила да јој Федерално министарство околиша и 

туризма достави податке за 2021. годину на иста делегатска питања са 

претходне сједнице. 

Дамир Марјановић је поставио питање Федералном министарству образовања 

и науке у вези старости уџбеника који су дистрибуирани по школама у 

Федерацији БиХ. 

Сљедеће питање је поставио Федералном министарству, али и кантоналним 

министарствима у вези постојања анализе око броја тих старих уџбеника на 

тржишту.  

Сандра Имшировић је упутила иницијативу у име свих делегата који долазе из 

Тузланског кантона, а ради се о Иницијативи за допуну Одлуке о листи лијекова 

Фонда солидарности Федерације БиХ ради изјашњавања у Дому народа. 

Звонко Марић је поставио питање Влади Федерације БиХ и премијеру 

Новалићу у вези подузимања активност на реализацији помоћи грађанима због 

пораста цијена у БиХ.  

Друго питање је поставио Влади Федерације БиХ у вези постојања стратешког 

плана у случају повратка Kовида у БиХ, односно у Федерацију БиХ, јер су такве 

активности по Еуропи већ у фази реализације. 

Треће питање је поставио Влади Федерације БиХ у вези постојања стратешког 

плана у случају нестанка гаса, нафтних деривата и нафте те у вези одласка 

младих.  

Весна Сараџић је поставила питање Влади Федерације БиХ у вези тренутне 

ситуације око повећања цијена на тржишту и подузимања активности на том 

плану.  

Дамир Џеба  је поставио два питања. 
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Прво питање је поставио надлежном Министарству и Влади Федерације у вези 

фазе процеса коначног именовања директора ФУП-а. 

Друго питање је поставио Управном одбору, директору и Програмском вијећу 

ФТВ-а, у вези побројаног износа написаних казни и затражио да му се доставе 

тачни подаци.  

Иван Ивић  је упутио Иницијативу Влади Федерације БиХ, да размотри и упути 

приједлог Вијећу министара о модификацији или укидању Одлуке о забрани 

извоза пелета и огњеног дрва јер је Влада дала сагласност за доношење 

наведене Одлуке.  

Анер Жуљевић је поставио два питања. 

Прво питање је поставио Жељезницама Федерације, и затражио да му се 

доставе информације о оствареним приходима по основу фактурисања према 

Електропривреди БиХ када је у питању пријевоз угља за 2018., 2021., односно 

2022.? 

Друго питање је поставио министрици финансија у вези постанка жељезничког 

промета, најрационалнијом алтернативом у ситуацији када гориво практично 

дивља и цијене су неконтролисане, те недопуштања измјене методологије 

обрачуна издавања фискализираног промета на начин да се осигура и обезбједи 

Жељезницама могућност да набаве аутомате за издавање карата. 

Хадис Јусић је поставио питање ВСТВ-у, односно Високом судском и 

тужилачком вијећу, у вези подузимања активности на разрјешавању случаја 

крађе у Тужилаштву Унско-санског кантона у марту ове године.  

Друго питање је поставио премијеру Новалићу везано за фазу изградње 

магистралне цесте Бихаћ Босанска Kрупа. 

Звонко Марић је упутио критику Влади Федерације БиХ због недостављања 

одговора на постављена питања.  

Потом се прешло на утврђивање дневног реда.  

Борис Kрешић и Сенад Алић су истакли да траже уврштавање Иницијативе која 

се односи на измјену листе есенцијалних лијекова. 

Предсједавајући је дао кратку паузу ради консултација у вези ове иницијативе.  

Након паузе, предсједавајући је саопштио да је договорено да се стави на 

гласање за уврштавање у дневни ред Приједлог закључка Дома народа о 

потреби допуне одлуке о листи лијекова Фонда солидарности ФБиХ, у дијелу како 

га је предложила група делегата из Тузланског кантона. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

Приједлог измјене дневног реда добио потребну већину, са 31 гласом за, без 

суздржаних и без гласова против.  

Борис Kрешић је предложио да се у дневни ред 19. сједнице Дома народа 

Парламента Федерације БиХ уврсте сљедеће тачке:  Нацрт  закона о измјенама 
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и допунама Закона о унутрашњој трговини, Нацрт закона о допунама Закона о 

заштити од насиља у породици. 

Предсједавајући је саопштио да би се ове тачке могле уврстити у дневни ред, 

потребно је подузети кораке да се та два закона нађу у процедури како то налаже 

Пословник, јер формално-правно ови закони нису у процедури у Дому народа.  

У дискусији око уврштавања ове тачке у дневни ред, учествовао је и Вибор 

Ханџић.  

Влада Федерације БиХ доставила је сљедеће приједлоге закона с приједлогом 

да се исти разматрају по скраћеном поступку и то: Приједлог закона о допуни 

Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених 

мјеста у одређеним општинама, Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о управном поступку, Приједлог закона о Фонду за заштиту околиша и 

енергијској ефикасности ФБиХ и Приједлог закона о измјени и допуни Закона о 

платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и 

Херцеговине.  

Представнички дом није разматрао Приједлог закона о Фонду за заштиту 

околиша и енергијској ефикасности ФБИХ по скраћеном поступку, него је исти 

разматрао у редовној процедури односно у форми Нацрта закона.  

Kолегијум дома је предложио да овај дом такође разматра овај закон у форми 

Нацрта закона. 

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

са 36 гласова за, уз један суздржан и без гласова против, прихватио да се 

Приједлог закона о Фонду за заштиту околиша и енергијској ефикасности ФБиХ 

разматра у форми Нацрта закона. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ није прихватио да се Приједлог 

закона о измјенама и допунама Закона о платама и другим накнадама судија и 

тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине разматра по скраћеном поступку, 

него је исти вратио у редовну процедуру, тј. у форму Нацрта закона. 

Kолегијум Дома народа је предложио да Дом народа разматра овај закон такође 

у форми нацрта. 

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

са 35 гласова за, без суздржаних и уз један глас против, прихватио приједлог  да 

се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и другим 

накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине разматра у 

форми Нацрта закона. 

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

са 37 гласова за, без суздржаних и без гласова против, прихватио да се 

Приједлог закона о допуни Закона у утврђивању насељених мјеста и о измјенама 

у називима насељених мјеста у одређеним општинама разматра по скраћеном 

поступку.  
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је приједлог да 

се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку добио 

потребну већину, са 36 гласова за, једним суздржаним гласом и без гласова 

против.  

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

са 37 гласова за, без суздржаних и без гласова против усвојио сљедећи: 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

1.Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, број:  У-16/21 од 26.5.2022.године, 

2.Приједлог закона о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о 

измјенама у називима насељених мјеста у одређеним општинама – скраћени 

поступак, 

3.Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку – 

скраћени поступак, 

4.Приједлог закона о провођењу одлука судова, 

5.Приједлог закона о организацијама и репрезентативним организацијама особа 

са инвалидитетом и цивилних жртава рата, 

6.Приједлог закона о допунама Закона о електричној енергији у Федерацији 

Босне и Херцеговине, 

7.Нацрт  закона о Фонду за заштиту околиша и енергијску ефикасност 

Федерације Босне и Херцеговине 

8.Нацрт закона о измјени и допуни Закона о плаћама и другим  накнадама судија 

и тужилаца у Федерацији Босне и  Херцеговине 

9.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о враћању, дођели и продаји 

станова, 

10.Нацрт закона о измјенама и допунама Kривичног закона Федерације Босне и 

Херцеговине, 

11.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију, 

12.Нацрт закона о спортским клубовима у Федерацији Босне и Херцеговине, 

(предлагачи: Јасмин Дувњак и Жарко Вујовић, делегати у Дому народа), 

13.Нацрт закона о посебном регистру особа правоснажно осуђених за кривична 

дјела против сполне слободе и морала према дјеци и малодобницима у 

Федерацији Босне и Херцеговине, (предлагачи: Јасмин Дувњак и Анер Жуљевић, 

делегати у Дому народа), 

14.Нацрт закона о кинематографији и аудиовизуелном стваралаштву Федерације 

Босне и Херцеговине (предлагач: Аљоша Чампара, делегат у Дому народа), 
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15.Приједлог одлуке о прихватању задужењу по Уговору о зајму између Босне и 

Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за Пројект 

модернизација водних и санитарних услуга, 

16. Закључак о допуни Одлуке о Листи лијекова Фонда солидарности Федерације 

БиХ (предлагачи: група делегата из Тузланског кантона), 

17.а) Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије  Федерације Босне и 

Херцеговине  за период јануар - децембар 2018. године и Финансијски извјештај 

са мишљењем Независног ревизора за годину која завршава на дан 31. 

децембар 2018. године,  

б) Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије Федерације Босне и 

Херцеговине  за период јануар- децембар 2019. године и Финансијски извјештај 

за период који се завршава на дан 31. децембар 2019. године и Извјештај 

независног ревизора, 

18.Годишњи извјештај о пословању Јавног предузећа “Жељезнице Федерације 

Босне и Херцеговине”, д.о.о. Сарајево за 2019. годину, 

19.Аналитички извјештај о раду Фонда за заштиту околиша Федерације БиХ за 

2018. годину, 

20.Извјештај о раду „Сарајевопутеви“, д.д., Сарајево за 2018. годину, 

21.Извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању Федералне агенције 

за управљање одузетом имовином за период 1.7.- 31.12.2020. године, 

22.Извјештај о извршењу Програма рада Агенције за ревизију приватизације у 

Федерацији Босне и Херцеговине  за 2019. годину, 

23.Извјештај о раду Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање 

особа са инвалидитетом за 2019. годину, Извјештај Управног одбора о 

пословању Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом за 2019. годину, Извјештај о раду Надзорног одбора Фонда за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за 

2019. годину и Извјештај о извршењу Финансијског плана Фонда за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за 

2019. годину, 

24.Извјештај о пословању БХ Гас д.о.о. Сарајево за 2019. годину, 

25.Извјештај о пословању Агенције за банкарство Федерације Босне и 

Херцеговине за 2020. годину са Информацијом о субјектима банкарског система 

Федерације Босне и Херцеговине са стањем на дан 31.12.2020. године и 

Извјештај о раду Омбудсмена за банкарски систем Федерације Босне и 

Херцеговине за 2020. годину, 

26.Извјештај о пословању ЈП Међународни аеродром „Сарајево“ д.о.о. за 2020. 

годину и Информација о смањењу плате радницима са планом надокнаде 

губитака плата радницима у 2020. години због пандемије KOVID 19, 
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27.Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије 

обвезница (Аукција 12.11. 2019. – 5Y – 30 мил.), 

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

обвезница на дан 3.12.2019. године. 

 

1.Одлука Уставног суда БиХ број У-16/21 од 26.05.2022., године 

Уставни суд БиХ је Парламенту Федерације БиХ доставио одлуку Уставног суда 

БиХ број: У-16/21 на даље поступање.  

У расправи нико није учествовао.  

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

са 33 гласа за, без суздржаних и без гласова против, усвојио сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

Задужује се премијер Федерације БиХ да у складу с Уставом Федерације БиХ 

осигура извршење одлуке Уставног суда БиХ број: У-16/21 од 26.05.2022. године. 

2.Приједлог закона о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о 

измјенама у називима насељених мјеста у одређеним општинама – 

скраћени поступак 

Текст Приједлога Закона уврдила је уврдила Влада ФБиХ. 

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на својој 33. сједници 

одржаној 6.6. 2022. године, усвојио Приједлог закона о допуни Закона о 

утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у 

одређеним општинама у тексту како га је предложила Влада Федерације БиХ.  

Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела. 

Приједлог закона образложио је представник Владе Федерације БиХ.  

У расправи нико није учествовао. 

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

са 34 за, без гласова против и без суздржаних усвојио Приједлог закона о допуни 

Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених 

мјеста у одређеним општинама. 

3.Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку - 

скраћени поступак 

Приједлог закона је утврдила Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на својој 34. сједници, 

одржаној 28.6.2022. године усвојио Приједлог закона у тексту како га је 

предложила Влада ФБиХ. 

Приједлог закона образложио је представник Владе Федерације БиХ. 
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У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да Дом народа није 

прихватио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном 

поступку,  са 27 гласова за, четири суздржана гласа и једним гласом против. 

Јасмин Дувњак, предсједник Kлуба делегата бошњачког народа је затражио 

појединачно изјашњавање.  

Секретар Дома народа Измир Хаџиавдић је извршио појединачно изјашњавање. 

Након појединачног изјашњавања делегата, предсједавајући је констатовао да је 

Дом народа са 40 гласова за, без гласова против и без суздржаних гласова, 

усвојио Приједлог  закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку. 

4. Приједлог закона о провођењу одлука судова 

Текст Приједлога Закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на својој 18. сједници усвојио 

Приједлог закона о провођењу одлука судова у тексту како га је предложила 

Влада ФБиХ.  

Приједлог закона разматрала су и надлежна радна тијела.  

Представник Владе Федерације БиХ образложио је Приједлог закона.  

У расправи су учествовали Борис Kрешић, Анер Жуљевић, Јасмин Дувњак и 

представник Владе Федерације БиХ. 

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

13 гласова за, 12 суздржаних гласова и осам гласова против није прихватио 

Приједлог закона о провођењу одлука судова.   

5.Приједлог закона о организацијама и репрезентативним организацијама 

особа са инвалидитетом и цивилним жртвама рата 

Текст Приједлога Закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на својој 30. сједници усвојио 

Приједлог закона о организацијама и репрезентативним организацијама особа са 

инвалидитетом и цивилним жртвама рата, с три амандмана које је Влада 

Федерације БиХ прихватила, па су постали саставни дио Приједлога закона.  

На Приједлог закона амандмане су поднијели: 

- Јасмин Дувњак поднио је три амандмана; 

- Kлуб делегата хрватског народа поднио је пет амандмана; 

Амандмане су доставили Влади Федерације БиХ на изјашњење и Влада 

Федерације БиХ се изјаснила да не прихвата ни један од ових амандмана. 

Приједлог закона образложио је Веско Дрљача, федерални министар рада и 

социјалне политике.  
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У расправи је учествовала Ива Рагуж. 

Јасмин Дувњак је затражио кратку паузу од пет минута ради кратких консултација 

са Ивом Рагуж, ресорним министром и члановима Kолегија у вези амандмана.  

Иво Тадић је након паузе саопштио предсједавајућем да Kлуб делегата хрватског 

народа одустаје од Амандмана I и V, те истакнуо да Kлуб делегата хрватског 

народа  тражи изјашњавање по Амандману II, III и IV. 

Јасмин Дувњак је истакнуо да одустаје од Амандмана III и да остаје при 

Амандманима I и II. 

Потом се прешло на гласање о амандманима. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је амандман II 

Kлуба делегата хрватског народа на Приједлог закона о организацијама и 

репрезентативним организацијама особа са инвалидитетом и цивилних жртава 

рата прихваћен са 33 гласа, без суздржаних и без гласова против. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је амандман III 

Kлуба делегата хрватског народа на Приједлог закона о организацијама и 

репрезентативним организацијама особа са инвалидитетом и цивилних жртава 

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

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је амандман IV 

Kлуба делегата хрватског народа на Приједлог закона о организацијама и 

репрезентативним организацијама особа са инвалидитетом и цивилних жртава 

рата прихваћен са 34 гласа за, једним суздржаним гласом и без гласова против. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је амандман I 

Јасмина Дувњака прихваћен са 33 гласа за, уз један суздржан глас и без гласова 

против.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је амандман II 

прихваћен са 33 гласа за, уз један глас против и без суздржаних гласова.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом са 35 

гласова за, без гласова против и без суздржаних гласова усвојио Приједлог 

закона о организацијама и репрезентативним организацијама особа са 

инвалидитетом и цивилних жртава рата. 

6.Приједлог закона о допунама Закона о електричној енергији у Федерацији 

Босне и Херцеговине 

Текст Приједлога закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на својој 33. сједници, 

одржаној 6.6.2022. године, усвојио Приједлог закона о допунама Закона о 

електричној енергији у Федерацији БиХ у тексту како га је предложила Влада 

Федерације БиХ. 

Текст Приједлога закона разматрала су и надлежна радна тијела. 
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Приједлог закона образложио је Халко Балавац, помоћник министра Федералног 

министарства енергије, рударства и индустије. 

У расправи су учествовали Зденка Џамбас и Јасмин Дувњак. 

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

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

о допунама Закона о електричној енергији у Федерацији БиХ. 

7.Нацрт  закона о Фонду за заштиту околиша и енергијску ефикасност 

Федерације Босне и Херцеговине 

Текст нацрта закона је утврдила Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да на 5. сједници, одржаној 

24.9.2019. године, није разматрао Приједлог закона о Фонду за заштиту околиша 

и енергијску ефикасност Федерације БиХ по скраћеном поступку, него га је 

разматрао у редовној процедури и Закључком га прихватио. 

Текст Нацрта закона су разматрала надлежна радна тијела. 

Нацрт закона образложила је Едита Ђапо. 

У расправи је учествовала Алиса Хајдаровић.  

Предсједавајући је замолио секретара да изврши прозивку да се утврди тачно 

бројчано стање. 

Предсједавајући је саопштио да је присутно 30 делегата, те да постоји кворум за 

рад. 

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

19 гласова за, шест суздржаних гласова и пет гласова против, није усвојио 

сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

 

1.Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о Фонду за 

заштиту околиша и енергетску ефикасност Федерације БиХ 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 процедурама утврђеним у Уставу Федерације за доношење закона 

из заједничке надлежности федералне власти и кантона. 

3.Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације БиХ да овај 

Закључак и Нацрт закона о Фонду за заштиту околиша и енергијску ефикасност 

Федерације БиХ достави кантоналним скупштинама ради давања мишљења у 

року од 60 дана од дана доставе овог Закључка. 
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4.Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 

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

кантоналних скупштина и мишљења изнесена у јавној расправи. 

Јасмин Дувњак је затражио појединачно изјашњавање. 

Након појединачног изјашњавања делегата, предсједавајући је констатовао да 

овај закључак није добио потребну већину, са 21 гласом за, три гласа против и 

шест суздржаних. 

8.Нацрт закона о измјени и допуни Закона о платама и другим  накнадама 

судија и тужилаца у Федерацији Босне и  Херцеговине 

Текст Нацрта закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом народа да је на 

својој 30. сједници, одлучио да Приједлог закона о измјени и допуни Закона о 

платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији БиХ не разматра 

по скраћеној процедури, него по редовној процедури односно у форми Нацрта 

закона те га је Закључком и прихватио.  

Закон су разматрала надлежна радна тијела која су такође доставила своја 

извјештаје.  

Нацрт закона образложио је Дамир Шапина, помоћник федералног министра 

правде. 

У расправи нико није учестваовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да Дом народа 

није прихватио споменути Закључак са 25 гласова за, једним суздржаним гласом, 

и без гласова против.  

9.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о враћању, дођели и продаји 

станова 

Текст Нацрта закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 4. сједници разматрао 

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о враћању, дођели и продаји 

станова и Закључком га прихватио. 

 

Нацрт закона разматрала су и надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје.  

Нацрт закона образложио је представник Владе Федерације БиХ.  

Предсједавајући је замолио секретара да изврши прозивку делегата ради 

утврђивања кворума за рад.  

Секретар је саопштио да су у сали присутна 23 делегата.  
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Предсједавајући је саопштио да не постоји кворум за наставак рада сједнице, те 

је због тога прекинуо сједницу. 

Сједница је прекинула са радом у 15:28 часова. 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

* * * 

Наставак сједнице од 21.7.2022. године 

Сједница је почела са радом у 12:15 часова. 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа. 

Предсједавајући је поздравио присутне делегате и представнике медија и Владе 

Федерације БиХ који прате сједницу.  

Изостанак са сједнице су најавили сљедећи делегати: Елвис Живковић, Сенад 

Ахметовић, Весна Сараџић, Драго Пузигаћа, Никица Боснић, Рамо Исак, Едим 

Фејзић, Сенад Чељо, Драгана Дамјановић и Томислав Мандић.  

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 29 делегата, што чини 

већину, па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

За наставак сједнице преостале су тачке дневног реда од редног броја 9. до 

редног броја 28.  

Предсједавајући је напоменуо да је код тачке 9. саопштено уводно образложење 

представника Владе, те да представници радних тијела нису жељели говорити. 

 

9.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о враћању, дођели и 

продаји станова 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да са 24 гласа за, 

шест суздржаних гласова и без гласова против, није прихватио сљедећи:  

ЗАKЉУЧАK 

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

и допунама Закона о враћању, дођели и продаји станова 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 у расправи и оне које ће бити 

достављене у писаној форми. 
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10.Нацрт закона о измјенама и допунама Kривичног закона Федерације 

Босне и Херцеговине 

       Нацрт закона утврдила је Влада Федерације БиХ. 

Представнички дом обавијестио је Дом да је на 32. сједници разматрао Нацрт 

закона о измјенама и допунама Kривичног закона Федерације БиХ и Закључком 

га прихватио. 

Нацрт закона разматрала су и надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

Нацрт закона образложио је Дамир Шапина, помоћник федералног министра 

правде. 

У расправи су учествовали Дамир Марјановић, Борис Kрешић и Дамир Шапина. 

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

са 29 гласова за, уз један суздржан глас и један глас против, прихватио сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

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

и допунама Kривичног закона Федерације БиХ 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.  

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

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене у расправи на сједници Дома народа, 

као и оне које ће бити изнесене на јавној расправи или достављене у писаној 

форми.  

11.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију 

Текст Нацрта закона утврдила је Влада Федерације.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на својој 30. сједници 

разматрао Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за 

приватизацију и Закључком га прихватио. 

Нацрт закона су разматрала и надлежна радна тијела. 

Нацрт закона образложио је Муамер Ћулум, представник федералног 

министарства енергије, рударства и индустрије. 

У расправи је учествовао Иво Тадић. 
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да са 27 гласова 

за, три суздржана и два гласа против, Дом народа није прихватио сљедећи: 

 

 

ЗАKЉУЧАK 

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

и допунама Закона о Агенцији о приватизацију 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 које ће бити достављене у писаној форми. 

12.Нацрт закона о спортским клубовима у Федерацији Босне и Херцеговине, 

(предлагачи: Јасмин Дувњак и Жарко Вујовић, делегати у Дому народа) 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 24. сједници, одржаној 

27.7.2021. године разматрао Нацрт закона о спортским клубовима у Федерацији 

БиХ и Закључком га прихватио.  

Текст Нацрта закона делегата из Дома народа истовјетан је Нацрту текста закона 

којег је поднио посланик Ирфан Ченгић из Представничког дома.  

Текст Нацрта закона разматрала су надлежна радна тијела. 

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

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

25 гласова за, пет суздржаних и четири гласа против, није прихватио сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

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

клубовима у Федерацији БиХ 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 сукладно процедурама предвиђеним у Уставу Федерације БиХ за 

доношење закона из заједничке надлежности федералне власти и кантона. 

3.Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације БиХ да овај 

закључак и Нацрт закона о спортским клубовима у ФБиХ 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 које ће бити изнесене у јавној расправи и 

мишљења кантоналних скупштина као и оне које ће бити достављене у писаној 

форми. 

Јасмин Дувњак је затражио појединачно изјашњавање.  



15 

 

С обзиром да је секретар Дома народа оправдано одсутан, господин Алдин 

Авдић је извршио појединачно изјашњавање у складу са чланом 113. Пословника 

о раду Дома народа. 

На основу резултата појединачног изјашњавања, предсједавајући је констатовао 

да са 22 гласа за, шест гласова против и осам суздржаних гласова, овај закључак 

није добио потребну већину. 

14.Нацрт закона о кинематографији и аудиовизуелном стваралаштву 

Федерације Босне и Херцеговине (предлагач: Аљоша Чампара, делегат у 

Дому народа) 

Предлагач овог закона је Аљоша Чампара, допредсједавајући Дома народа 

Парламента Федерације БиХ. 

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

разматрао Нацрт закона о кинематографији и аудиовизуалном стваралаштву 

ФБиХ и Закључком га прихватио. 

Текст Нацрта закона делегата из Дома народа је истовјетан Нацрту закона којег 

је поднио Хусеин Рошић, посланик у Представничком дому. 

Нацрт закона образложио је Аљоша Чампара, предлагач овог закона. 

Предсједавајући је саопштио да је грешком прескочио тачку: 

 

13. Нацрт закона о посебном регистру особа правоснажно осуђених за 

кривична дјела против сполне слободе и морала према дјеци и 

малољетницима у Федерацији Босне и Херцеговине, (предлагачи: Јасмин 

Дувњак и Анер Жуљевић, делегати у Дому народа) 

Предлагачи овог закона су Јасмин Дувњак и Анер Жуљевић, делегати у Дому 

народа.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на својој 24. сједници 

разматрао Нацрт закона и Закључком га прихватио. 

Текст Нацрта закона делегата из Дома народа је истовјетан Нацрту закона којег 

је поднијела Лана Прлић, посланица у Представничком дому. 

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

У расправи су учествовали Дамир Марјановић и Анер Жуљевић. 

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

са 35 гласова за, без суздржаних и без гласова против, прихватио сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

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

регистру особа правоснажно осуђених за кривична дјела против сполне слободе 
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и морала према дјеци и малољетницима у Федерацији БиХ и сматра да може 

послужити као основ за израду Приједлога закона. 

2.Задужује се предлагач да у сарадњи са Kомисијом за заштиту људских права 

и слобода Дома народа организира и спроведе јавну расправу у трајању од 60 

дана. 

3.Задужују се предлагачи да приликом израде Приједлога закона имају у виду 

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене у расправи на сједници Дома народа 

као и оне које су достављене или ће бити достављене након проведене јавне 

расправе у писаној форми.  

Предсједавајући се потом вратио на тачку 14. дневног реда.  

14. Нацрт закона о кинематографији и аудиовизуелном стваралаштву 

Федерације Босне и Херцеговине (предлагач: Аљоша Чампара, делегат у 

Дому народа) 

              Нијаз Мусић је, уиме Законодавноправне комисије Дома народа 

Парламента Федерације БиХ, саопштио мишљење Kомисије у вези овог закона.  

У расправи су учествовали Дамир Џеба, Ива Рагуж, Јасмин Дувњак, Зора 

Дујмовић и Мирела Трепанић-Грбешић. 

Предсједавајући је подсјетио присутне да су према члану 161. став 2. Пословника 

о раду Дома народа, дужни изјаснити се о мишљењу које је изнио Нијаз Мусић у 

име Законодавноправне комисије, која је разматрала ову тачку и утврдила да не 

постоји уставни основ за доношење овог Нацрта закона.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да, са 15 гласова 

за, 12 суздржаних гласова и два гласа против, Дом народа није прихватио 

Мишљење Законодавноправне комисије.  

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

15 гласова за, седам суздржаних гласова и пет гласова против није прихватио 

сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

1.Дом народа Парламента Федерације БиХ прихвата Нацрт закона о 

кинематографији о аудиовизуелном стваралаштву ФБиХ 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 Уставом Федерације за доношење 

закона из заједничке надлежности федералне власти и кантона. 

3.Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације БиХ да овај 

закључак и Нацрт закона о кинематографији и аудиовизуалном стваралаштву 

ФБиХ достави кантоналним скупштинама ради издавања мишљења у року од 60 

дана од дана доставе овог закључка. 
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4.Задужује се предлагач да приликом израде приједлога закона има у виду 

примједбе, приједлоге и сугестије изнесене у расправи на сједници Дома народа 

у јавној расправи и мишљење кантоналних скупштина, као и оне које ће бити 

достављене у писаној форми. 

15.Приједлог одлуке о прихватању задужењу по Уговору о зајму између 

Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за 

Пројект модернизација водних и санитарних услуга 

Влада Федерације БиХ доставила је Парламенту Федерације БиХ Приједлог 

одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између БиХ и Међународне 

банке за обнову и развој за Пројект модернизација водних и санитарних услуга 

ради разматрања и доношења. 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 33. сједници, одржаној 

6.6.2022. године, донио Одлуку о прихватању задужења по Уговору о зајму 

између БиХ и Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за Пројект 

модернизација водних и санитарних услуга.  

У расправи нико није учествовао. 

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

23 гласа за, два суздржана гласа и једним гласом против, није прихватио 

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

Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за Пројект 

модернизација водних и санитарних услуга.  

16.Закључак о допуни Одлуке о Листи лијекова Фонда солидарности 

Федерације БиХ (предлагачи: група делегата из Тузланског кантона) 

Текст закључка образложила је Сандра Имшировић. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај закључак 

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

17.а) Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије  Федерације Босне и 

Херцеговине  за период јануар - децембар 2018. године и Финансијски 

извјештај са мишљењем Независног ревизора за годину која завршава на 

дан 31. децембар 2018. године,  

б) Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије Федерације Босне и 

Херцеговине  за период јануар - децембар 2019. године и Финансијски 

извјештај за период који се завршава на дан 31. децембар 2019. године и 

Извјештај независног ревизора 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да на 33. сједници, одржаној 

6.6.2022. године, није усвојио Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије  

Федерације Босне и Херцеговине за период јануар - децембар 2018. године и 

Финансијски извјештај са мишљењем Независног ревизора за годину која 

завршава на дан 31. децембар 2018. године, ни Извјештај о раду и пословању 
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Радиотелевизије Федерације Босне и Херцеговине  за период јануар - децембар 

2019. године и Финансијски извјештај за период који се завршава на дан 

31.децембар 2019. године и Извјештај независног ревизора. 

Извјештај је образложио Џемал Шабић, генерални директор Федералне РТВ. 

У расправи су учествовали Дамир Џеба, Иво Тадић, Анер Жуљевић, Иван Ивић, 

Ива Рагуж, Дамир Марјановић, Јасмин Дувњак, Илија Илић, Марко Сараф, Илија 

Накић, Фахрудин Скопљак, Звонко Марић и Борис Kрешић.   

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

16 гласова за, два суздржана и 12 гласова против, није прихватио Извјештај о 

раду и пословању Радиотелевизије Федерације Босне и Херцеговине за период 

јануар - децембар 2018. године и Финансијски извјештај са мишљењем 

Независног ревизора за годину која завршава на дан 31. децембар 2018. године.  

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

15 гласова за, три суздржана гласа и девет гласова против, није прихватио 

Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије Федерације Босне и Херцеговине 

за период јануар- децембар 2019. године и Финансијски извјештај за период који 

се завршава на дан 31. децембар 2019. године и Извјештај независног ревизора. 

Након тога, предсједавајући је ставио на гласање приједлог закључка којег је 

предложио Фахрудин Скопљак. 

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

17 гласова за, четири суздржана и девет гласова против, није прихватио 

приједлог ових закључака.  

18.Годишњи извјештај о пословању Јавног предузећа “Жељезнице 

Федерације Босне и Херцеговине”, д.о.о. Сарајево за 2019. годину 

Јавно предузеће “Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине” је доставило 

годишњи Извјештај о пословању Парламенту Федерације БиХ, ради разматрања 

и усвајања.  

Извјештаје су разматрала надлежна радна тијела.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на својој 28. сједници усвојио 

годишњи Извјештај о пословању Јавног предузећа „Жељезнице ФБиХ“ д.о.о 

Сарајево за 2019. годину.  

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај извјештај 

добио 26 гласова за,  шест суздржаних и није било гласова против. 

Јасмин Дувњак је затражио појединачно изјашњавање.  

На основу резултата појеидначног изјашњавања, предсједавајући је констатовао 

да је Дом народа са 34 гласа за, уз један суздржан и без гласова против, усвојио 

годишњи Извјештај о пословању Јавног предузећа „Жељезнице Федерације БиХ“ 

д.о.о. Сарајево за 2019. годину.  
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19.Аналитички извјештај о раду Фонда за заштиту околиша Федерације 

БиХ за 2018. годину 

Аналитички извјештај и приједлог одлуке је доставио премијер Владе Федерације 

БиХ Парламенту Федерације БиХ ради разматрања и усвајања.  

Представнички дом Парламента ФБиХ обавијестио је Дом народа да на наставку 

4. сједнице, одржане 11.9.2019. године није донио одлуку о прихватању 

Аналитичког извјештаја о раду Фонда за заштиту околиша Федерације БиХ за 

2018. годину, јер приликом гласања иста није добила потребну већину гласова 

посланика. 

У расправи нико није учествовао.  

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

пет суздржаних и без гласова против, Дом народа није прихватио Аналитички 

извјештај о раду Фонда за заштиту околиша Федерације БиХ за 2018. годину. 

20.Извјештај о раду „Сарајевопутеви“, д.д., Сарајево за 2018. годину, 

Влада Федерације БиХ је доставила Извјештај о раду „Сарајевопутеви“ д.д. 

Сарајево за 2018. годину, ради разматрања и прихватања.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 12. сједници, одржаној 23.6.2020. године, усвојио Извјештај о раду 

„Сарајевопутеви“ д.д. Сарајево за 2018. годину.  

Извјештај су разматрала надлежна тијела и доставила своје извјештаје. 

У расправи нико није учествовао. 

Анер Жуљевић је затражио појашњење има ли кворума у сали.  

Потпредсједавајући је констатовао да кворума има, те да је тренутно присутно 

33 делегата у сали. 

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

22  гласа за, пет суздржаних и без гласова против, није прихватио Извјештај о 

раду „Сарајевопутеви“ д.д. Сарајево за 2018. годину.  

21.Извјештај о раду и финансијско материјалном пословању Федералне 

Агенције за управљање одузетом имовине за период 1.7.- 31.12.2020. 

године 

Влада ФБИХ је доставила Извјештај о раду финансијско материјалном 

пословању за период 1.7. до 31.12.2020. године, ради разматрања и усвајања. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

на 20. сједници, одржаној 30.3.2021. године, није прихватио Извјештај о раду и 
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финансијско материјалном пословању Федералне Агенције за управљање 

одузетом имовине за период 1.7. до 31.12.2020. године.  

Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје.  

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

са 19 гласова за, девет суздржаних и два гласа против, није усвојио Извјештај о 

раду и финансијско материјалном пословању Федералне Агенције за управљање 

одузетом имовине за период 1.7. до 31.12.2020. године.  

22.Извјештај о извршењу програма рада Агенције за ревизију приватизације 

у Федерацији БиХ за 2019. годину 

Агенција за ревизију приватизације у ФБиХ доставила је Парламенту Федерације 

БиХ Извјештај за 2019. годину. 

Представнички дом Парламента ФБиХ обавијестио је Дом народа да је на 15. 

сједници одржаној 15.10.2020. године, усвојио Извјештај о извршењу програма 

рада Агенције за ревизију приватизације у ФБИХ за 2019. годину.  

Извјештај су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје.  

У расправи нико није учествовао. 

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

са  19 гласова за, осам суздржаних и једним гласом против, није прихватио 

Извјештај о извршењу програма рада Агенције за ревизију приватизације у ФБИХ 

за 2019. годину.  

23.Извјештај о раду Фонда за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом за 2019. годину 

Фонд за професионалну рехабилитацију доставио је Парламенту Федерације 

БиХ Извјештај за 2019. годину ради разматрања и прихватања.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 15. сједници, одржаној 15.10.2020. године, усвојио Извјештај о раду Фонда 

за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за 

2019. годину. 

Извјештај су разматрала надлежна радна тијела. 

У расправи нико није учествовао. 

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

са 29 гласова за, без суздржаних и без гласова против, прихватио Извјештај о 

раду Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом за 2019. годину. 

24.Извјештај о пословању „БХ Гаса” д.о.о Сарајево за 2019. годину 

На основу члана 42. статута привредног друштва за производњу и транспорт гаса 

БХ Гаса д.о.о Сарајево, предвиђено је да скупштина подноси Парламенту 

Федерације БиХ свој годишњи извјештај. 
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Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 19. сједници, одржаној 24.2.2021. године разматрао и Закључком га 

прихватио. 

У расправи нико није учествовао. 

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

16 гласова за, 10 суздржаних и четири гласа против, није прихватио Извјештај о 

пословању „БХ Гаса” д.о.о Сарајево за 2019. годину. 

25.Извјештај о пословању Агенције за банкарство Федерације Босне и 

Херцеговине за 2020. годину са Информацијом о субјектима банкарског 

система Федерације Босне и Херцеговине са стањем на дан 31.12.2020. 

године и Извјештај о раду Омбудсмена за банкарски систем Федерације 

Босне и Херцеговине за 2020. годину 

Влада ФБиХ доставила је Парламенту ФБиХ Извјештај о пословању Агенције 

ФБиХ за 2020. годину ради разматрања и усвајања. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 25. сједници одржаној 27.9.2021.године, прихватио извјештај о пословању 

Агенције за банкрство за 2022. годину са Информацијом о субјектима банкарског 

система Федерације са стањем на дан 31.12.2020. године и Извјештај о раду 

Омбудсмена за банкарски систем Федерације Босне и Херцеговине за 2020. 

годину. 

Извјештаје су разматрала надлежна радна тијела. 

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

14 гласова за, 11 суздржаних гласова, и три гласа против, није прихватио 

Извјештај о пословању Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине 

за 2020. годину са Информацијом о субјектима банкарског система Федерације 

Босне и Херцеговине са стањем на дан 31.12.2020. године и Извјештај о раду 

Омбудсмена за банкарски систем Федерације Босне и Херцеговине за 2020. 

годину. 

26.Извјештај о пословању ЈП Међународни аеродром „Сарајево“ д.о.о. за 

2020. годину и Информација о смањењу плате радницима са планом 

надокнаде губитака плата радницима у 2020. години због пандемије KOVID 

19 

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

сједници одржаној 9.3.2022. године, усвојио Извјештај о пословању Јавног 

предузећа Међународни аеродром „Сарајево“ д.о.о Сарајево за 2020. годину. 

У расправи нико није учествовао. 

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

са 29 гласова за, једним суздржаним гласом и једним гласом против, прихватио 

Извјештај о пословању ЈП Међународни аеродром „Сарајево“ д.о.о. за 2020. 

годину и Информација о смањењу плате радницима са планом надокнаде 

губитака плата радницима у 2020. години због пандемије KOVID 19. 
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27.Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије обвезница 

аукција 12.11.2019. године 

Влада Федерације БиХ доставила је ради информисања Парламенту 

Федерације БиХ Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије 

обвезница аукција 12.11.2019. године, које је Влада ФБиХ усвојила. 

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 БиХ по основу емисије 

обвезница аукција 12.11.2019.године.  

28.Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије обвезница на 

дан 3.12.2019. године 

Влада Федерације БиХ је доставила ради информисања Параменту Федерације 

БиХ Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије обвезница које је 

Влада ФБиХ усвојила.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на својој 11. сједници примио 

к знању Извјештај о задужењу Федерације БиХ  по основу емисије обвезница на 

дан 3.12.2019. године. 

У расправи нико није учествовао. 

Предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 

примио к знању Извјештај о задужењу Федерације БиХ по основу емисије 

обвезница на дан 3.12.2019. године.  

Сједница је завршила са радом у 15 часова и 21 минуту. 

* * *   

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника 

 

              СЕKРЕТАР            ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

            Измир Хаџиавдић        Томислав Мартиновић 


