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И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 19. 12. 2019. и 23.1.2020. године 
 

Сједница је почела са радом у 11.25. 
Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући 
Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 
Предсједавајући је поздравио делегате, представнике Владе 
Федерације Босне и Херцеговине те представнике медија. 
Изостанак са сједнице оправдале су Алиса Хајдаровић и Мирела 
Трепанић. 
Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствује 50 делегата 
што чини већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 
Потом је предсједавајући подсјетио делегате да на основу члана 109 
Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, уколико желе, могу постављати делегатска питања или 
покретати инцијативе. 
 
Делегатска питања и иницијативе 
 
Дамир Марјановић је поставио питање Федералном министарству 
образовања и науке шта је подузело по питању анализе резултата 
ПИСА тестирања на нивоу Федерације.  
Покренуо је иницијативу да се најкасније до краја јанура 2020. године 
организује састанак свих кантоналних министара под покровитељством 
Федералног министарства образовања гдје би се анализовали 
резултати тестирања. 
 
Борис Крешић је поставио два питања и покренуо једну иницијативу.  
Инцијатива се односи на измјену и допуну Закона о здравственом 
осигурању Федерације БиХ односно брисање двије ријечи у члану 19. 
тачка 13а уз образложење да су наведеним дијелом члана 19. дјеца 
узраста од шест до 15 година, због тешког здравственог стања које 
онемогућује њихово школовање, доведена у дискриминишући положај. 
Прво питање је упутио Министарству финансија ФБиХ, а односи се на 
Извјештај о финансијској ревизији Универзитета у Тузли у вези са 
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ангажовањем вањских сарадника за обављање редовних послова који 
се вежу за обављање наставе. 
Друго питање је упућено Влади ФБиХ, Министарству правде ФБиХ и 
Министарству рада и социјалне политике. Питање се односи на Одлуку 
Уставног суда из 11. октобра 2018. године којом је прекршено право на 
забрану дискриминације из члана 14. Европске конвенције о људским 
правима, а који се односи на изједначавање ванбрачне заједнице са 
брачном заједницом у погледу остваривања права на пензију. 
 
Дамир Џеба је поставио два питања Управном одбору, Програмском 
вијећу и директору РТВ ФБиХ. Питање се односи на износ казни које су 
плаћене по основу кршења Кодекса од аудио визуелним медијским 
услугама.  
Друго питање се односи на број казни које је РТВ ФБиХ платила на 
основу изгубљених приватних тужби. 
 
Сенад Ахметовић је упутио два питања и иницијативу.  
Прво питање упућује министру за питање бораца које се односи на 
запошљавање шехидске дјеце.  
Друго питање је упућено Влади ФБиХ и осам надлежних 
министарстава у вези са Планом активности рада за 2020. годину по 
питању миграната у ФБиХ. 
Покренуо је иницијативу да надлежно Министарство предузме све 
активности  које су потребне како би се у 2020. години по хитном 
поступку извршило запошљавање претходно наведених. 
 
Сандра Имшировић је покренула иницијативу којом је од Жељезница 
ФБиХ затражила поновно увођење путничких возова на подручју 
Тузланског кантона. 
 
Звонко Марић је поставио два питања.  
Прво питање се односи на непровођење Одлуке Уставног суда  ФБиХ 
којом су оспорени чланови 15. и 16. Закона о БиХ који утврђују као 
искључиву надлежност кантона утврђивања образовне политике. 
Друго питање се односи на додјељивање средстава кантонима за 
заштиту националних споменика и на основу којих критерија се 
поменута средства додјељују. 
 
Младен Симић је упутио два питања.  
Прво питање је поставио Федералном министарству правде које се 
односи на државне службенике који су још увијек у радном односу, а 
стекли су услове за одлазак у пензију. 
Друго питање је упућено Влади Федерације у вези са још увијек 
важућом Уредбом Владе ФБиХ из 2015. године о вршењу овлаштења 
из привредних друштава са учешћем капитала из надлежности 
Федерације која није у складу са Уставом. 
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Драган Стевановић поставља три питања. 
Прво питање је упутио  Министарству здравства ФБиХ везано за 
установе у ФБиХ које имају одобрење Федералног министарства 
здравства за обављање дјелатности лијечења неплодности 
биомедицински потпомогнутом оплодњом. Када је извршен посљедњи 
стручни надзор над радом ових установа и какви су укупни резултати 
биолошки потпомогнуте оплодње. 
Друго питање се односи на Министарство правосуђа и везано је за 
обим сачуване документације цивилних и војних судова који су 
доносили одређене пресуде и водили процесе у току ратних дешавања 
на територији ФБиХ. 
Треће питање је упутио Министарству здравства, на основу којег плана 
и програма рада за наредне четири године је Управни одбор Клиничког 
центра донио Одлуку, а Влада ФБиХ донијела одлуку за реизбор 
генералног директора Клиничког центра. 
 
Вибор Ханџић је покренуо двије иницијативе.  
Прва иницијатива се односи на измјену Пословника о раду Дома 
народа Федерације Босне и Херцеговине у дијелу који се односи на 
клубове народа и Колегиј дома народа и да омогуће делегатима из 
реда осталих присуство на сједницама Колегија. Друга иницијатива је 
упућена Федералном министарству промета и комуникација која се 
односи на измјену Закона о цестовном промету у вези са шатл 
превозом. 
 
Анер Жуљевић је поставио питање везано за кредитно задужење ЕП 
ХЗХБ и затражио је извјештај од финансијске полиције везано за стање 
у Алуминију д.д. Мостар. Од Владе ФБиХ је затражио доставу 
информације у вези са Закључком који се односи на ЈП Депонија д.о.о. 
Мостар. Покренуо је иницијативу према Предсједништву БиХ да 
достави документ у вези са програмом АНП. 
 
Сегмедина Срна Бајрамовић је покренула иницијативу за заказивање 
тематске сједнице на тему информација о проблемима у 
имплементацији Закона о трансплантацији органа и ткива у сврху 
лијечења.  
Поставила је питање које се се односи на планове санирања појединих 
дионица са ознаком црна тачка у ФБиХ због повећаног броја 
саобраћајних несрећа у посљедњих неколико година. 
 
Хадис Јусић је поставио питање ЈП Цесте Федерације у вези са 
изградњом магистралне цесте Бихаћ-Босанска Крупа. 
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Прије преласка на рад предсједавајући је позвао делегате да усвоје 
Записник са 3. редовне сједнице Дома народа и Записник са 2. 
ванредне сједнице Дома народа. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине без 
примједби, са 36 гласова за и једним суздржаним гласом усвојио 
Записник са 3. сједнице Дома народа Парламента ФБиХ одржане 
4.10.2019. године 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине без 
примједби, са 38 гласова за и два суздржана усвојио Записник са 2. 
ванредне сједице Дома народа Парламента ФБиХ одржане 14.11.2019. 
године.  
 
Потом се прешло на утврђивање дневног реда. 
Предсједавајући је обавијестио делегате да је Влада Федерације БиХ 
доставила сљедеће приједлоге закона с приједлогом да се разматрају 
по хитном поступку и то: Приједлог буџета Федерације БиХ за 2020. 
годину, Приједлог закона о извршењу буџета за 2020. годину, 
Приједлог закона о измјенама и допунама закона о буџетима у 
Федерацији БиХ, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о 
трезору у Федерацији БиХ, Приједлог закона о измјенама Закона о 
доприносима, Приједлог закона о измјени Закона о новчаним 
потпорама у пољопривреди и руралном развоју и Приједлог закона о 
измјенама Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе. 
Затим је позвао делегате да се, на основу члана 188. Пословника о 
раду Дома народа, изјасне да ли ће ове приједлоге закона разматрати 
по хитном поступку. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 29 
гласова за, четири суздржана и пет гласова против, прихватио да се 
Приједлог буџета ФБиХ за 2020. годину разматра по хитном поступку. 
 
С обзиром да је делегат Анер Жуљевић, којег су подржала два 
делегата, изразио сумњу у резултате гласање, секретар Дома народа 
Измир Хаџиавдић извршио је поименично изјашњавање. 
 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајући је 
констатовао да је Дом народа Парламента ФБиХ са 31 гласом за, шест 
суздржаних и 12 гласова против, прихватио да се Приједлог буџета 
Федерације БиХ за 2020. годину разматра по хитном поступку. 
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента ФБиХ са 30 гласова за, шест суздржаних 
гласова и 11 гласова против, прихватио да се Приједлог закона о 
извршавању Буџета Федерације за 2020. годину разматра по хитном 
поступку. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента ФБиХ са 31 гласом за, пет суздржаних 
гласова и 11 гласова против, прихватио да се Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији БиХ разматра 
по хитном поступку. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента ФБиХ са 30 гласова за, седам суздржаних 
гласова и 12 гласова против, прихватио да се Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о трезору у Федерацији БиХ разматра по 
хитном поступку. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента ФБиХ са 31 гласом за, пет суздржаних 
гласова и 12 гласова против, прихватио да се Приједлог закона о 
измјенама Закона о доприносима разматра по хитном поступку.  
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента ФБиХ са 31 гласом за, шест суздржаних 
гласова и 11 гласова против, прихватио да се Приједлог закона о 
измјени Закона о новчаним потпорама у пољопривреди и руралном 
развоју разматра по хитном поступку. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента ФБиХ са 31 гласом за, четири суздржана 
гласа и 12 гласова против, прихватио да се Приједлог Закона о 
измјенама Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе 
разматра по хитном поступку. 
 
Колегијум Дома народа је предложио да се као 1. тачка дневног реда 
сједнице уврсти верификовање мандата делегату Александру Штрбцу 
и приступи гласању о овом приједлогу. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента ФБиХ са 35 гласова за, три суздржана и три 
гласа против, прихватио да се у дневни ред уврсти тачка -  
Верификација мандата делегату у Дому народа Парламента 
Федерације БиХ као 1. тачка дневног реда. 
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У име Клуба делегата бошњачког народа, предсједник Клуба Јасмин 
Дувњак је предложио да се у дневни ред данашње сједнице уврсте 
Нацрт Закона о подршци породици са дјецом у ФБиХ, Приједлог 
Одлуке о прихваћању задужења по Уговору о зајму између БиХ и 
Европске банке за обнову и развој за реализацију Пројекта Живинице - 
Регионална депонија за крути отпад и Одлука о разрјешењу и 
именовању чланова Комисије за вриједносне папире Федерације Босне 
и Херцеговине. 
 
Анер Жуљевић је предложио да се у дневни ред ове сједнице уврсти 
закључак којим би се од Предсједништва Босне и Херцеговине 
затражило достављање Програма реформи (АНП) прије његовог 
достављања NATO-у. 
 
У вези приједлога за уврштавање у дневни ред Одлуке о разрјешењу и 
именовању чланова Комисије за вриједносне папире Федерације Босне 
и Херцеговине развила се дискусија у којој су учествовали Анер 
Жуљевић, потпредсједник Федерације БиХ, Милан Дуновић, Драган 
Стевановић, Иво Тадић те Игор Стојановић, који је изјавио да ће 13 
делегата из реда српског народа, у случају да се ова тачка уврсти у 
дневни ред данашње сједнице, прогласити да се ради о виталном 
интересу конститутивног српског народа, будући да за чланове 
Комисије није предложен ниједан припадник српског народа. 
 
Јасмин Дувњак је, након тога, повукао приједлог да се ова тачка уврсти 
у дневни ред данашње сједнице. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента ФБиХ са 35 гласова за, три суздржана гласа и 
три гласа против, прихватио да се Нацрт закона о подршци 
породицама са дјецом у ФБиХ уврсти у дневни ред. 
 
Предсједавајући је ставио на гласање да се Приједлог одлуке о 
прихваћању задужења по Уговору о зајму између БиХ и Европске банке 
за обнову и развој за реализацију Пројекта Живинице - Регионална 
депонија за крути отпад уврсти у дневи ред. 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента ФБиХ са 41 гласом за, пет суздржаних 
гласова и једним гласом против, прихватио да се ова тачка уврсти у 
дневни ред. 
 
Потом се гласало о приједлогу Анера Жуљевића да се у дневни ред 
данашње сједнице Дома народа уврсти Закључак да Предсједништво 
БиХ Парламенту ФБиХ достави Програм реформи одбране прије него 
што их упути у сједиште НАТО Савеза у Бриселу. 
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Приступило се гласању и на основу резултата гласања, 
предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента ФБиХ са 
31 гласом за, 12 суздржаних гласова и четири гласа против, прихватио 
да се Закључак уврсти у дневни ред. 
 
Затим је предсједавајући ставио на гласање предложени дневни ред и 
на основу резултата гласања, констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 41 гласом за, пет 
суздржаних гласова и три гласа против усвојио сљедећи 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
 

1. Верификација мандата делегату у Дому народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине, 

 
2. Приједлог буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2020. 

годину - хитни поступак, 
 

3. Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2020. годину - хитни поступак, 

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

Федерацији Босне и Херцеговине - хитни поступак, 
 

5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о трезору у 
Федерацији Босне и Херцеговине - хитни поступак, 

 
6. Приједлог закона о измјенама Закона о доприносима - хитни 

поступак, 
 

7. Приједлог закона о измјени Закона о новчаним подршкама у 
пољопривреди и руралном развоју - хитни поступак, 

 
8. Приједлог закона о измјенама Закона о висини стопе затезне 

камате на јавне приходе - хитни поступак, 
 

9. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 
Федералног завода за запошљавање за 2020. годину и Процјену 
плана за 2021. и 2022. годину и Одлуку о извршавања 
Финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 
2020. годину, 

 
10. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 

Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ 
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за 2020. годину и Одлуку о начину извршавања Финансијског 
плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације БиХ за 2020. годину, 

 
11. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и 

допунама Финансијског плана Федералног завода за пензијско и 
инвалидско осигурање  за 2019. годину, 

 
12. Приједлог финансијског плана - буџета ФЕРК-а за 2019. годину, 

 
13. Приједлог финансијског плана - буџета ФЕРК-а за 2020. годину, 

 
14. Нацрт закона о грађевинском земљишту у Федерацији Босне и 

Херцеговине, 
 

15. Нацрт закона о измјенама и допунама закона о регистрацији 
пословних субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине, 

 
16. Нацрт закона о измјенама и допунама закона о основама 

социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите 
породице с дјецом (предлагач: Аљоша Чампара, делегат у Дому 
народа Парламента Федерације БиХ), 

 
17. Нацрт закона о судској полицији у Федерацији Босне и 

Херцеговине, 
 

18. Нацрт закона о подршци породицама са дјецом у Федерацији 
Босне и Херцеговине, 

 
19. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Споразуму о зајму 

између Међународне банке за обнову и развој (IBRD) и Босне и 
Херцеговине за реализацију Пројекта „Енергетске ефикасности - 
додатно финансирање“, 

 
20. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Уговору о зајму 

између БиХ и Европске банке за обнову и развој (IBRD) за 
реализацију пројекта “Јавни пријевоз Сарајево”, 

 
21. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Уговору о зајму 

између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и 
развој за реализацију Пројекта Живинице - Регионална депонија 
за крути отпад, 

 
22. Приједлог закључка - (предлагач: Анер Жуљевић, делегат у 

Дому народа Парламента Федерације БиХ). 
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1.Верификовање мандата делегату у Дому Народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине 
 
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине обавијестила је Дом 
народа да је престао мандат делегату Душку Радуну због осуде на 
казну затвора дужу од шест мјесеци те да је додијељен мандат 
сљедећем квалифицираном кандидату Александру Штрбцу из реда 
српског народа. 
Привремена мандатско имунитетска комисија је одржала сједницу и 
доставила свој извјештај. 
У расправи није нико учествовао. 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине једногласно 
са 43 гласа за усвојио извјештај Привремене мандатско имунитетске 
комисије и тиме верифицирао мандат делегату у Дому народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине Штрбац Александру 
након чега је новоизабрани делегат дао заклетву. 
 
2. Приједлог буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
2020.годину - хитни поступак 
 
Приједлог  буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину 
утврдила је Влада Федерације. 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
9. редовној  сједници одржаној 18.12.2019. године усвојио Приједлог 
буџета  Федерације Босне и Херцеговине за 2020.годину са два 
амандмана која је прихватила Влада Федерације па су постали 
саставни дио Приједлога буџета. 
Приједлог буџета је разматрало надлежно радно тијело и доставило 
извјештај. 
 
На Приједлог буџета Федерације за 2020. годину амандмане су 
поднијели Едим Фејзић (два амандмана) и Сегмедина Срна Бајрамовић 
(пет амандмана). 
 
Приједлог буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину 
образложио је премијер Федерације Босне и Херцеговине Фадил 
Новалић. 
У расправи су учествовали: Дамир Марјановић, Иво Тадић, Звонко 
Марић, Анер Жуљевић, Драган Стевановић, Вибор Ханџић, Хадис 
Јусић, Едим Фејзић, Јасмин Дувњак, Зденка Џамбас. 
 
Будући да Влада Федерације није прихватила поднесене амандмане, 
предсједавајући је упитао подносиоце амандмана остају ли при 
поднесеним амандманима. 
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Едим Фејзић је изјавио да одустаје од амандмана, а Сегмедина Срна 
Бајрамовић није одустала од амандмана, те их је предсједавајући 
ставио на гласање и констатовао да: 
Дом народа Парламента Федерације није усвојио Амандман I, јер је за 
гласало 20 делегата, 10 делегата је било суздржано, а 13 делегата је 
било против; 
Дом народа Парламента Федерације није усвојио Амандман II, јер је за 
гласао 21 делегат, девет делегата је било суздржано, а 12 делегата је 
било против; 
Дом народа Парламента Федерације није усвојио Амандман III, јер је за 
гласао 21 делегат, 11 делегата је било суздржано, а 10 делегата је 
било против; 
Дом народа Парламента Федерације није усвојио Амандман IV, јер је 
за гласало 18 делегата, 10 делегата је било суздржано, а 12 делегата 
је било против; 
Дом народа Парламента Федерације није усвојио Амандман V, јер је за 
гласало 20 делегата, седам делегата је било суздржано, а 12 делегата 
је било против. 
 
Потом  се гласало о Приједлогу буџета Федерације БиХ за 2020. 
годину. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 32 гласа за, 
један суздржан и 10 гласова против усвојио Приједлог буџета 
Федерације БиХ за 2020. годину.  
 
Потом је предсједавајући ставио на гласање приједлог закључка 
делегате Нијаза Мусића и на основу резултата гласања, констатовао 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 39 
гласова за,  три суздржана и један против усвојио сљедећи  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Обавезује се Влада Федерације Босне и Херцеговине да, приликом 
расподјеле средстава из Буџета Федерације Босне и Херцеговине са 
економског кода - Подршка нижим нивоима власти, узме у обзир 
неразвијене и неодрживе кантоне и опћине и њихове потребе у погледу 
извршавања уставних и законских обавеза. 
Будући да су Клуб делегата бошњачког народа у Дому народа и Одбор 
за економску и развојну политику, финансије и буџет Дома народа 
предложили закључке, предсједавајући их је ставио на гласање и 
констатовао да: 
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Дом народа Парламента Федерације није усвојио Закључак којег је 
предложио Клуб делегата бошњачког народа у Дому народа, јер је за 
гласало 19 делегата, осам делегата је било суздржано, а седам 
делегата је било против; 
 
Дом народа Парламента Федерације није усвојио Закључак којег је 
предложио Одбор за економску и развојну политику, финансије и буџет 
Дома народа, јер је за гласало 20 делегата, пет делегата је било 
суздржано, а четири делегата су била против. 
 
3. Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације за 
2020.годину - хитни поступак   
 
Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације за 2020. годину 
утврдила је Влада Федерације. 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
9. сједници одржаној 18.12.2019. године усвојио Приједлог закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину у 
тексту како га је предложила Влада Федерације. 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
У расправи није нико учествовао. 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 32 гласа 
за, два суздржана и девет гласова против, усвојио Приједлог закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину.. 
 
4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ - хитни поступак  
 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ утврдила је Влада Федерације.  
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
9. сједници одржаној 18.12.2019. године усвојио Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији БиХ у тексту 
како га је предложила Влада Федерације. 
 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ образложила је федерална министрица финансија 
Јелка Милићевић.  
 
На Приједлог закона Амандман је поднио делегат Анер Жуљевић. 
 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
У расправи нико није учествовао. 



 12 

 
Будући да Влада Федерације није прихватила Амандман делегата 
Анера Жуљевића, а како делегат није одустао од Амандмана, 
предсједавајући га је ставио на гласање и констатовао да Дом народа 
Парламента Федерације није усвојио Амандман, јер је за гласало 18 
делегата, осам делегата је било суздржано, а 15 делегата је било 
против. 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 30 
гласова за, три суздржана и осам гласова против усвојио Приједлог 
закона о измјенама и допунама Закона о буџетима  у Федерацији Босне 
и Херцеговине. 
 
5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о трезору у 
Федерацији БиХ  - хитни поступак  
 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о трезору у 
Федерацији БиХ утврдила је Влада Федерације. 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
9. сједници одржаној 17.12.2019. године усвојио Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о трезору у Федерацији БиХ у тексту како 
га је Влада Федерације предложила. 
Приједлог одлуке 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 Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 34 гласа 
за, један суздржан и један против, усвојио Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о трезору у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 
 
6. Приједлог закона о измјенама  Закона о доприносима - хитни 
поступак 
 
Приједлог закона о измјенама Закона о доприносима утврдила је 
Влада Федерације.  
Заступнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 9. 
сједници одржаној 18.12.2019. године усвојио Приједлог закона о 
измјенама Закона о доприносима у тексту како га је предложила Влада 
Федерације. 
Приједлог одлуке су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
У расправи су учествовали Расим Пајић, федерална миниситрица 
финансија Јелка Милићевић и Елмедин Конаковић. 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 38 
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гласова за, три суздржана гласа и два гласа против, усвојио Приједлог 
закона о измјенама Закона о доприносима. 
 
7. Приједлог закона о измјени Закона о новчаним подршкама у 
пољопривреди и руралном развоју - хитни поступак 
 
Приједлог закона о измјени Закона о новчаним подршкама у 
пољопривреди и руралном развоју утврдила је Влада Федерације. 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
9. сједници одржаној 17.12.2019. године усвојио Приједлог закона о 
измјени Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном 
развоју и примио к знању Информацију о продужењу Средњорочне 
стратегије развоја пољопривредног сектора у Федерацији за период 
2015. - 2019. година до краја 2020. године. 
Прједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
Приједлог закона о измјени Закона о новчаним подршкама у 
пољопривреди и руралном развоју образложила је федерална 
министрица финансија Јелка Милићевић. 
У расправи су учествовали предсједник Клуба делегата бошњачког 
народа Јасмин Дувњак и Анер Жуљевић. 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 37 гласова за, 
четири суздржана и један глас против усвојио Приједлог Закона о 
измјени Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном 
развоју.  
Такођер, предсједавајући је констатовао да је Дом народа Федерације 
БиХ примио к знању Информацију о продужењу Средњорочне 
стратегије развоја пољопривредног сектора у Федерацији за период 
2015. - 2019. година до краја 2020. године. 
 
8. Приједлог закона о измјенама Закона о висини стопе затезне 
камате на јавне приходе - хитни поступак 
 
Приједлог закона о измјенама Закона о висини стопе затезне камате на 
јавне приходе утврдила је Влада Федерације. 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
4. сједници одржаној 10. и 11.09.2019 године усвојио Приједлог закона 
о измјенама Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе у 
тексту како га је предложила Влада Федерације. 
Приједлог закона 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 Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 38 гласова за, 
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три суздржана и ниједан против усвојио Приједлог закона о измјенама 
Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе. 
 
9. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 
Федералног завода за запошљављање за 2020. годину и процјену 
плана за 2021. и 2022. годину и Одлуку о извршавању 
Финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2020. 
годину. 
 
Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 
Федералног завода за запошљавање за 2020. годину и процјену плана 
за 2021. и 2022. годину и Одлуку о извршавању Финансијског плана 
Федералног завода за запошљавање за 2020.годину доставила је 
Влада Федерације.  
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
9. сједници одржаној 18.12.2019 године донио Одлуку о давању 
сагласности на Финансијски план Федералног завода за запошљавање 
за 2020. годину и процјену плана за 2021. и 2022. годину и Одлуку о 
извршавању Финансијског плана Федералног завода за запошљавање 
за 2020.годину.  
 
Приједлог одлуке су разматрала надлежна радна тијела и доставила 
своје извјештаје. 
 
У расправи су учествовали: Елмедин Конаковић, Аљоша Чампара, Иво 
Тадић, Драган Стевановић, Анер Жуљевић, Жарко Вујевић, 
предсједник Клуба делегата бошњачког народа, Јасмин Дувњак, 
Звонко Марић, директорица Федералног завода за запошљавање, 
Хелена Лончар и Дамир Марјановић. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да Дом 
народа Парламента федерације Босне и Херцеговине није усвојио 
Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 
Федералног завода за запошљављање за 2020.годину и процјену 
плана за 2021. и 2022. годину и Одлуку о извршавању Финансијског 
плана Федералног завода за запошљавање за 2020.годину јер је за 
гласало 29 делегата, три су била суздржана и шест делегата  је било 
против. 
С обзиром да је предсједник Клуба хрватског народа изразио сумњу у 
резултате гласања, уз подршку два делегата, секретар Дома народа 
Измир Хаџиавдић је на основу члана 113. Пословника о раду Дома 
народа извршио поименично изјашњавање. 
На основу резултата поименичног изјашњавања предсједавајући Дома 
народа је констатовао да је Дом народа Парламента Федерације Босне 
и Херцеговине са 33 гласа за, шест суздржаних и шест гласова против 
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донио Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Федералног 
завода за запошљавање за 2020. годину и процјену плана за 2021. и 
2022. годину и Одлуку о извршавању Финансијског плана Федералног 
завода за запошљавање за 2020.годину.  
Након тога предсједавајући је ставио на гласање приједлог закључка 
Клуба делегата бошњачког народа и на основу резултата гласања 
констатовао да је Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине са 36 гласова за, два суздржана и један глас против 
усвојио сљедећи 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

Задужује се Федерални завод за запошљавање да јавни позив за 
учешће у реализацији мјера суфинансирања самозапошљавања објави 
најкасније до 28. 2. 2020. године и да се укупни износ средстава 
предвиђен за реализацију ових мјера увећа за 30% у односу на 2019. 
годину. 
 
 
10. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ 
за 2020. годину и Одлуку о начину извршавања Финансијског 
плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 
БиХ за 2020. годину 
 
Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2020. 
годину и Одлуку о начину извршавања Финансијског плана Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2020. 
годину доставила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
9. сједници одржаној 18.12.2019. године донио Одлуку  о давању 
сагласности на Финансијски план Завода здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације БиХ за 2020. годину и Одлуку о начину 
извршавања Финансијског плана  Завода здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације БиХ за 2020. годину. 
Приједлог су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
Финансијски план је образложила директорица Завода здравственог 
осигурања и реосигурања ФБиХ, Влатка Мартиновић. 
 
На Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 
2020. годину Амандман је поднио Драган Стевановић 
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У расправи су учествовали Драган Стевановић и директорица Завода 
здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ Влатка Мартиновић. 
 
На основу резултата предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 32 гласа за, три 
суздржана и седам против донио Одлуку о давању сагласности на 
Финансијски план Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације БиХ за 2020. годину и Одлуку о начину извршавања 
Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације БиХ за 2020. годину. 
 
11.Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама 
и допунама Финансијског плана Федералног завода за пензијско и 
инвалидско осигурање  за 2019. годину, 
 
Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и 
допунама Финансијског плана Федералног завода за пензијско и 
инвалидско осигурање  за 2019. годину је утврдила Влада Федерације. 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
6. ванредној сједници одржаној 17.12.2019. године донио Одлуку о 
давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Финансијског 
плана Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање  за 
2019. годину. 
У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 
На основу резултата предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине донио Одлуку о давању 
сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Финансијског плана 
Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање  за 2019. 
годину. 
 
12. Приједлог финансијског плана - буџета ФЕРК-а за 2019. годину, 
 
Приједлог финансијског плана - буџета ФЕРК-а за 2019. годину 
утврдила је Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
7. сједници одржаној 29.10.2019. године усвојио Приједлог 
Финансијског плана Буџета ФЕРК-а за 2019. годину. 
Приједлог 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 Парламента Федерације Босне и Херцеговине једногласно са 
35 гласова усвојио сљедећи  
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ЗАКЉУЧАК 
 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине усваја 
Приједлог буџета ФЕРК - а за 2019. годину. 
 
13. Приједлог финансијског плана - буџета ФЕРК-а за 2020. годину 
 
Приједлог финансијског плана - буџета ФЕРК-а за 2019. годину 
утврдила је Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
9. сједници одржаној 18.12.219. године усвојио Приједлог финансијског 
плана - буџета ФЕРК-а за 2020. годину. 
Приједлог су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје.  
 
У расправи није нико учествовао. 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине једногласно са 
37 гласова усвојио сљедећи  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине усваја 
Приједлог буџета ФЕРК - а за 2020. годину. 
 
14. Нацрт закона о грађевинском земљишту у Федерацији Босне и 
Херцеговине 
 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
Нацрт закона о грађевинском земљишту у Федерацији Босне и 
Херцеговине образложио је  директор Управе за геодетске имовинско-
правне послове, Жељко Обрадовић. 
У расправи нико није учествовао. 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине једногласно са 
31 гласом за усвојио сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 
Нацрт закона о грађевном земљишту у Федерацији Босне и 
Херцеговине и сматра да може послужити као основа за израду 
Приједлога закона 
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Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у 
виду примједбе, приједлоге и сугестије које буду уложене на овај Нацрт 
закона. 
 
15.Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији 
пословних субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине 
 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
обавијестио је Дом народа да је на 30. ванредној сједници одржаној 
30.08.3018. године разматрао Нацрт закона и прихватио га Закључком. 
Нацрт закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
Нацрт закона о измјенама и допунама закона о регистрацији пословних 
субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине образложио је 
представник Владе Мато Јозић. 
У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине  са 37 гласова 
за, један суздржан усвојио сљедећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних 
субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине и сматра да може 
послужити као основа за израду приједлога закона. 
 
Задужује се предлагач да приликом израде приједлога закона има у 
виду   примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома 
народа.  
 
16.Нацрт закона о измјенама и допунама закона о основама 
социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите 
породице с дјецом  
 
Нацрт закона је утврдио Аљоша Чампара, делегат у Дому народа 
Парламента Федерације БиХ. Нацрт закона је истовјетан Нацрту 
закона којег је у Представничком дому поднио посланик Ирфан Ченгић. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
првој сједници одржаној 28.02.2019. године прихватио Нацрт овог 
закона и ставио га у јавну расправу. 
Нацрт закона је образложио Аљоша Чампара . 
У расправи су учествовали Сегмедина Срна Бајрамовић, Аљоша 
Чампара и Звонко Марић. 



 19 

 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 40 гласова за 
и једним суздржаним гласом усвојио  сљедећи  
  

ЗАКЉУЧАК 
 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основама социјалне 
заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице с дјецом 
и сматра да могу послужити као основа за израду приједлога закона. 
 
Задужује се предлагач да заједно са надлежним министарством 
организује и проведе јавну расправу у трајању од 30 дана у складу са 
процедурама предвиђеним у Уставу Федрерације БиХ те доношење 
закона из заједничке надлежности федералне власти и кантона. 
 
Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента ФБиХ да овај 
Закључак и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основама 
социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породица 
с дјецом достави кантоналним скупштинама ради давања мишљења у 
року од 30 дана.  
 
Задужује се предлагач да приликом Приједлога закона има у виду 
примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на данашњој сједници 
Дома народа. 
 
17. Нацрт закона о судској полицији у Федерацији БиХ 
 
Нацрт закона утврдила је Влада Федерације. 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
4. сједници одржаној 10 и 11.09.2019. године прихватио Нацрт овог 
закона.  
Нацрт закона о судској полицији у Федрацији БиХ образложио је 
представник Владе, Мато Јозић. 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања са 40 гласова за и једним гласом 
суздржан усвојио сљедећи  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 
Нацрт закона о судској полицији у ФБиХ и сматра да може послужити 
као основа за израду приједлога закона. 
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18. Нацрт закона о подршци породицама са дјецом у Федерацији 
Босне и Херцеговине 
 
Будући да представник предлагача није присуствовао сједници, ова 
тачка је скинута с дневног реда. 
 

Потом је сједница прекинута у 18.42 часова. 
 

*** 
 

НАСТАВАК СЈЕДНИЦЕ ОД 23.1. 2020. ГОДИНЕ 
 
Сједница је почела са радом у 12.15. 
Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући 
Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 
Предсједавајући је поздравио делегате, представнике Владе 
Федерације Босне и Херцеговине те представнике медија. 
Изостанак са сједнице оправдали  су Јасминко Капић, Никица Боснић, 
Младен Лонић, Дамир Марјановић, Драго Пузигаћа, Зора Дујмовић и 
Мирела Трепанић. 
Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствује 50 делегата 
што чини већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 
Потом је предсједавајући подсјетио делегате на преостале тачке 
дневног реда и прешао на рад. 
 
19. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Споразуму о 
зајму између Међународне банке за обнову и развој (IBRD) и 
Босне и Херцеговине за реализацију Пројекта „Енергетске 
ефикасности - додатно финансирање“ 
 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 
Приједлог одлуке Парламенту Федерације ради разматрања и 
доношења. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
5. сједници одржаној 9.10.2019. године донио ову Одлуку. 
 
Приједлог одлуке је разматрало надлежно радно тијело које је 
доставило извјештај. 
 
Приједлог одлуке је образложио представник Федералног 
министарства финансија Ведад Незирић. 
 
У расправи није нико учествовао. 
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На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, једногласно, са 
45 гласова за, донио Одлуку о прихваћању задужења по Споразуму о 
зајму између Међународне банке за обнову и развој (IBRD) и Босне и 
Херцеговине за реализацију Пројекта „Енергетске ефикасности - 
додатно финансирање”. 
 
20. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Уговору о зајму 
између БиХ и Европске банке за обнову и развој (IBRD) за 
реализацију пројекта “Јавни пријевоз Сарајево” 
 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 
приједлог Одлуке Парламенту Федерације ради разматрања и 
доношења. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
5. сједници одржаној 20.11.2019. године донио ову Одлуку. 
 
Приједлог одлуке је разматрало надлежно радно тијело које је 
доставило извјештај. 
 
Приједлог одлуке је образложио представник Федералног 
министарства финансија Ведад Незирић. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, једногласно, са 
45 гласова за и четири суздржана гласа, донио Одлуку о прихваћању 
задужења по Уговору о зајму између БиХ и Европске банке за обнову и 
развој (IBRD) за реализацију пројекта “Јавни пријевоз Сарајево”. 
 
21. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Уговору о зајму 
између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој 
за реализацију Пројекта Живинице - Регионална депонија за крути 
отпад 
 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила 
Приједлог одлуке Парламенту Федерације ради разматрања и 
доношења. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 
5. сједници одржаној 17.12.2019. године донио ову Одлуку. 
 
Приједлог одлуке је разматрало надлежно радно тијело које је 
доставило извјештај. 
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Приједлог одлуке је образложио представник Федералног 
министарства финансија Ведад Незирић. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, једногласно, са 
47 гласова за и три суздржана гласа, донио Одлуку о прихваћању 
задужења по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске 
банке за обнову и развој за реализацију Пројекта Живинице - 
Регионална депонија за крути отпад. 
 
Приједлог закључка - (предлагач: Анер Жуљевић, делегат у Дому 
народа Парламента Федерације БиХ). 
 
Делегат Анер Жуљевић је изјавио да је доношење закључка имало 
смисла у моменту његовог предлагања, а како је документ објављен 
изјавио је да одустаје од предложеног закључка. 
 
 Предсједавајући је обавијестио делегате да ће 5. сједница Дома 
народа  бити заказана 13.2.2020. године. 
 

Сједница је завршена у 12.30 часова. 
 

* * * 
 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 
 
 
 
   СЕКРЕТАР                                                          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
 
Измир Хаџиавдић                                                 Томислав Мартиновић 
 
 


