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З А П И С Н И K 
8. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 30. 12. 2020. и 11. и 28. 1. 2021. године 
 

 
Сједница је почела са радом у 12:34 часова. 
 
Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 
 
Предсједавајући је поздравио делегате, представнике Владе Федерације Босне 
и Херцеговине те представнике медија. 
 
Изостанак са сједнице су најавили: Алиса Хајдаровић, Елмедин Kонаковић и 
Сенад Ахметовић. 
 
Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствује 49 делегата што чини 
већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 
 
Прије него су наставили са радом предсједавајући је, уиме Дома народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине, упутио изразе сућути и 
суосјећања са становништвом земљотресом погођених подручја Републике 
Хрватске те позвао надлежне да у складу са својим могућностима помогну 
погођена подручја. 
 
Предсједавајући је предложио да се због епидемиолошких услова и обима 
дневног реда делегатска питања и иницијативе постављају писменим путем, те 
је констатовао да је са 39 гласова за, шест гласова против и два суздржана 
гласа овај приједлог усвојен. 
 
За ријеч се јавио Драган Стевановић који је изразио незадовољство односом 
Владе Федерације Босне и Херцеговине према делегатским питањима и 
иницијативама. 
 
Потом се прешло на гласање о Записнику са 7. сједнице. 
 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине без примједби, са 48 гласова за 
и једним суздржаним гласом усвојио Записник 7. сједнице Дома народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине одржане 1. и 15.10.2020. године. 
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Прије преласка на утврђивање дневног реда предсједавајући је упитао да ли 
има приједлога за измјену и допуну дневног реда. 
 
За ријеч се јавио Анер Жуљевић који је у складу са Пословником о раду Дома 
народа Парламента Федерације БиХ предложио закључак којим захтијева од 
Владе Федерације БиХ да прије исплате предметних средстава Парламенту 
Федерације БиХ достави комплетан списак апликаната за помоћ по основу свих 
јавних позива дефинисаних Уредбом Владе Федерације БиХ како би се 
омогућила транспарентност комплетног процеса те уклониле недоумице од 
стране привредних субјеката који тврде да су оштећени. 
 
Јасмин Дувњак је уиме Kлуба делегата бошњачког народа тражио да се у 
оквиру тачке Избор и именовање размотри и усвоји састав Kомисије за 
вриједносне папире Федерације БиХ. 
 
Слађан Илић је уз поруке саучешћа грађанима Републике Хрватске у име Kлуба 
делегата српског народа тражио паузу од пола сата. 
 
Горан Броћета такођер тражи паузу како би се Kлуб делегата српског народа 
усагласио у вези састава Kомисије за вриједносне папире, уколико би се та 
тачка нашла на дневном реду. 
 
Након паузе у расправи су учествовали: Слађан Илић, Иво Тадић, Јасмин 
Дувњак, Анер Жуљевић, Дамир Марјановић, Звонко Марић и Драган 
Стевановић. 
 
Слађан Илић је у име Kлуба делегата српског народа саопћио да је став Kлуба 
око претходног питања за које се предлаже да се нађе на дневном реду 
сједнице остао непромијењен те да Kлуб планира већи дио средстава којима 
располаже усмјерити као помоћ грађанима Републике Хрватске. 
 
Иво Тадић је у име Kлуба делегата хрватског народа изразио сућут страдалима 
у потресу у Републици Хрватској и навео да ће расположива средства Kлуба 
бити додијељена за помоћ страдалим подручјима у Републици Хрватској. 
 
Дамир Марјановић је покренуо иницијативу за коју је тражио да се Дом народа 
Парламента ФБиХ изјасни да ли је потврђује или не како би могла бити упућена 
према Влади Федерације Босне и Херцеговине и ресорном Министарству а 
тиче се неопходности усвајања Правилника у погледу стручне спреме 
упосленика, техничке опремљености просторија и других увјета којима морају 
удовољавати установе које обављају генетичка тестирања укључујући и 
генетичку идентификацију узрочника хуманих заразних болести. 
 
Звонко Марић је тражио да чује информације од надлежних из Владе ФБиХ о 
актуелним питањима  попут вакцинације и мигрантске кризе. 
 
Предсједавајући је изложио Приједлоге које је доставила Влада Федерације 
БиХ са приједлогом да се разматрају по хитном поступку: 
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- Приједлог буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину - хитни 
поступак, 

- Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
2021. годину - хитни поступак, 
- Приједлог закона о допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и 
Херцeговине - хитни поступак, 
- Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном 
промету - хитни поступак. 
 
Потом је предсједавајући подсјетио делегате да се на основу члана 188. 
Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације БиХ изјасне о тачкама 
дневног реда које би се требале разматрати по хитном поступку. 
 
Предсједавајући је ставио на гласање приједлог да се Приједлог буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину разматра по хитном поступку. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 28 гласова за, 10 гласова 
против и два суздржана гласа није прихватио да се Приједлог буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину разматра по хитном поступку. 
 
Јасмин Дувњак је изразио сумњу у резултате гласања те је у име Kлуба 
делегата бошњачког народа затражио поименично изјашњавање које је 
извршио секретар Дома народа Измир Хаџиавдић. 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајући је 
констатовао да је Дом народа Парламента ФБиХ са 27 гласова за, 12 гласова 
против и 12 суздржаних гласова прихватио да се Приједлог Буџета Федерације 
Босне и Херцеговине за 2021. годину разматра по хитном поступку. 
 
Затим је предсједавајући ставио на гласање приједлог да се Приједлог закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину разматра 
по хитном поступку. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 23 гласа за, 12 гласова против 
и седам суздржаних гласова прихватио да се Приједлог закона о извршавању 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину разматра по хитном 
поступку. 
 
Анер Жуљевић је изразио сумњу у резултате гласања те је затражио 
поименично изјашњавање које је извршио секретар Дома народа Измир 
Хаџиавдић. 
 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајући је 
констатовао да је Дом народа Парламента ФБиХ са 27 гласова за, 12 гласова 
против и седам суздржаних гласова прихватио да се Приједлог Закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину разматра 
по хитном поступку. 
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Потом је предсједавајући ставио на гласање приједлог да се Приједлог Закона 
о допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине разматра по 
хитном поступку. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине није прихватио да се Приједлог 
закона о допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине 
разматра по хитном поступку те је изразио сумњу у резултате гласања и 
затражио поименично изјашњавање које је извршио секретар Дома народа 
Измир Хаџиавдић. 
 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајући је 
констатовао да је Дом народа Парламента ФБиХ са 38 гласова за, једним 
гласом против и седам суздржаних гласова прихватио да се Приједлог закона о 
допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине разматра по 
хитном поступку. 
 
Након тога је предсједавајући ставио на гласање приједлог да се Приједлог 
закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету 
разматра по хитном поступку. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 40 гласова за и шест 
суздржаних гласова прихватио да се Приједлог закона о измјенама и допунама 
Закона о унутрашњем платном промету разматра по хитном поступку. 
 
Предсједавајући је ставио на гласање и приједлог да се Приједлог закона о 
измјени Закона о доприносима разматра по скраћеном поступку. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 41 гласом за и четири 
суздржана гласа прихватио да се Приједлог Закона о измјени Закона о 
доприносима разматра по скраћеном поступку. 
 
Предсједавајући је обавијестио делегате да је Kолегијум  Дома народа 
Парламента ФБиХ предложио да се уврсте на дневни ред сљедеће тачке: 
 
- Приједлог закона о допунама Закона о ванпарничном поступку – скраћени 
поступак 
- Приједлог закона о Регистру финансијских извјештаја 
- Приједлог закона о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и 
Херцеговине 
 
Предсједавајући је затим ставио на гласање да се Приједлог закона о допунама 
Закона о ванпарничном поступку уврсти у дневни ред и разматра по скраћеном 
поступку. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 39 гласова за, једним гласом 
против и шест суздржаних гласова прихватио да се Приједлог закона о 
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допунама Закона о ванпарничном поступку уврсти у дневни ред и разматра по 
скраћеном поступку. 
 
Предсједавајући је након тога ставио на гласање да се у дневни ред сједнице 
уврсти и Приједлог закона о Регистру финансијских извјештаја. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 37 гласова за, три гласа 
против и шест суздржаних гласова прихватио да се Приједлог закона о Регистру 
финансијских извјештаја уврсти у дневни ред. 
 
Предсједавајући је ставио на гласање да се Приједлог закона о рачуноводству 
и ревизији у Федерацији Босне и Херцеговине уврсти у дневни ред. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 30 гласова за, 10 гласова 
против и шест суздржаних гласова прихватио да се Приједлог закона о 
рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и Херцеговине уврсти у дневни 
ред. 
 
Предсједавајући је ставио на гласање да се на дневни ред уврсти и закључак 
делегата Анера  Жуљевића. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 20 гласова за и 24 суздржана 
гласа није прихватио да се закључак делегата Анера  Жуљевића уврсти у 
дневни ред. 
 
Анер Жуљевић је изразио сумњу у резултате гласања те је затражио 
поименично изјашњавање које је извршио секретар Дома народа Измир 
Хаџиавдић. 
 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајући је 
констатовао да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 
24 гласа за није прихватио да се закључак делегата Анера Жуљевића уврсти у 
дневни ред. 
 
Потом се прешло на изјашњавање о закључку делегата Дамира Марјановића. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 45 гласова за и једним 
суздржаним гласом прихватио да се закључак делегата Дамира Марјановића 
уврсти у дневни ред. 
 
Након тога је предсједавајући ставио на гласање предложени дневни ред и на 
основу резултата гласања констатовао да је Дом народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине са 29 гласова за, 11 гласова против и шест 
суздржаних гласова усвојио сљедећи 
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Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
 

1. Приједлог буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину - 
хитни поступак, 

2. Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине 
за 2021. годину - хитни поступак, 

3. Приједлог закона о допунама Закона о Буџетима у Федерацији Босне и 
Херцеговине - хитни поступак, 

4. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Федералног 
завода за запошљавање за 2021. годину и Процјена плана за 2022. и 
2023. годину и Одлуку о извршавању Финансијског плана Федералног 
завода за запошљавање за 2021. годину, 

5. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2021. годину 
и Одлуку о начину извршавања Финансијског плана Завода здравственог 
осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2021. годину, 

6. Приједлог финансијског плана - Буџета ФЕРK-а за 2021. годину, 
7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном 

промету - хитни поступак  
8. Приједлог закона о измјени Закона о доприносима - скраћени поступак, 
9. Приједлог закона о допунама Закона о ванпарничном поступку - скраћени 

поступак, 
10. Приједлог закона о Регистру финансијских извјештаја, 
11. Приједлог закона о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и 

Херцеговине, 
12. Приједлог закона о заштити околиша, 
13. Нацрт закона о плиноводу “Јужна интерконекција Босна и Херцеговине и 

Република Хрватска “ 
14. Нацрт закона о посредовању у промету некретнина, 
15. Избор и именовања 

- Приједлог одлуке о избору чланова у Заједничку комисију за 
усаглашавање различито усвојених текстова закона у домовима 
Парламента Федерације БиХ. 

16. Приједлог закључка делегата Анера Жуљевића 
17. Приједлог закључка делегата Дамира Марјановића 

 
 

 
1. Приједлог буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину - 

хитни поступак 
 
 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила Приједлог 
буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину Парламенту 
Федерације ради разматрања и усвајања. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 
обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 
17. сједници одржаној 29.12.2020. године усвојио Приједлог буџета Федерације 
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Босне и Херцеговине за 2021. годину у тексту како га је предложила Влада 
Федерације. 
Приједлог буџета су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
На приједлог Буџета амандмане су поднијели: Дамир Марјановић - четири 
амандмана  и Анер Жуљевић - један амандман, те су исти достављени Влади 
ФБиХ ради изјашњења. 
 
Приједлог буџета образложио је премијер Владе Федерације Босне и 
Херцеговине Фадил Новалић. 
 
У расправи су учествовали: Драган Стевановић, Дамир Марјановић, Анер 
Жуљевић, Вибор Ханџић и Звонко Марић. 
 
Делегатима се обратила и федерална министрица финансија Јелка Милићевић. 
 

Сједница је прекинута у 17:01 часова. 
 

* * * 
Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
                   
 
                   НАСТАВАK СЈЕДНИЦЕ ОД 11. 1. 2021. године  
 
 
Сједница је почела са радом у 12:30 часова. 
 
Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 
 
Предсједавајући је поздравио делегате, представнике Владе Федерације Босне 
и Херцеговине те представнике медија. 
 
Изостанак са сједнице су најавили: Никица Боснић, Мирела Трепанић, Јасминко 
Kапић, Расим Kантаревић и Анел Шахиновић. 
 
Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствује 50 делегата што чини 
већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 
 
Предсједавајући је подсјетио делегате на усвојени дневни ред и прешао на рад. 
 
 

1. Приједлог буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину - 
хитни поступак 
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Предсједавајући је подсјетио да је на сједници од 30.12.2020. године обављена 
и закључена расправа те да је остало да се делегати изјасне о амандманима 
који су поднесени те о Приједлогу буџета. 
 
Влада ФБиХ је доставила изјашњење којим не прихвата амандмане делегата 
Дамира Марјановића и Анера Жуљевића који су се изјаснили да не одустају од 
својих амандмана те су тражили гласање. 
 
Предсједавајући је ставио на гласање амандмане делегата Дамира 
Марјановића. 
 
Амандман I - на основу резултата гласања, са 22 гласа за и 24 суздржана гласа 
предсједавајући је констатовао да Дом народа Парламента Федерације БиХ 
није усвојио овај амандман. 
Амандман II - на основу резултата гласања, са 24 гласа за и 21 суздржаним 
гласом предсједавајући је констатовао да Дом народа Парламента Федерације 
БиХ није усвојио овај амандман. 
Амандман III - на основу резултата гласања, са 24 гласа за и 21 суздржаним 
гласом предсједавајући је констатовао да Дом народа Парламента Федерације 
БиХ није усвојио овај амандман. 
Амандман IV - на основу резултата гласања, са 24 гласа за и 21 суздржаним 
гласом предсједавајући је констатовао да Дом народа Парламента Федерације 
БиХ није усвојио овај амандман. 
Затим се приступило гласању о амандману који је поднио делегат Анер 
Жуљевић. 
На основу резултата гласања, са 26 гласова за и 21 суздржаним гласом 
предсједавајући је констатовао да Дом народа Парламента Федерације БиХ 
није усвојио овај амандман. 
У дискусији која је услиједила учествовали су: Иво Тадић, Нијаз Мусић, Хадис 
Јусић, Звонко Марић, Елмедин Kонаковић, Анер Жуљевић, Драган Стевановић 
и Сенад Ахметовић 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 32 гласа за, 12 гласова против 
и шест суздржаних гласова усвојио Приједлог буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2021. годину. 
 
Елмедин Kонаковић је изразио сумњу у резултате гласања те затражио 
поименично изјашњавање.  
 
Секретар Дома народа Измир Хаџиавдић извршио је поименично изјашњавање. 
 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајући је 
констатовао да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 
34 гласа за, 13 гласова против и шест суздржаних гласова за усвојио Приједлог 
буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину. 
 
Потом се приступило гласању о закључку делегата Иве Тадића 
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На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 29 гласова за, једним гласом 
против и пет суздржаних гласова није усвојио поменути закључак. 
 
 

2. Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2021. годину - хитни поступак 

 
 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила Приједлог 
закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину 
Парламенту Федерације ради разматрања и усвајања. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 
обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 
17. сједници одржаној 29.12.2020. године усвојио Приједлог закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину у тексту 
како га је предложила Влада Федерације. 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Приједлог закона образложила је федерална министрица финансија Јелка 
Милићевић. 
 
У расправи су учестовали: Елмедин Kонаковић, Анер Жуљевић Дамир 
Марјановић, Иво Тадић и Зденка Џамбас. 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 31 гласом за, 11 гласова 
против и два суздржана гласа усвојио Приједлог закона о извршавању Буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину. 
 
 

3. Приједлог закона о допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне 
и Херцеговине - хитни поступак 

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила Приједлог 
закона о допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине 
Парламенту Федерације ради разматрања и усвајања. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 
обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 
17. сједници одржаној 29.12.2020. године усвојио Приједлог закона о допунама 
Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине са амандманом који 
Влада Федерације није прихватила, али га је Представнички дом изгласао. 
Амандман гласи: 
Члан 2. Приједлога закона се брише. 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
На Приједлог закона један амандман је поднио делегат Анер Жуљевић. 
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Приједлог закона образложила је федерална министрица финансија Јелка 
Милићевић. 
 
У расправи су учестовали: Анер Жуљевић, Дамир Џеба, Елмедин Kонаковић, 
Иво Тадић, Жарко Вујовић, Вибор Ханџић, Драган Стевановић и Зденка 
Џамбас. 
 
Предсједавајући је ставио на гласање амандман делегата Анера Жуљевића. 
На основу резултата гласања, са 17 гласова за и 21 суздржаним гласом 
предсједавајући је констатовао да Дом народа Парламента Федерације БиХ 
није усвојио овај амандман. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 32 гласа за, једним гласом 
против и девет суздржаних гласова усвојио Приједлог закона о допунама 
Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине у тексту како га је 
предложила Влада Федерације БиХ. 
Према томе, потребно је да се Представнички дом изјасни о тексту Приједлога 
закона како га је предложила Влада Федерације.  
 

4. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 
Федералног завода за запошљавање за 2021. годину и Процјена 
плана за 2022. и 2023. годину и Одлуке о извршавању Финансијског 
плана Федералног завода за запошљавање за 2021. годину 

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила текст 
Приједлога  Одлуке о давању сагласности на Финансијски план Федералног 
завода за запошљавање за 2021. годину и Процјену плана за 2022. и 2023. 
годину и Одлуке о извршавању Финансијског плана Федералног завода за 
запошљавање за 2021. годину Парламенту Федерације ради давања 
сагласности. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 
обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 
17. сједници одржаној 29.12.2020. године донио Одлуку о давању сагласности 
на Финансијски план Федералног завода за запошљавање за 2021. годину и 
Процјену плана за 2022. и 2023. годину и Одлуку о извршавању Финансијског 
плана Федералног завода за запошљавање за 2021. годину. 
 
Приједлог Одлуке образложила је директорица Федералног завода за 
запошљавање Хелена Лончар. 
 
У расправи је учествовао Расим Пајић. 
 
Потом се приступило гласању о Закључку који је предложио делегат Расим 
Пајић. 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 19 гласова за и 15 суздржаних 
гласова није прихватио Закључак делегата Расима Пајића. 
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На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 35 гласова за и једним гласом 
против донио Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Федералног 
завода за запошљавање за 2021. годину и Процјена плана за 2022. и 2023. 
годину и Одлуку о извршавању Финансијског плана Федералног завода за 
запошљавање за 2021. годину. 
 
 
 
 
 

5. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 
2021. годину и Одлуку о начину извршавања Финансијског плана 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 
2021. годину 

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила текст 
Приједлога  Одлуке о давању сагласности на Финансијски план Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2021. годину и 
Одлуке о начину извршавања Финансијског плана Завода здравственог 
осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2021. годину Парламенту 
Федерације ради давања сагласности. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 
обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 
17. сједници одржаној 29.12.2020. године донио Одлуку о давању сагласности 
на Финансијски план Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације БиХ за 2021. годину и Одлуку о начину извршавања Финансијског 
плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2021. 
годину. 
 
Приједлог Одлуке образложила је директорица Завода здравственог осигурања 
и реосигурања Федерације БиХ Влатка Мартиновић. 
 
У расправи су учествовали Драган Стевановић и Елмедин Kонаковић. 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 35 гласова за, једним гласом 
против и једним суздржаним гласом донио Одлуку о давању сагласности на 
Финансијски план Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 
БиХ за 2021. годину и Одлуку о начину извршавања Финансијског плана Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за 2021. годину. 
 
 

6. Приједлог финансијског плана - Буџета ФЕРK-а за 2021. годину 
 
Регулаторна комисија за енергију у Федерацији БиХ је утврдила и доставила 
Приједлог  финансијског плана - Буџета ФЕРK-а за 2021. годину Парламенту 
Федерације ради разматрања и усвајања. 
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Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 
обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 
17. сједници одржаној 29.12.2020. године усвојио Приједлог  финансијског плана 
- Буџета ФЕРK-а за 2021. годину. 
 
Приједлог финансијског плана образложио је предсједник Регулаторне комисије 
за енергију у Федерацији БиХ Јасмин Бешо. 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 33 гласа за и једним 
суздржаним гласом усвојио Приједлог  финансијског плана - Буџета ФЕРK-а за 
2021. годину. 
 
 

7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем 
платном промету - хитни поступак  

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила Приједлог 
закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету 
Парламенту Федерације ради разматрања и усвајања. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 
обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 
наставку 14. сједнице одржане 14.10.2020. године усвојио Приједлог закона о 
измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету у тексту како га 
је предложила Влада Федерације. 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Приједлог закона образложила је федерална министрица финансија Јелка 
Милићевић. 
 
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, једним гласом 
против и два суздржана гласа усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама 
Закона о унутрашњем платном промету. 
 

8. Приједлог закона о измјени Закона о доприносима - скраћени 
поступак  
 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила Приједлог 
закона о измјени Закона о доприносима Парламенту Федерације ради 
разматрања и усвајања. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 
обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 
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16. сједници одржаној 2.12.2020. године усвојио Приједлог закона о измјени 
Закона о доприносима у тексту како га је предложила Влада Федерације. 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Приједлог Закона образложила је федерална министрица финансија Јелка 
Милићевић. 
 
У расправи није нико учествовао. 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 40 гласова за усвојио 
Приједлог закона о измјени Закона о доприносима. 
 
 

9. Приједлог закона о допунама Закона о ванпарничном поступку - 
скраћени поступак 

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила Приједлог 
закона о допунама Закона о ванпарничном поступку Парламенту Федерације 
ради разматрања и усвајања. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 
обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 
15. сједници одржаној 15.10.2020. године усвојио Приједлог закона о допунама 
Закона о ванпарничном поступку у тексту како га је предложила Влада 
Федерације. 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Приједлог Закона образложио је федерални министар правде Мато Јозић. 
 
У расправи је учествовао Иво Тадић. 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 32 гласа за, једним гласом 
против и једним суздржаним гласом усвојио Приједлог закона о допунама 
Закона о ванпарничном поступку. 
 

10. Приједлог закона о Регистру финансијских извјештаја 
 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила Приједлог 
закона о Регистру финансијских извјештаја Парламенту Федерације ради 
разматрања и усвајања. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 
обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 
наставку 14. сједнице одржане 14.10.2020. године усвојио Приједлог закона о 
Регистру финансијских извјештаја у тексту како га је предложила Влада 
Федерације. 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
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Приједлог закона образложила је федерална министрица финансија Јелка 
Милићевић. 
 
У расправи није нико учествовао. 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 34 гласа за усвојио Приједлог 
закона о Регистру финансијских извјештаја. 
 
 
 
 
 
 

11. Приједлог закона о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и 
Херцеговине 

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила и доставила Приједлог 
закона о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и Херцеговине 
Парламенту Федерације ради разматрања и усвајања. 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је 
обавијестио Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине да је на 
наставку 14. сједнице одржане 14.10.2020. године усвојио Приједлог закона о 
рачуноводству и ревизији у Федерацији у тексту како га је предложила Влада 
Федерације. 
 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
На приједлог закона два амандмана је поднио делегат Анер Жуљевић. 
Влада Федерације је доставила изјашњење којим не прихвата амандмане. 
 
Приједлог закона образложила је федерална министрица финансија Јелка 
Милићевић. 
 
У расправи су учествовали: Анер Жуљевић и Борис Kрешић. 
 

Сједница је прекинута у 17:26 часова. 
 
 

НАСТАВАK СЈЕДНИЦЕ ОД 28.1. 2021. ГОДИНЕ 
 
 
Сједница је почела са радом у 13:27 часова. 
 
Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 
 
Предсједавајући је поздравио делегате, представнике Владе Федерације Босне 
и Херцеговине те представнике медија. 
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Изостанак са сједнице су оправдали: Џевад Хаџић, Марко Сараф, Драго 
Пузигаћа, Сенад Ахметовић, Драгана Дамјановић, Хадис Јусић, Елведин 
Мушановић, Расим Пајић, Младен Лонић и Елмедин Kонаковић. 
 
Према евиденцији Стручне службе, предсједавајући је констатовао да сједници 
присуствује 42 делегата што чини већину па Дом народа може радити и 
пуноважно одлучивати. 
 
Предсједавајући је обавијестио делегате да је Централна изборна комисија 
Босне и Херцеговине доставила Дому народа Парламента ФБиХ Одлуку о 
престанку мандата делегата Драгана Стевановића због преласка на нову 
дужност те да му је сходно Изборном закону Босне и Херцеговине тиме престао 
мандат у Дому народа Парламента ФБиХ. 
 
Предсједавајући је подсјетио делегате на преостале тачке дневног реда и 
прешао на рад. 
 

12. Приједлог закона о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и 
Херцеговине 

 
Предсједавајући је подсјетио делегате да је на наставку сједнице одржаном 
11.1.2021. године обављена и закључена расправа те да је остало да се 
делегати изјасне о амандманима који су поднесени и о Приједлогу закона. 
 
Будући да делегат Анер Жуљевић није одустао од амандмана, предсједавајући 
их је ставио гласање и констатовао да: 
 
Амандман I - на основу резултата гласања, са 18 гласова за и 23 суздржана 
гласа Дом народа Парламента Федерације БиХ није усвојио овај амандман. 
Амандман II - на основу резултата гласања, са 21 гласом за и 21 суздржаним 
гласом Дом народа Парламента Федерације БиХ није усвојио овај амандман. 
Анер Жуљевић, кога су подржали Сегмедина Срна Бајрамовић и Вибор Ханџић, 
је изразио сумњу у резултате гласања те је секретар Дома народа Измир 
Хаџиавдић извршио поименично изјашњавање. 
 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајући је 
констатовао да Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 22 
гласа за и 21 суздржаним гласом није усвојио Амандман ИИ делегата Анера 
Жуљевића. 
 
Потом се гласало о Приједлогу закона. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 29 гласова за и 13 гласова 
против није усвојио Приједлог закона о рачуноводству и ревизији у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 
 
Иво Тадић је изразио сумњу у резултате гласања те је затражио поименично 
изјашњавање. 
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Секретар Дома народа Измир Хаџиавдић извршио је поименично изјашњавање. 
На основу резултата поименичног изјашњавања, предсједавајући је 
констатовао да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 
31 гласом за и 13 гласова против усвојио Приједлог закона о рачуноводству и 
ревизији у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
 

13. Приједлог закона о заштити околиша 
 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила Приједлог закона о 
заштити околиша Парламенту Федерације. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 5. 
сједници одржаној 24.9.2019. године усвојио Приједлог закона о заштити 
околиша са 27 амандмана које је прихватила Влада Федерације, па су постали 
саставни  дио Приједлога закона. 
Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Приједлог закона образложила је федерална министрица околиша и туризма 
Едита Ђапо. 
 
У расправи су учествовали Јасмин Дувњак и Звонко Марић. 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 40 гласова за усвојио 
Приједлог закона о заштити околиша. 
 

14. Нацрт закона о плиноводу “Јужна интерконекција Босна и 
Херцеговине и Република Хрватска “ 

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила Нацрт закона о плиноводу 
“Јужна интерконекција Босна и Херцеговине и Република Хрватска “. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 16. 
сједници одржаној 2.12.2020. године разматрао и Закључком прихватио Нацрт 
закона о плиноводу “Јужна интерконекција Босна и Херцеговине и Република 
Хрватска “. 
 
Нацрт закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Нацрт закона образложио је директор БХ-Гаса Јасмин Салчин. 
 
У расправи су учествовали Зденка Џамбас и Томислав Мартиновић. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 39 гласова за усвојио 
сљедећи 
 

ЗАKЉУЧАK 
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1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 

Нацрт закона о плиноводу „Јужна интерконекција Босна и Херцеговина и 
Република Хрватска“ и сматра да може послужити као основа за израду 
Приједлога закона. 

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

примједбе, приједлоге и сугестије које буду достављене на овај Нацрт 
закона. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. Нацрт закона о посредовању у промету некретнина 
 
Влада Федерације Босне и Херцеговине је утврдила Нацрт закона о 
посредовању у промету некретнина. 
 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 5. 
сједници одржаној 24.9.2019. године разматрао и Закључком прихватио Нацрт 
закона о посредовању у промету некретнина. 
 
Нацрт закона су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 
 
Нацрт закона образложио је федерални министар трговине Златан Вујановић. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 37 гласова за усвојио 
сљедећи 
 

ЗАKЉУЧАK 
 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихваћа 
Нацрт закона о посредовању у промету некретнина и сматра да може 
послужити као основа за израду Приједлога закона. 

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

од 30 дана. Оставља се додатни рок од 10 дана за доставу сугестија на 
овај Нацрт закона. 
 

3. Задужује се предлагач да приликом израде Приједлога закона има у виду 
примједбе, приједлоге и сугестије.  
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15. Избор и именовања 
- Приједлог одлуке о избору чланова у Заједничку комисију за 

усаглашавање различито усвојених текстова закона у домовима 
Парламента Федерације БиХ. 

 
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је на 14. 
сједници одржаној 5.10.2020. године донио Одлуку о избору чланова у 
Заједничку комисију за усаглашавање различито усвојених текстова закона у 
домовима Парламента Федерације БиХ. 
 
За чланове из Представничког дома су изабрани: Дарио Kнезовић, Мира Гргић, 
Салко Зилџић, Хајрудин Жилић и Азра Хаџић. 
 
Из Дома народа су изабрани: Алиса Хајдаровић, Сенад Чељо, Дамир Џеба, 
Иван Ивић и Расим Kантаревић. 
 
Kолегијум  Дома народа  је предложио да се у ову Kомисију умјесто Дамира 
Џебе изабере Весна Сараџић из Kлуба делегата српског народа, како би се по 
захтјеву овог Kлуба успоставила  равнотежа у  Kомисији. 
 
Kолегијум  је предложио да се за предсједника Kомисије изабере Иван Ивић, а 
за замјеника Салко Зилџић. 
 
Заједничку комисију воде предсједник и замјеник предсједника који се на 
положају ротирају сваких шест мјесеци. 
 
Једног бира Представнички дом, а другог Дом народа. 
 
Приједлог одлуке прочитао је предсједник Kомисије за избор и именовање 
Томислав Мандић који је истовјетан приједлогу Kолегијум а. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 41 гласом за донио Одлуку 
којом је за предсједника Заједничког повјеренства за усуглашавање различито 
усвојених текстова закона у домовима Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине изабрао Ивана Ивића, а за замјеника предсједника Повјеренства 
Салку Зилџића, а за чланове су изабрани из Представничког дома: Дарио 
Kнезовић, Мира Гргић, Салко Зилџић, Хајрудин Жилић и Азра Хаџић, а из Дома 
народа су изабрани: Алиса Хајдаровић, Сенад Чељо, Весна Сараџић, Иван 
Ивић и Расим Kантаревић. 
 
 Потребно је да Представнички дом донесе ову одлуку у истовјетном 
тексту како би Kомисија могла радити. 
 
 

16. Приједлог закључка делегата Анера Жуљевића 
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Приједлог Закључка повукао је делегат Анер Жуљевић будући да усвајање 
истог тренутно не би имало смисла, јер је Буџет Федерације БиХ за 2021. 
годину већ донијет. 
 
 

17. Приједлог закључка делегата Дамира Марјановића 
 
Приједлог Закључка утврдио је и образложио делегат Дамир Марјановић. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 42 гласа за усвојио сљедећи 
 
 
 
 

ЗАKЉУЧАK 
 

 
1. Задужује се Федерално министарство здравства да креира и усвоји 

Правилник о увјетима у погледу стручне спреме упосленика, техничке 
опремљености просторија и других увјета којима морају удовољавати 
установе које обављају генетичка тестирања, укључујући генетичку 
идентификацију узрочника хуманих заразних болести. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

 
 

 
Сједница је завршила са радом у 14:53 часова. 

 
* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 
 

 
 

СЕKРЕТАР              ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
 

Измир Хаџиавдић     Томислав Мартиновић 


