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10. СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 29.4.2021. године 

 

 

Сједница је почела са радом у 12:21 часова. 

 

Сједницом је предсједавао Томислав Мартиновић, предсједавајући Дома 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

 

Предсједавајући је поздравио присутне делегате, федералну министрицу 

финансија и замјеницу премијера Јелку Милићевић и остале представнике 

федералних министарстава и завода који присуствују сједници.  

 

Изостанак са сједнице су оправдали: Сенад Ахметовић, Томислав Мандић, 

Илија Накић, Анел Шахиновић, Џевад Хаџић и Дамир Марјановић. 

 

Према евиденцији Стручне службе сједници присуствује 36 делегата што чини 

већину па Дом народа може радити и пуноважно одлучивати. 

 

Предсједавајући је обавијестио делегате да су на Kолегију разматрани сви 

аспекти одржавања сједнице, те да уиме Kолегија постоји приједлог да 

делегатска питања и иницијативе делегати доставе у писменом облику умјесто 

усменог излагања, како би се на тај начин скратила расправа а делегати уједно 

могли остварити циљ, односно доставити питања у писменом облику Стручној 

служби, која ће их даље прослиједити надлежним институцијама. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог добио потребну већину јер је за гласало 39 делегата, а један је био 

суздржан.  
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Предсједавајући је прије преласка на дневни ред, предложио усвајање 

Записника са 9. сједнице Дома народа Парламента Федерације БиХ. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је са 40 

гласова за и једним гласом против без примједби усвојен Записник са 9. 

сједнице Дома народа, одржане 18.2. и 4.3. 2021. године. 

 

Потом се прешло на утврђивање дневног реда.  

 

Предсједавајући је обавијестио делегате да је приједлог Kолегија Дома народа 

да се у дневни ред данашње сједнице као тачка 11. разматра Приједлог одлуке 

о прихватању задужења по Уговору о зајму између БиХ и Еуропске Банке за 

обнову и развој (EBRD) за реализацију Пројекта енергетска ефикасност у 

јавним зградама Сарајево. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог добио потребну већину, са 38 гласова за и два суздржана гласа. 

 

Предсједавајући је подсјетио делегате да је Влада Федерације БиХ доставила 

Приједлог закона о стечају са приједлогом да се разматра по хитном поступку, 

те ставио овај приједлог на гласање.  

 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог добио потребну већину са 35 гласова за, једним гласом против и 

четири суздржана.  

 

Влада Федерације БиХ је такођер доставила Приједлог закона о измјенама 

Закона о финансијској консолидацији привредних друштава у Федерацији БиХ 

са приједлогом да се разматра по скраћеном поступку.  

 

Предсједавајући је потом ставио овај приједлог на гласање.  

 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог добио потребну већину са 36 гласова за, једним гласом против и 

једним суздржаним. 
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На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације са 44 гласа за усвојио сљедећи 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. а) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији 

Босне и    Херцеговине на дан 22.2.2021. године с приједлогом наредби и 

препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства, 

б) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији Босне и    

Херцеговине на дан 8.3.2021. године с приједлогом наредби и препорука 

Kризног штаба Федералног министарства здравства 

ц) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији Босне и    

Херцеговине на дан 22.3.2021. године с приједлогом наредби и препорука 

Kризног штаба Федералног министарства здравства 

д) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији Босне и 

Херцеговине на дан 5.4.2021 с приједлогом наредби и препорука Kризног штаба 

Федералног министарства здравства,  

е) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији Босне и 

Херцеговине на дан 12.4.2021 с приједлогом наредби и препорука Kризног 

штаба Федералног министарства здравства, 

2. Приједлог закона о стечају - хитни поступак, 

3. Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији 

привредних друштава у Федерацији Босне и Херцеговине – скраћени поступак,  

4. Приједлог закона о мирном рјешавању радних спорова, 

5. Нацрт закона о организацијама и репрезентативним организацијама 

особа са инвалидитетом и цивилних жртава рата, 

6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању, 

7. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о лизингу, 

8. Информација о продужењу важења Средњорочне стратегије развоја 

пољопривредног сектора у Федерацији Босне и Херцеговине за период 2015. – 

2020. година до краја 2021. године, 

9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о кредитној 

линији   (макрофинансијска помоћ за Босну и Херцеговину) између Европске 

уније (као зајмодавца) и Босне и Херцеговине (као зајмопримца) и Централне 

банке Босне и Херцеговине (као агента зајмопримца), 



4 

 

10. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између 

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

реализацију Пројекта опоравка и подршке фирмама, 

11. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између 

Босне и Херцеговине и Еуропске банке за обнову и развој (ЕBRD) за 

реализацију Пројекта енергетска ефикасност у јавним зградама  Сарајево, 

12. Приједлог одлуке о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана 

Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2020. 

годину, 

13. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Завода за 

трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину, 

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

Херцеговине за 2021. годину. 

 

 

1. а) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији 

Босне и    Херцеговине на дан 22.2.2021. године с приједлогом наредби и 

препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства, 

б) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији 

Босне и    Херцеговине на дан 8.3.2021. године с приједлогом наредби и 

препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства 

ц) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији 

Босне и    Херцеговине на дан 22.03.2021. године с приједлогом наредби и 

препорука Kризног штаба Федералног министарства здравства 

д) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 5.4.2021 с приједлогом наредби и препорука 

Kризног штаба Федералног министарства здравства,  

е) Информација о епидемиолошкој ситуацији KOVID-19 у Федерацији 

Босне и Херцеговине на дан 12.4.2021 с приједлогом наредби и препорука 

Kризног штаба Федералног министарства здравства. 

 

Информације о епидемиолошкој ситуацији је образложио Сањин Муса, водитељ 

Службе за епидемиологију Федералног завода за јавно здравство и члан 

Kризног штаба Федералног министарства здравства.  

У расправи су учествовали Елмедин Kонаковић, Иво Тадић, Анер Жуљевић, 

Звонко Марић, Томислав Мартиновић, Дамир Џеба, Сенад Чељо, Ива Рагуж, 

Вибор Ханџић, Горан Броћета и Јасмин Дувњак.,  помоћник министра за правна 

питања и ЕУ интеграције, Сањин Муса и премијер Владе Федерације БиХ, 

Фадил Новалић. 



5 

 

Предсједавајући је потом дао паузу од 15 минута.  

Након паузе, предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента 

Федерације БиХ примио к знању Информацију о епидемиолошкој ситуацији 

KOVID-19 у Федерацији Босне и  Херцеговине на дан 22.2., 8.03., 22.3., 5.4. и 

12.4.2021. године с приједлогом наредби и препорука Kризног штаба 

Федералног министарства здравства.  

Предсједавајући је потом ставио на гласање сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

 

1. Предлаже се  Влади Федерације БиХ да, у сарадњи и договору са 

кантоналним владама приступи изради заједничког правног акта који ће 

регулирати поступање у смислу заштитних и других мјера на основу 

седмодневне инциденце, на основу броја хоспитализираних од инфекције 

KOVID - 19 а све у циљу ефикаснијег поступања надлежних тијела у тренутној 

епидемиолошкој ситуацији. 

2. Предлажемо Вијећу министара Босне и Херцеговине да измијени 

постојећу одлуку која се односи на прелазак границе Босне и Херцеговине, 

односно улазак страних држављана у Босну и Херцеговину на начин да се 

омогући улазак  уз: 

1. Негативан PCR или антигенски тест не старији од 48 сати; 

2. Потврду да су преболовали KOVID -19 не старији од 6 мјесеци; 

3. Потврду о обављеној вакицинацији против инфекције KOVID - 19. 

3. Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је овај 

приједлог Закључка добио потребну већину, са 34 гласа за и једним 

суздржаним.  

 

2. Приједлог закона о стечају - хитни поступак 

 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  

 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 18. сједници одржаној 26.1.2021. године усвојио Приједлог закона о стечају 

с три амандмана које је Влада Федерације БиХ прихватила па су постали 

саставни дио Приједлога закона.  
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Амандмани се односе на члан 71., члан 18. и члан 76. Приједлога закона. 

 

Приједлог закона образложила је Мерсиха Удовчић, представница Федералног 

министарства правде.  

 

У расправи су учествовали Дамир Јуришић, Анер Жуљевић, Звонко Марић, 

Јасмин Дувњак, Зденка Џамбас и Борис Kрешић. 

 

Предсједавајући је потом ставио на гласање Приједлог закона о стечају. 

 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине  са 38 гласова за, једним гласом 

против и једним суздржаним гласом усвојио Приједлог закона о стечају.  

 

3. Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији 

привредних друштава у Федерацији Босне и Херцеговине - скраћени 

поступак 

 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом Парламента Федерације БиХ је на 15. сједници одржаној 

15.10.2020. године разматрао и усвојио Приједлог закона о измјенама Закона о 

финансијској консолидацији привредних друштава у Федерацији Босне и 

Херцеговине у тексту како га је предложила Влада Федерације БиХ. 

Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела која су доставила своје 

извјештаје. 

Приједлог закона образложио је Маринко Бошњак, помоћник министра у 

Федералном министарству енергије, рударства и индустрије.  

У расправи су учествовали Зденка Џамбас, Стипан Шарац, Иво Тадић, 

Фахрудин Скопљак и Томислав Мартиновић. 

Предсједавајући је потом ставио на гласање овај Приједлог закона. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине  са 34 гласа за, и једним 

суздржаним гласом усвојио Приједлог закона о измјенама Закона о 

финансијској консолидацији привредних друштава у Федерацији Босне и 

Херцеговине.  
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4. Приједлог закона о мирном рјешавању радних спорова 

 

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  

 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ обавијестио је Дом народа да 

је на 30. ванредној сједници одржаној 20.6.2018. године усвојио Приједлог 

закона о мирном рјешавању радних спорова у тексту како га је предложила 

Влада Федерације.  

Приједлог закона су разматрала надлежна радна тијела, која су доставила своје 

извјештаје. 

Приједог закона образложио је Веско Дрљача, федерални министар рада и 

социјалне политике.  

У расправи су  учествовали  Борис Kрешић и Веско Дрљача, федерални 

министар рада и социјалне политике.  

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 39 гласова за и четири 

суздржана гласа усвојио Приједлог закона о мирном рјешавању радних 

спорова.  

 

5. Нацрт закона о организацијама и репрезентативним организацијама 

особа са инвалидитетом и цивилних жртава рата 

Нацрт Закона утврдила је Влада Федерације БиХ.  

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

24.9.2019. године разматрао Нацрт овог закона и Закључком га прихватио. 

Нацрт закона су разматрала надлежна радна тијела, која су доставила своје 

извјештаје. 

Нацрт Закона образложио је Веско Дрљача, федерални министар рада и 

социјалне политике. 

У расправи су учествовали Зденка Џамбас, Ива Рагуж и Веско Дрљача, 

федерални министар рада и социјалне политике.  

 

Предсједавајући је потом ставио на гласање сљедећи: 
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ЗАKЉУЧАK 

 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата 

Нацрт закона о организацијама и репрезентативним организацијама особа са 

инвалидитетом и цивилних жртава рата и сматра да може послужити као 

основа за израду Приједлога закона. 

 

2. Задужује се предлагач да организира и спроведе јавну расправу у складу 

са  процедурама предвиђеним у Уставу Федерације БиХ за доношење закона из 

заједничке надлежности федералне власти и кантона  у трајању од 60 дана.  

 

3. Задужује се Стручна служба Дома народа Парламента Федерације БиХ 

да овај Закључак и Нацрт овог закона достави кантоналним скупштинама ради 

давања мишљења у року од 60 дана. 

 

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

виду примједбе, приједлоге и сугестије изнесене на сједници Дома народа и оне 

изнесене у јавној расправи, мишљења кантоналних скупштина као и оне које су 

достављене или ће бити достављене у писаној форми.  

 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је овај 

Закључак добио потребну већину са 36 гласова за, без гласова против и без 

суздржаних. 

 

6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању 

 

Нацрт закона је утврдила Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 29. ванредној сједници 

разматрао Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању 

и Закључком га прихватио. 

Нацрт закона разматрала су и надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје.  
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Нацрт закона образложила је Маја Вањек, виши стручни сарадник за девизни 

систем и платни промет са иностранством у Федералном министарству 

финансија. 

У расправи нико није учествовао. 

Предсједавајући је потом ставио на гласање сљедећи: 

 

ЗАKЉУЧАK 

 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата 

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању 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. 

 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је овај 

Закључак добио потребну већину са 35 гласова за и без гласова и без 

суздржаних. 

  

7. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о лизингу 

 

Нацрт закона је утврдила Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом је на 11.  сједници одржаној 19.2.2020. године прихватио 

Нацрт овог закона. 

Нацрт закона разматрала су и надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје.  

Нацрт закона образложила је Маја Вањек, виши стручни сарадник за девизни 

систем и платни промет са иностранством у Федералном министарству 

финансија. 

У расправи нико није учествовао. 

Предсједавајући је потом ставио на гласање сљедећи: 

ЗАKЉУЧАK 

1. Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине прихвата 

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о лизингу и сматра да може 

послужити као основ за израду Приједлога закона. 
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2. Задужује се Влада ФБиХ да приликом израде Приједлога закона има у 

виду примједбе, приједлоге и сугестије које ће бити достављене у писаној 

форми. 

 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је овај 

Закључак добио потребну већину са 34 гласа за.  

 

8. Информација о продужењу важења Средњорочне стратегије развоја 

пољопривредног сектора у Федерацији Босне и Херцеговине за период 

2015. - 2020. година до краја 2021. године 

 

Влада ФБиХ је доставила ову Информацију Дому народа ради информирања. 

Представнички дом је на 20. сједници, одржаној 30.3.2021. године, разматрао и 

примио к знању Информацију о продужењу важења Средњорочне стратегије 

развоја пољопривредног сектора у Федерацији Босне и Херцеговине за период 

2015. - 2020. година до краја 2021. године. 

Информацију је разматрало надлежно радно тијело, које је доставило свој 

извјештај. 

Информацију је образложио Бешћо Алибеговић, помоћник Федералног 

министра за пољопривреду, водопирвреду и шумарство.  

У расправи нико није учествовао. 

Предсједавајући је констатовао да је Дом народа Парламента Федерације БиХ 

примио к знању Информацију о продужењу важења Средњорочне стратегије 

развоја пољопривредног сектора у Федерацији Босне и Херцеговине за период 

2015. - 2020. година до краја 2021. године. 

 

9. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о кредитној 

линији  (макрофинансијска помоћ за Босну и Херцеговину) између 

Европске уније (као зајмодавца) и Босне и Херцеговине (као зајмопримца) 

и Централне банке Босне и Херцеговине (као агента зајмопримца) 

Приједлог одлуке доставила је Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом је обавијестио Дом народа да је на 18. сједници, одржаној 

2.2.2021. године, донио Одлуку о прихватању задужења по Споразуму о 

кредитној линији (макрофинансијска помоћ за Босну и Херцеговину) између 

Европске уније (као зајмодавца) и Босне и Херцеговине (као зајмопримца) и 

Централне банке Босне и Херцеговине (као агента зајмопримца). 
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Приједлог Одлуке образложио је Ведад Незирић, шеф Одсјека за задуживање и 

координацију средстава за развој у Федералном министарству финансија. 

У расправи нико није учествовао.  

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је ова Одлука 

добила потребну већину са 33 гласа за,  без суздржаних и без гласова против. 

 

 

10. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму 

између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој 

(IBRD) за реализацију Пројекта опоравка и подршке фирмама 

 

Приједлог одлуке утврдила је Влада Федерације БиХ.  

Представнички дом је у наставку  18. сједнице одржане 2.2.2021. донио Одлуку 

о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и 

Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за реализацију Пројекта опоравка 

и подршке фирмама.  

Приједлог одлуке образлозио је Ведад Незирић, шеф Одсјека за задуживање и 

координацију средстава за развој у Федералном министарству финансија. 

У расправи нико није учествовао. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да је ова Одлука 

добила потребну већину са 32 гласа за, без суздржаних и без гласова против. 

 

  

11. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између 

Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (EBRD) за 

реализацију Пројекта енергетска ефикасност у јавним зградама  Сарајево 

 

Приједлог одлуке је утврдила Влада Федерације. 

 Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 15. сједници, одржаној 

15.10.2020.године, донио Одлуку о прихватању задужења по Уговору о зајму 

између БиХ и Еуропске банке за обнову и развој (EBRD) за реализацију 

Пројекта енергетска ефикасност у јавним зградама Сарајева. 

 Приједлог одлуке разматрала су надлежна радна тијела.  

 Приједлог одлуке је образложио је Ведад Незирић, представник Владе ФБиХ.  

 У расправи нико није учествовао.  
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 На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је ова Одлука   

донијета  са 34 гласа за, без гласова против и без суздржаних.  

 

 

 

12. Приједлог одлуке о давању сагласности на Ребаланс финансијског 

плана Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и 

Херцеговине за 2020. годину, 

13. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Завода 

за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2021. 

годину 

 

Предсједавајући је предложио да се о ове двије тачке води обједињена 

расправа, а да се делегати посебно изјашњавају за сваку тачку, што су 

делегати прихватили. 

Приједлог ових одлука образложила је Аида Ђозо, директорица Завода за 

трансфузијску медицину ФБиХ.  

У расправи су учествовали Звонко Марић, Јасмин Дувњак, Сегмедина Срна-

Бајрамовић и Томислав Мартиновић и  Аида Ђозо. 

Предсједавајући је потом ставио на гласање Приједлог одлуке о давању 

сагласности на Ребаланс финансијског плана Завода за трансфузијску 

медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је овај 

Приједлог одлуке добио потребну већину са 35 гласова за, без гласова против и 

без суздржаних.  

Предсједавајући је након тога ставио на гласање Приједлог одлуке о давању 

сагласности на Финансијски план Завода за трансфузијску медицину 

Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину. 

На основу резултата гласања предсједавајући је констатовао да је овај 

Приједлог одлуке добио потребну већину са 35 гласова за, без гласова против и 

без суздржаних. 

Предсједавајући је након тога ставио на гласање Приједлог закључка 

предсједника Kлуба делегата бошњачког народа: 

 

                                                          ЗАKЉУЧАK 

Дом народа Парламента ФБиХ тражи од Владе ФБиХ да приликом израде 

ребаланса Буџета ФБиХ за 2021. годину осигура додатна финансијска средства 
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Заводу за трансфузијску медицину ФБиХ за набавку опреме а у складу са 

Закључком Дома народа, број: 02-11-1093/20 од 15.10.2020. године а  којег 

Влада Федерације није реализирала. 

 

На основу резултата гласања овај закључак је добио потребну већину са 35 

гласова за, без гласова против и без суздржаних. 

 

14.Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације Босне 

и Херцеговине за 2021. годину 

 

Влада ФБиХ доставила је ову Одлуку Дому народу ради информирања. 

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

30.3.2021. године размотрио и примио к знању ову Одлуку.  

Одлуку је образложила Зилха Адемај, замјеница директорице Федералног 

завода здравственог осигурања и реосигурања у ФБиХ. 

У расправи нико није учествовао. 

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

издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације Босне и Херцеговине за 

2021.годину. 

 

Сједница је завршила са радом у 17:05 часова. 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

 

              СЕKРЕТАР          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

            Измир Хаџиавдић        Томислав Мартиновић 

 

 


