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Сједница је почела у 11.25. 
 Сједницом је до избора новог предсједавајућег Дома народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине предсједавала Лидија 
Брадара, досадашња предсједавајућа Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине. 
 Предсједавајућа је изјавила да је сазвала Конституирајућу 
сједницу у складу са чланом 6. став 3. Пословника о раду Дома народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине, те је поздравила 
делегате, чланове Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, 
потпредсједницу Федерације Мелику Махмутбеговић, потпредсједника 
Владе Федерације Веска Дрљачу, представнике медија, међународних 
организација и госте. 

 
Потом је предсједавајућа позвала присутне да устану и поздраве 

химну Босне и Херцеговине.  
Након интонирања химне предсједавајућа Дома народа је 

позвала Суада Арнаутовића, представника Централне изборне 
комисије Босне и Херцеговине, да у складу са Изборним законом Босне 
и Херцеговине, уручи увјерења о избору делегата у Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине. Арнаутовић се потом 
кратко обратио Дому народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 

Након додјеле увјерења делегатима, предсједавајућа је 
честитала на додјели мандата. 

Предсједавајућа је подсјетила делегате да, у складу са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине, Дом народа броји 58 делегата, по 17 
из реда сваког од конститутивних народа и седам делегата из реда 
осталих. Констатовала је да је Централна изборна комисија Босне и 
Херцеговине додијелила увјерења за 55 делегата. 
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Према евиденцији Стручне службе, сједници присуствује 55 
делегата што чини већину па Дом народа може радити и пуноважно 
одлучивати. 

 
Предсједавајућа је подсјетила делегате да је 19.2.2019. године 

одржан радно-консултативни састанак са представницима политичких 
станака које имају делегате у Дому народа. У вези с тим предложени су 
чланови Привремене мандатно-имунитетске комисије Дома народа, 
Привремене комисије за избор и именовања Дома народа, 
Привременог одбора за економску и развојну политику, финансије и 
буџет Дома народа, Привремене законодавноправне комисије Дома 
народа и Привремене административне комисије Дома народа. 
Предсједавајућа је, затим, те приједлоге ставила на гласање. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
једногласно, са 51 гласом за, усвојио приједлог да се за чланове 
Привремене мандатно-имунитетске комисије Дома народа изаберу: 
Сенад Чељо, Јасмин Дувњак, Томислав Мандић, Зденка Џамбас, 
Слађан Илић, Драго Пузигаћа и Сандра Имшировић. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
једногласно, са 49 гласова за, усвојио приједлог да се за чланове 
Привремене комисије за избор и именовања Дома народа изаберу: 
Звонко Марић, Рамо Исак, Иво Тадић, Здравко Бешлић, Далиборка 
Миловић, Горан Броћета и Вибор Ханџић. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
једногласно, са 53 гласа за, усвојио приједлог да се за чланове 
Привремене законодавноправне комисије Дома народа изаберу: 
Јасенко Туфекчић, Хајрудин Халиловић, Томислав Мартиновић, Борис 
Крешић, Игор Стојановић, Зора Дујмовић и Мирела Трепанић. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
једногласно, са 52 гласа за, усвојио приједлог да се за чланове 
Привременог одбора за економску и развојну политику, финансије и 
буџет Дома народа изаберу: Аљоша Чампара, Сенад Ахметовић, 
Дамир Џеба, Илија Накић, Душко Радун, Драгана Дамјановић и Анер 
Жуљевић. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
једногласно, са 51 гласом за, усвојио приједлог да се за чланове 
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Привремене административне комисије Дома народа изаберу: 
Томислав Мартиновић, Сенад Алић, Фахрудин Скопљак, Иво Тадић, 
Весна Сараџић, Драго Пузигаћа и Сегмедина Срна-Бајрамовић. 

 
Предсједавајућа је потом дала паузу како би Привремена 

мандатно-имунитетска комисија извршила верифицирање мандата 
делегата у Дому народа и сачинила извјештај. 

 
Након паузе прешло се на утврђивање дневног реда. 

Предсједавајућа је обавијестила делегате да је Влада 
Федерације Босне и Херцеговине доставила: Приједлог Буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину, Приједлог закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину и 
Приједлог закона о допуни Закона о буџетима у Федерацији Босне и 
Херцеговине, с приједлогом да се разматрају по хитном  поступку, те 
позвала делегате да се изјасне о овом приједлогу. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 49 
гласова за и једним гласом против, прихватио да се Приједлог Буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину разматра по хитном 
поступку. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 50 
гласова за и једним гласом против, прихватио да се Приједлог закона о 
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину 
разматра по хитном поступку. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 
да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
једногласно, са 53 гласа за, прихватио да се Приједлог закона о допуни 
Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине разматра по 
хитном поступку. 

 
Затим је предсједавајућа ставила на гласање и, на основу 

резултата гласања, констатовала, да је Дом народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине, једногласно, са 54 гласа за, усвојио 
сљедећи: 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

1. Извјештај Привремене мандатно-имунитетне  комисије,  
 
2. Полагање заклетве, 
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3. Избор предсједавајућег и потпредсједавајућих Дома народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
 
4. Избор делегата у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине, 
 
5. Приједлог Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2019. 

годину - хитни поступак, 
 
6. Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације Босне и 

Херцеговине за 2019. годину - хитни поступак, 
 
7. Приједлог закона о допуни Закона о буџетима у Федерацији Босне 

и Херцеговине - хитни поступак, 
 
8. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 

Федералног завода за запошљавање за 2019. годину и процјену 
плана за 2020. и 2021. годину и Одлуку о извршавању 
Финансијског плана  Федералног завода за запошљавање за 
2019. годину,  

 
9. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 

Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање  за 
2019. годину и Одлуку о извршавању Финансијског плана 
Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 
2019. годину,  
 

10. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 
Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне 
и Херцеговине за 2019. годину (консолидoвaни), Финансијски план 
Федералног Фонда солидарности за 2019. годину (Анеx I.)  и 
Одлуку о начину извршавања Финансијског плана Завода 
здравственог осигурања и  реосигурања Федерације Босне и 
Херцеговине за 2019. годину.  

 
 

1. Извјештај Привремене мандатно-имунитетске комисије 
 

Томислав Мандић је као извјеститељ Комисије изјавио да је ова 
комисија формирана на Конституирајућој сједници Дома народа 
20.2.2019. године и да је разматрала Одлуку Централне изборне 
комисије Босне и Херцеговине о потврђивању резултата посредних 
избора и додјели мандата делегатима за Дом народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине, Општи избори 2018. године  број: 06-
1-07-1-134-1/19 од 14.2.2019. године, ‘’Службени гласник БиХ’’ број 
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10/19 и Одлуку Централне изборне комисије Босне и Херцеговине о 
допуни Одлуке о потврђивању резултата посредних избора и додјели 
мандата делегатима за Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, Општи избори 2018. године  број: 05-1-07-1-153-1/19 од 
17.2.2019. године, ‘’Службени гласник БиХ’’ број 12/19.  Комисија је 
констатовала да је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, 
у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине, додијелила 
мандате за Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
за мандатни период 2018. - 2022. година сљедећим делегатима: 
Ахметовић Сенад, Алић Сенад, Атанасијевић Љубинка, Бешлић 
Здравко, Броћета Горан, Чампара  Аљоша, Чељо Сенад, Дамјановић 
Драгана, Дујмовић Зора, Дувњак Јасмин, Џамбас Зденка, Џеба Дамир, 
Фејзић Едим, Хаџић Џевад, Хајдаровић Алиса, Халиловић Хајрудин, 
Ханџић  Вибор, Иличић Марија, Илић Илија, Илић Слађан, Имшировић 
Сандра, Исак Рамо, Ивић Иван, Јусић Хадис, Кантаревић Расим, Капић 
Јасминко, Крешић Борис, Мандић Томислав, Марић Звонко, 
Марјановић Дамир, Мартиновић Томислав, Миловић Далиборка, Мусић 
Нијаз, Мушановић Елведин, Накић Илија, Пузигаћа Драго, Радун 
Душко, Рагуж Ива, Сараџић Весна, Сараф Марко, Симић Младен, 
Скопљак Фахрудин, Срна Бајрамовић Сегмедина, Стојановић Игор, 
Суљевић Самир, Шахиновић Анел, Шарац Стипан,Тадић Иво, Тановић 
Велемир, Татарин Сејад, Трепанић Мирела, Туфекчић Јасенко, 
Витешкић Смиљана,Вујовић Жарко 
и Жуљевић Анер. 

Привремена мандатно-имунитетска комисија је предложила да 
Дом народа верификује мандате делегатима Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине. 

У расправи није нико учествовао. 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
једногласно, са 54 гласа за, прихватио Извјештај Привремене 
мандатно-имунитетске комисије и верификовао мандате наведеним 
делегатима. 
 

2. Давање заклетве 
 

Делегати су, затим, дали заклетву. Предсједавајућа Дома народа 
је подсјетила делегате да су након верификовања мандата и дате 
заклетве, у складу са чланом 260. Пословника о раду Дома народа, 
стекли сва права и дужности делегата у Дому народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине. 

 
Потом је предсједавајућа дала паузу како би се конституисали 

клубови делегата конститутивних народа који ће, затим, доставити 
приједлоге за предсједавајућег и потпредсједавајуће Дома народа те 
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утврдити листе за избор бошњачких и хрватских делегата у Дом 
народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. 

 
3. Избор предсједавајућег и потпредсједавајућих Дома народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
 
Уиме Привремене комисије за избор и именовања, Извјештај је 

образложио Иво Тадић. 
Изјавио је да је за предсједника Клуба делегата бошњачког 

народа изабран Јасмин Дувњак, за предсједника Клуба делегата 
хрватског народа Иво Тадић, док Клуб делегата српског народа није 
именовао предсједника. 

Изјавио је да су клубови делегата конститутивних народа 
предложили сљедеће делегате за предсједавајућег и 
потпредсједавајуће Дома народа: 

 
- Клуб делегата хрватског народа је за предсједавајућег Дома 

народа предложио Томислава Мартиновића из реда 
хрватског народа, 

- Клуб делегата бошњачког народа је за потпредсједавајућег 
Дома народа предложио Аљошу Чампару из реда 
бошњачког народа.  

Клуб делегата српског народа није доставио приједлог за 
потпредсједавајућег Дома народа из реда српског народа али је шест 
делегата из Клуба делегата српског народа предложило Жарка 
Вујовића за потпредсједавајућег Дома народа из реда српског народа. 

 
У расправи није нико учествовао. 
 
Након тога предсједавајућа је ставила на гласање Приједлог 

одлуке о избору предсједавајућег Дома народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине на приједлог Клуба делегата 
хрватског народа. 

 
На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала 

да је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 38 
гласова за, пет против и 11 суздржаних, донио Одлуку о избору 
предсједавајућег Дома народа народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, којом је за предсједавајућег Дома народа изабран 
Томислав Мартиновић из реда хрватског народа. 
 
Лидија Брадара честитала је Томиславу Мартиновићу на избору за 
предсједавајућег Дома народа и позвала га да преузме предсједавање 
сједницом. 
 

*  *  * 
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ТОМИСЛАВ МАРТИНОВИЋ ПРЕДСЈЕДАВА СЈЕДНИЦОМ 

  
 
Предсједавајући је захвалио делегатима на избору те истакао да 

ће на мјесту предсједавајућег Дома бити  привремено након чега је дао 
ријеч досадашњој предсједавајућој. Лидија Брадара најприје је 
честитала предсједавајућем и делегатима новог сазива Дома народа, а 
затим захвалила на успјешној сарадњи, посебно најближим 
сарадницима, члановима свога уреда, као и делегатима из прошлог 
сазива, члановима Колегијума и Владе Федерације, колегама из 
Представничког дома те Стручној служби Дома народа. 

 
Након обраћања Лидије Брадара, предсједавајући је још једном 

захвалио те ставио на гласање Приједлог одлуке о избору 
потпредсједавајућег Дома народа из реда бошњачког народа. 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 35 
гласова за, шест против и 12 суздржаних, донио Одлуку о избору 
потпредсједавајућег Дома народа народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине којом је за потпредсједавајућег Дома народа из 
реда бошњачког народа изабран Аљоша Чампара.  

 
Предсједавајући је, затим, на приједлог дијела Клуба делегата 

српског народа, ставио на гласање Одлуку о избору 
потпредсједавајућег из реда српског народа.  

 
На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није донио 
Одлуку о избору Жарка Вујовића за потпредсједавајућег Дома народа 
из реда српског народа, јер је за гласало 19 делегата, 14 је било 
против, а 16 суздржано. 

 
4. Избор делегата у Дом народа Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине 
 

Предсједавајући је подсјетио делегате да је Чланом IV. 1. Устава Босне 
и Херцеговине утврђено да Дом народа Парламентарне скупштине 
Босне и Херцеговине има 15 делегата од којих су двије трећине из 
Федерације Босне и Херцеговине  (укључујући пет Хрвата и пет 
Бошњака) и једна трећина из Републике Српске (пет Срба). 
 
У Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, хрватски 
делегати бирају хрватске делегате, а бошњачки делегати бирају 
бошњачке делегате из Федерације Босне и Херцеговине у Дом народа 
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. 
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На основу члана 9.12.д Закона о измјенама и допунама Изборног 
закона Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», број 24/06), 
гласање се проводи тајно, тако што :  
Сваки делегат бошњачког, односно хрватског, клуба у Дому народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине даје један глас за листу 
кандидата за избор бошњачких, односно хрватских, делегата у Дом 
народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.   
 
У складу са чланом 14. Упуства о поступку провођењу посредних 
избора за органе власти у Босни и Херцеговини обухваћених Изборним 
законом Босне и Херцеговине, изборе проводе  надлежна радна тијела 
Дома народа Парламента Федерације  Босне и Херцеговине, а у овом 
случају чланови Привремене комисије за избор и именовања. 
 
Гласање се врши стављањем знака X у квадратић поред назива 
предлагача кандидатске листе. Сваки делегат бошњачког, односно 
хрватског, клуба у Дому народа Парламента Федерације БиХ може 
дати глас само за једну кандидатску листу за избор бошњачких, 
односно хрватских, делегата у Дом народа Парламентарне 
скупштине БиХ.   
 
Такођер, предсједавајући је замолио делегате да не гласају за 
појединачне кандидате јер би такви листићи били неважећи.  

 
Услиједила је пауза за техничке припреме, а након паузе 
предсједавајући је позвао Иву Тадића да, уиме Привремене комисије 
за избор и именовања, поново објасни поступак избора делегата у Дом 
народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. 

Иво Тадић је рекао да се гласа на начин да се делегати 
прозивају поименично и да се потпишу кад добију гласачки листић. 
Једна гласачка кутија је намијењена за Клуб делегата хрватског 
народа, а друга за Клуб делегата бошњачког народа. Поновио је 
поступак избора делегата у Дом народа Парламентарне скупштине 
Босне и Херцеговине на начин предвиђен чланом  9.12.д Закона о 
измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине и чланом 
14. Упуства о поступку провођењу посредних избора за органе власти у 
Босни и Херцеговини, обухваћених Изборним законом Босне и 
Херцеговине. 

 
Обављено је гласање након чега су чланови Привремене 

комисије за избор и именовања Дома народа прегледали гласачке 
кутије и обавијестили Дом народа о резултатима гласања.  

 
        Из Клуба делегата бошњачког народа у Дому народа, гласању је 
приступило  17 делегата. 
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        Из Клуба делегата хрватског народа у Дому народа, гласању је 
приступило 17 делегата. 
        
         Неважећих гласачких листића није било. 
 
Из реда бошњачког народа било је укупно пет кандидатских листи, а 
након проведеног гласања Комисија је констатовала да су листе 
добиле број гласова како слиједи: 
 
1. КАНДИДАТСКА ЛИСТА ДУВЊАК ЈАСМИНА добила је три гласа. 

2. КАНДИДАТСКА ЛИСТА САВЕЗ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ-

ФАХРУДИН РАДОНЧИЋ добила је пет гласова. 

3. КАНДИДАТСКА ЛИСТА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 

    добила је три гласа. 

4. КАНДИДАТСКА ЛИСТА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ БИХ  

добила је три гласа. 

5. КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЧАМПАРА АЉОШЕ  добила је три гласа.           

 
Из реда хрватског народа било је укупно седам кандидатских листа, а 
након проведеног гласања Комисија је констатовала да су листе 
добиле број гласова како слиједи: 
 
1. КАНДИДАТСКА ЛИСТА ИВЕ ТАДИЋА добила је три гласа. 
2. КАНДИДАТСКА ЛИСТА ДЕМОКРАТСКЕ ФРОНТЕ добила је три 

гласа. 
3. КАНДИДАТСКА ЛИСТА ХРВАТСКЕ ДЕМОКРАТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

добила је три гласа. 
4. КАНДИДАТСКА ЛИСТА НАКИЋ ИЛИЈЕ добила је два гласа. 
5. КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЏЕБА ДАМИРА добила је три гласа. 
6. КАНДИДАТСКА ЛИСТА МАРТИНОВИЋ ТОМИСЛАВА добила је 

три гласа. 
7. КАНДИДАТСКА ЛИСТА ФЕЈЗИЋ ЕДИМА није добила ниједан 

глас.   
 

Комплетан изборни материјал, са резултатима проведеног 
поступка гласања, укључујући гласачке листиће, бирачке спискове и 
записник са сједнице Привремене комисије за избор и именовања, Дом 
народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине доставит ће 
Централној изборној комисији БиХ на потврђивање и коначну 
расподјелу мандата, у складу са чланом 15. Упутства. 
 

О резултатима избора бошњачких, односно хрватских, делегата 
у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, Централна изборна 
комисија ће обавијестити изабране делегате и Дом народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине. 
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Након избора за делегате у Дом народа Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине предсједавајући је позвао чланове 
Привременог одбора за економску и развојну политику, финансије и 
буџет да одрже сједницу и Дому народа поднесу извјештај. 

 
 

5. Приједлог буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2019. 
годину - хитни поступак 

 
 
Приједлог буџета  утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом 
народа да је на 1. ванредној сједници одржаној 9.1.2019. године 
усвојио Приједлог буџета у тексту како га је предложила Влада 
Федерације. Том приликом, Представнички дом је усвојио Закључак. 
 
 
Приједлог буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину 
образложио је Фадил Новалић, премијер Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 

Приједлог буџета разматрао је Привремени одбор за економску 
и развојну политику, финансије и буџет чији извјештај је образложио 
Аљоша Чампара. 
 
 У расправи су учествовали: предсједник Клуба делегата 
бошњачког народа Јасмин Дувњак, Хајрудин Халиловић, Звонко 
Марић, Жарко Вујовић, Вибор Ханџић и предсједник Клуба делегата 
хрватског народа Иво Тадић. 
 
 Потом је предсједавајући ставио на гласање Приједлог буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину и Закључак који је 
предложио Привремени одбор за економску и развојну политику, 
финансије и буџет. 
 
 На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 49 
гласова за и једним суздржаним гласом, усвојио Приједлог буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину. 
 

Дом народа је том приликом са 49 гласова за и једним 

суздржаним гласом усвојио сљедећи 
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З А К Љ У Ч А К 

 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
обавезује Владу Федерације Босне и Херцеговине и Федерално 
министарство енергије, рударства и индустрије да, приликом израде 
ребаланса буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину, 
издвоји 2.000.000 КМ за развој намјенске индустрије  на територији 
Унско - санског кантона. 

 
 
6. Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације Босне и 

Херцеговине за 2019. годину - хитни поступак 
 
 
Приједлог закона о  извршавању Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2019. годину утврдила је Влада Федерације. 
 
Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом 
народа да је на 1. ванредној сједници одржаној 9. 1.2019. године 
усвојио Приједлог закона о  извршавању Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2019. годину у тексту како га је предложила Влада 
Федерације. 
 
Приједлог закона разматрало је привремено радно тијело које је 
доставило свој извјештај. 
 
Није било потребе да представник Владе Федерације образложи 
Приједлог закона. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
 На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, 
једногласно, са 51 гласом за, усвојио Приједлог закона о  извршавању 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину. 
 
 
7. Приједлог закона о допуни Закона о буџетима у Федерацији 

Босне и Херцеговине - хитни поступак 
 
 
Приједлог закона о допуни Закона о буџетима у Федерацији Босне и 
Херцеговине утврдила је Влада Федерације. 
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Представнички дом Парламента Федерације обавијестио је Дом 
народа да је на 1. ванредној сједници одржаној 9.1.2019. године 
усвојио Приједлог закона о допуни Закона о буџетима у Федерацији 
Босне и Херцеговине у тексту како га је предложила Влада Федерације. 
 
Приједлог закона разматрало је привремено радно тијело које је 
доставило свој извјештај. 
 
Није било потребе да представник Владе Федерације образложи 
Приједлог закона. 
 
Није било расправе.  
 
 На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговина, са 49 
гласова за и једним гласом против, усвојио Приједлог закона о допуни 
Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
 
8. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 

Федералног завода за запошљавање за 2019. годину и 
процјену плана за 2020. и 2021. годину и Одлуку о 
извршавању Финансијског плана  Федералног завода за 
запошљавање за 2019. годину 

 
Приједлог одлуке је доставила Влада Федерације ради разматрања и 
давања сагласности. 
 
Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 1. ванредној 
сједници од 9.1.2019. године донио  Одлуку о давању сагласности на 
Финансијски план Федералног завода за запошљавање за 2019. годину 
и процјену плана за 2020. и 2021. годину и на Одлуку о извршавању 
финансијског плана Федералног завода за  запошљавање за  2019. 
годину. 
 
Приједлог одлуке разматрало је привремено радно тијело које је 
доставило свој извјештај. 
 
Није било потребе да представници Федералног завода за 
запошљавање и Владе Федерације образложе Приједлог одлуке. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 
 На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 44 
гласа за, једним гласом против и два суздржана гласа, донио Одлуку о 
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давању сагласности на Финансијски план Федералног завода за 
запошљавање за 2019. годину и процјену плана за 2020. и 2021. годину 
и на Одлуку о извршавању финансијског плана Федералног завода за  
запошљавање за  2019. годину. 
 
 
9. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план 

Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање  за 
2019. годину и Одлуку о извршавању Финансијског плана 
Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 
2019. годину 
 

Приједлог одлуке је доставила Влада Федерације ради разматрања и 
давања сагласности. 
 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 1. 
ванредној сједници од 9.1.2019. године донио  Одлуку о давању 
сагласности на Финансијски план Федералног завода за пензијско и 
инвалидско осигурање за 2019. годину и Одлуку о извршавању 
Финансијског плана Федералног завода за пензијско и инвалидско 
осигурање за 2019. годину. 

 
 
Приједлог одлуке разматрало је привремено радно тијело које је 
доставило свој извјештај. 
 
Није било потребе да представници Федералног завода за пензијско и 
инвалидско осигурање  и Владе Федерације образложе Приједлог 
одлуке. 
У расправи није нико учествовао. 
 

 На основу резултата гласања, предсједавајући је 
констатовао да је Дом народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговина, са 47 гласова за, једним гласом против и два суздржана 
гласа, донио Одлуку о давању сагласности на Финансијски план 
Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање  за 2019. 
годину и Одлуку о извршавању Финансијског плана Федералног завода 
за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину. 
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10. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски 
план Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину 
(консолидoвaни), Финансијски план Федералног Фонда 
солидарности за 2019. годину (Анеx I.)  и Одлуку о начину 
извршавања Финансијског плана Завода здравственог 
осигурања и  реосигурања Федерације Босне и Херцеговине 
за 2019. годину 

 
Приједлог одлуке је доставила Влада Федерације ради разматрања и 
давања сагласности. 
 

Представнички дом обавијестио је Дом народа да је на 1. 
ванредној сједници од 9.1.2019. године донио  Одлуку о давању 
сагласности на Финансијски план Завода здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину 
(консолидoвaни), Финансијски план Федералног Фонда солидарности 
за 2019. годину (Анеx I.)  и Одлуку о начину извршавања Финансијског 
плана Завода здравственог осигурања и  реосигурања Федерације 
Босне и Херцеговине за 2019. годину. Том приликом усвојен је и 
Закључак. 

 
 
Приједлог одлуке разматрало је привремено радно тијело које је 
доставило свој извјештај. 
 
Није било потребе да представници Завода здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације Босне и Херцеговине и Владе Федерације 
образложе Приједлог одлуке. 
 
У расправи није нико учествовао. 
 

На основу резултата гласања, предсједавајући је констатовао да 
је Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 44 
гласа за, два гласа против и четири суздржана гласа, донио Одлуку о 
давању сагласности на Финансијски план Завода здравственог 
осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2019. 
годину (консолидoвaни), Финансијски план Федералног Фонда 
солидарности за 2019. годину (Анеx I.)  и Одлуку о начину извршавања 
Финансијског плана Завода здравственог осигурања и  реосигурања 
Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину. 

 
Том приликом Дом народа је са 44 гласа за, једним гласом 

против и три суздржана гласа усвојио сљедећи  
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З А К Љ У Ч А К  
 

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине задужује 
Владу Федерације Босне и Херцеговине да, заједно са Федералним 
министарством здравства и Заводом здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације Босне и Херцеговине, што хитније изврше 
процјену потребних средстава за набавку лијекова који су потребни за 
лијечење дјеце обољеле од малигних обољења, те да се ова средства 
уврсте у Ребаланс Финанцијског плана Завода здравственог осигурања 
и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине који је потребно што 
хитније урадити.  
 

Сједница је завршена у 17.17. 
 

 
Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 
 

 
   СЕКРЕТАР                        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
 
Измир Хаџиавдић                                                   Томислав Мартиновић 

 


