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З А П И С Н И К 

16. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, одржане 19.1.2018. године 

 

  Сједница је почела у 13:35. 

 

   Сједницом је предсједавала Лидија Брадара, предсједавајућа Дома народа 

Парламента Федерације БиХ. 

 

   На почетку сједнице, предсједавајућа је поздравила присутне делегате, 

премијера Федерације Фадила Новалића, присутне министре, представнике 

медија, међународних организација, удружења и госте. 

 

Изостанак са сједнице оправдали су Адмир Хаџипашић и Драженка 

Субашић. 

 

  На основу евиденције Стручне службе предсједавајућа је констатовала да 

сједници присуствује 41 делегат, што чини већину па Дом народа може радити и 

пуноважно одлучивати.  

 

Потом је предсједавајућа подсјетила делегате да је  Влада Федерације 

доставила Приједлог закона о допуни Закона о буџетима у Федерацији Босне и 

Херцеговине с приједлогом да се разматра по хитном поступку.  

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације БиХ, са 31 гласом за, шест гласова против и два 

суздржана гласа, прихватио да се Приједлог закона о допуни Закона о буџетима у 

Федерацији Босне и Херцеговине разматра по хитном поступку. 
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Будући да није било приједлога за измјену и допуну предложеног дневног реда, 

предсједавајућа је констатовала да је Дом народа, са 32 гласа за, три гласа 

против и три суздржана гласа, усвојио сљедећи 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 
 

1. Приједлог Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину, 
 

2. Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
2018. годину,  
 

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

4. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Федералног 
завода пензијског и инвалидског осигурања за 2018. годину и на Одлуку о 
извршавању Финансијског плана Федералног завода за пензијско и 
инвалидско осигурање за 2018. годину, 
 

5. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Федералног 
завода за запошљавање  за 2018. годину и процјену плана за 2019. и 2020. 
годину и Одлуку о извршавању финансијског плана Федералног завода за 
запошљавање за 2018. годину, 
 

6. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Завода 
здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине  
за 2018. годину (консолидовани) и Финансијски план Федералног фонда 
солидарности за 2018. годину (Анеx I)  и на Одлуку о начину  извршавања 
Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину, 

 
7. Приједлог финансијског плана - Буџета ФЕРК-а за 2018. годину. 

 

 

1. Приједлог Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину 
 

Приједлог Буџета утврдила је Влада Федерације  

 

  Представнички дом је на 25. ванредној сједници од 17. јануара 2018. године 

усвојио Приједлог Буџета за 2018. годину у тексту како га је предложила Влада 

Федерације. Том приликом усвојен је Закључак. 
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Амандмане на Приједлог Буџета поднијели су делегати Младен Лонић и 

Жељко Мирковић (19 амандмана), Дражен Матишић (два амандмана), Дамир 

Јукић (два амандмана), Фуад Хаџимехмедовић (три амандмана) и Анер Жуљевић 

(шест амандмана). 

 

  Влада Федерације је доставила изјашњење у којем не прихвата поднесене 

амандмане.  

 

Приједлог Буџета разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

 

Приједлог Буџета је образложио премијер Фадил Новалић. 

 

У расправи су учествовали: Мирвет Бегановић, Жељко Мирковић, 

Сегмедина Срна Бајрамовић, Анер Жуљевић, Мухамед Козадра, Осман Ћатић, 

предсједник Клуба делегата бошњачког народа,  Славиша Шућур, предсједник 

Клуба делегата српског народа и Мустафа Куртовић,  

 

Будући да су подносиоци амандмана одустали од амандмана, 

предсједавајућа је ставила на гласање Приједлог Буџета Федерације за 2018. 

годину и констатовала да је Дом народа, са 33 гласа за, пет гласова против и пет 

суздржаних гласова, усвојио Приједлог Буџета Федерације за 2018. годину. 

 

Будући да је Жељко Мирковић, кога су подржала два делегата, изразио 

сумњу у резултате гласања, предсједавајућа је на основу резултата поименичног 

гласања, констатовала да је Дом народа, са 33 гласа за, шест гласова против и 

шест суздржаних гласова, усвојио Приједлог Буџета Федерације за 2018. годину. 

 

 Потом се гласало о закључцима које је предложио делегат Мустафа 

Куртовић. 

 

Предсједавајућа је констатовала да је Дом народа Парламента Федерације, 

са 42  гласова за, једним гласом против и три суздржана гласа, усвојио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Задужују се сва федерална министарства која у својој надлежности имају бригу за 
дјецу и Влада Федерације БиХ да, након усвајања Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2018. годину, обаве разговоре са удружењима за заштиту дјеце с 
посебним потребама како би се дефинирале њихове потребе и провела уставна 
обавеза према овој категорији.  
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Потом се гласало о закључку у вези изградње цесте Сарајево - Горажде. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом 

народа Парламента Федерације, није усвојио предложени Закључак, јер за је било 

27 делегата, 15 делегата је било суздржано, а један делегат је био против. 

Будући да је Мустафа Куртовић, кога су подржала два делегата, изразио 

сумњу у резултате гласања, предсједавајућа је на основу резултата поименичног 

гласања, констатовала да Дом народа Парламента Федерације, није усвојио 

предложени Закључак, јер је за било 24 делегата, а 19 делегата је било 

суздржано. 

 

Потом је предсједавајућа констатовала да је Дом народа Парламента 

Федерације са 31 гласом за, четири гласа против и четири суздржана гласа 

усвојио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Дом народа Парламента Федерације БиХ обавезује Владу Федерације БиХ 
да, приликом израде Ребаланса Буџета Федерације БиХ за 2018. годину и 
Закона о измјенама и допунама Закона о извршавању  Буџета Федерације 
БиХ за 2018. годину, узме у обзир све амандмане поднесене на 16. ванредној 
сједници и исте максимално уважи. 

 

2. Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине 

за 2018. годину  

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички дом је на 25. ванредној сједници од 17.1. 2018. године, 

усвојио Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине 

за 2018. годину у тексту како га је предложила Влада Федерације. Том приликом 

усвојен је Закључак 

 

На Приједлог закона три амандмана је поднио делегат Анер Жуљевић. 

 

 Влада Федерације је доставила изјашњење у којем не прихвата поднесене 

амандмане.  

 

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 
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Приједлог закона је образложила замјеница  премијера и федерална 

министрица финансија  Јелка Милићевић. 

 

У расправи је учествовао Анер Жуљевић. 

Будући да је Анер Жуљевић одустао од амандмана, предсједавајућа је 

ставила на гласање Приједлог закона о извршавању Буџета Федерације за 2018. 

годину 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са 32 гласа за, четири 

суздржана гласа и и четири гласа против, усвојио Приједлог закона о извршавању 

Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину. 

 

3. Приједлог закона о допуни Закона о  буџетима у Федерацији Босне и 

Херцеговине  

Приједлог закона утврдила је Влада Федерације. 

Представнички  дом је  на  25. ванредној сједници од 17.1. 2018. године, 

усвојио Приједлог закона о допуни Закона о буџетима у Федерацији Босне и 

Херцеговине у тексту како га је предложила Влада Федерације.  

На Приједлог закона амандман је поднио Анер Жуљевић. 

Влада Федерације је доставила изјашњење  којим не прихвата амандман. 

Приједлог закона  разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 

извјештаје. 

У расправи су учествовали: Анер Жуљевић и Славиша Шућур. 

Након расправе, делегати су гласали о амандману Анера Жуљевића, 

будући да делегат Жуљевић није одустао од амандмана. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да Дом 

народа Парламента Федерације БиХ није усвојио амандман, јер је за гласало 17 

делегата, осам делегата је било против, а 18 делегата је било суздржано. 

 

Затим се гласало о Приједлогу закона. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 34 гласа за, шест 
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суздржаних гласова и четир гласа против, усвојио Приједлог закона о допуни 

Закона о  буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине. 

 

4. Приједлог одлуке о давању сагласности на: 

Финансијски план Федералног завода за пензијско  и инвалидско осигурање 

за 2018. годину и  Одлуку о извршавању Финансијског плана Федералног 

завода за пензијско  и  инвалидско осигурање за 2018. годину 

Приједлог одлуке је утврдила  Влада Федерације и доставила Парламенту 

Федерације ради разматрања и давања сагласности. 

Представнички дом је на 25. ванредној сједници од 17.1. 2018.  године 

донио Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Федералног завода за 

пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину и Одлуку о извршавању 

Финансијског плана Федералног завода за пензијско  и  инвалидско осигурање за 

2018. годину. 

Материјал су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

План је образложио Зијад Крњић, директор Завода 

У расправи су учествовали Анер Жуљевић, Славиша Шућур, директор 

Завода Зијад Крњић и Осман Ћатић. 

На основу  резултата гласања предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 35 гласова за и осам 

суздржаних гласова,  донио Одлуку  о давању сагласности на Финансијски план 

Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурања  за  2018. годину и  

Одлуку о извршавању Финансијског плана Федералног завода за пензијско и 

инвалидско осигурање за 2018. годину.  

5. Приједлог одлуке о давању сагласности на: 
    Финансијски план Федералног завода за запошљавање за 2018. годину и    
    процјена плана за 2019. и 2020.годину,  и 
    Одлуку о извршавању финансијског плана Федералног завода за  
запошљавање  
    за 2018. годину 
  

Приједлог одлуке је доставила Влада Федерације ради разматрања и давања 

сагласности. 
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Представнички дом је на 25. ванредној сједници од 17.1.2018. године, донио  

Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Федералног завода за 

запошљавање за 2018. годину и процјену плана за 2019. и 2020. годину и на 

Одлуку о извршавању финансијског плана Федералног завода за  запошљавање 

за  2018. годину 

Материјал су разматрала надлежна радна тијела и доставила своје извјештаје. 

 

Уиме Федералног завода за запошљавање говорио је Сеад Пита. 

У расправи су учествовали Жељко Мирковић, Анер Жуљевић и Сеад Пита. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 34 гласа за и осам суздржаних 

гласова, донио Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Федералног 

завода за запошљавање за 2018. годину и процјену плана за 2019. и 2020.годину и 

на Одлуку о извршавању финансијског плана Федералног завода за  

запошљавање за  2018. годину. 

6. Приједлог одлуке о давању сагласности на: 

  Финансијски план Завода здравственог осигурања и реосигурања 

Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину (консолидовани), 

  Финансијски план Федералног фонда солидарности за 2018. годину (Анеx 

I) и 

  Одлуку о начину извршавања Финасијског плана Завода здравственог 

осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2018. 

годину 

Приједлог одлуке је доставила Влада Федерације ради разматрања и давања 

сагласности. 

Представнички дом је на 25. ванредној сједници од 17.1. 2018.  године, донио  

Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Завода здравственог 

осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину 

(консолидовани), Финансијски план Федералног фонда солидарности за 2018. 

годину (Анеx I) и Одлуку о начину извршавања Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2018. 

годину. Том приликом је усвојен Закључак 

Ове материјале разматрала су надлежна радна тијела и своје извјештаје. 

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

Парламента Федерације Босне и Херцеговине, са 40 гласа за, једним гласом 

против и два суздржана гласа, донио Одлуку о давању сагласности на  

Финансијски план Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације 

Босне и Херцеговине за 2018. годину (консолидовани), Финансијски план 

Федералног фонда солидарности за 2018. годину (Анеx I) и Одлуку о начину 

извршавања Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања 

Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину.  

7. Приједлог финансијског плана - Буџета ФЕРК-а за 2018. годину 
 
Регулаторна комисија за енергију у Федерацији БиХ доставила је Парламенту 

Федерације Босне и Херцеговине Приједлог  Финансијског плана (Буџета) ФЕРК-а 

за 2018. годину. 

Представнички дом Парламента Федерације је на 25. ванредној сједници, 

одржаној 17.1. 2018. године, усвојио Приједлог Финансијског плана - Буџета ФЕРК-

а за 2018. годину. 

Овај  материјал разматрала су надлежна радна тијела и доставила своје 
извјештаје. 

У расправи су учествовали Славиша Шућур, Осман Ћатић и Томислав 

Мартиновић, предсједник Клуба делегата хрватског народа. 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа, са 40 гласа за, једним гласом против  и два суздржана гласа, усвојио 

сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

Дом народа Парламента Федерације БиХ усваја Приједлог Финансијског плана - 

Буџета ФЕРК-а за 2018. годину. 

 Потом се гласало о приједлогу закључка који је изнесен у расправи. 

 

На основу резултата гласања, предсједавајућа је констатовала да је Дом 

народа, са 37 гласова за и четири суздржана гласа, усвојио сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

Овлашћује се Регулаторна комисија за енергију у Федерацији БиХ да 

изврши попуну упражњених мјеста у складу са систематизацијом ФЕРК –а и 

потребама које имају. 
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Сједница је завршена у 16:37. 

* * * 

Транскрипт сједнице чини саставни дио Записника. 

 

СЕКРЕТАР                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

Измир Хаџиавдић                                                        Лидија Брадара 


