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Z A P I S N I K 
 s I. ( konstituirajuće ) sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje koja je održana 

05.05.2014 god. u stanci Skupštine u Tomislavgradu 
 

Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjednik Povjerenstva Branko Ivković. 
Sjednici su nazočili svi članovi Povjerenstva : Stipe Barun, Arif Kovačević, Marko Ursa, Josip 
Perić, Stipo Pelivan i Slaviša Mihajlović.  
Predsjednik Povjerenstva predlaţe slijedeći dnevni red : 
 

1. Usvajanje Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor i imenovanje, 
2. Utvrđivanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potvrđivanju kandidata za 

predsjedatelja i zamjenike predsjedatelja Skupštine HBŢ, 
3. Utvrđivanje Odluke o razrješenju stare Vlade Hercegbosanske ţupanije, 
4. Utvrđivanje Odluke o imenovanju nove Vlade Hercegbosanske ţupanije 
5. Tekuća pitanja. 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno.  

Ad 1. 
 

Predsjednik Povjerenstva je nazočnima ukratko obrazloţio Poslovnik o radu ovog 
Povjerenstva. Poslovnik je bez primjedbi jednoglasno usvojen. 
 

Ad 2. 
Povjerenstvo je pod ovim točkom dnevnog reda jednoglasno utvrdilo slijedeću Odluku  o 
izmjeni i dopuni Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja i zamjenike predsjedatelja 
Skupštine HBŢ, proslijeđenu na Skupštinu : 
U Odluci o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Skupštine 
Hercegbosanske ţupanije („Narodne novine HBŢ“, broj:16/14) u članku 1. stav 1. točka 1. 
umjesto riječi  „Stipo Pelivan iz reda hrvatskog naroda“ treba stajati „Robert Bagarić iz reda 
hrvatskog naroda“.  

Ad 3. 
Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo i Odluku o razrješenju Vlade HBŢ : 
Zbog isteka mandata razrješuju se predsjednik i ministri u Vladi Hercegbosanske ţupanije:  

 Branko Ivković, dipl.oecc, iz Livna, razrješuje se duţnosti predsjednika Vlade, 

 Petar Galić, profesor povijesti i zemljopisa, iz Tomislavgrada, razrješuje se duţnosti 
ministra znanosti, prosvjete, kulture i športa, 

 Mario Lovrić ,dipl. kriminalist, iz Kupresa, razrješuje se duţnosti ministra unutarnjih 
poslova, 

 Stipan Šarac ,dipl. oecc, iz Tomislavgrada, razrješuje se duţnosti ministra financija, 

 Ilija Šljivić, dipl. politolog, iz Livna, razrješuje se duţnosti ministra poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva, 

 Hikmet Hodţić, dipl.oecc., iz Livna, razrješuje se duţnosti ministra graditeljstva, 
obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, 



 Dragoslav Topić, dipl. politolog, iz Banja Luke, razrješuje se duţnosti ministra rada, 
zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, 

 Ţeljko Rujević,dipl.iur., iz Drvara, razrješuje se duţnosti ministra pravosuđa i uprave, 

 Anka Papak-Dodig, dipl.oecc., iz Drvara, razrješuje se duţnosti ministrice 
gospodarstva.  
  

Ad 4. 
Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo i Odluku o potvrđivanju Vlade HBŢ : 
Potvrđuje se imenovanje Vlade Hercegbosanske ţupanije: 

 Draško Dalić, dipl.ing.poljoprivrede, iz Livna, predsjednik Vlade, 

 Petar Galić, profesor povijesti i zemljopisa, iz Tomislavgrada, ministar znanosti, 
prosvjete, kulture i športa, 

 Darinko Mihaljević ,profesor politehnike, iz Livna, ministar unutarnjih poslova, 

 Stipan Šarac ,dipl. oecc., iz Tomislavgrada, ministar financija, 

 Ivica Brešić, dipl. oecc., iz Livna, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 

 Hikmet Hodţić, mr. znanosti, iz Livna, ministar graditeljstva, obnove, prostornog 
uređenja i zaštite okoliša 

 Dragoslav Topić, mr. političkih znanosti, iz Sanskog Mosta, ministar rada, zdravstva, 
socijalne skrbi i prognanih 

 Mirjana Stojsavljević - Petraković, dipl.iur., iz Drvara, ministar pravosuđa i uprave 

 Aleksandar Štrbac, dipl.ing.šumarstva, iz Drvara, ministar gospodarstva  

 
 
Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave. 
 
Zapisnik vodila Marijana Lončar. 

 
               Predsjednik Povjerenstva 
               Branko Ivković 
 


