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Z A P I S N I K 

s  III. sjednice Administrativno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 09.06.2015. 
godine u 11,00 sati u Tomislavgradu 

 
 Predsjednik Administrativno – pravnog povjerenstva Stipo Pelivan sazvao je IV.              
sjednicu i njome predsjedavao. 
        Nakon pozdravnih predsjednikovih riječi utvrđena je nazočnost članova : Jasenko 
Tufekčić,  Drago Puzigaća, Marko Ursa, Branko Ivković, Božo Pavić i Jozo Sliško što znači 
da Povjerenstvo ima kvorum te se može valjano raditi i odlučivati.   
        Predsjednik Povjerenstva predlaže slijedeći 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika s II. sjednice  Administrativno-pravnog povjerenstva koja je 
održana dana, 15.svibnja  2015.godine, 

2. Odluka o profesionalizaciji mandata, 
3. Odluka o stalnom mjesečnom primanju-paušalu, 
4. Tekuća pitanja 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.  

Ad 1. 
Zapisnik s II. sjednice je usvojen jednoglasno.  

Ad 2. 
Pod ovom točkom razmatran je zahtjev zastupnika Arifa Kovačevića za profesionalizaciju 
mandata te je istome i odobren zahtjev. 

Ad 3. 
Predsjednik Povjerenstva je nazočne ukratko informirao o stavu njegove stranke po pitanju 
povećanja naknade paušala koja je usvojena na zadnjoj sjednici Povjerenstva. 
Povjerenstvo je jednoglasno konstatiralo da je ovo Povjerenstvo nadležno za donošenje svih 
odluka što se tiče i paušala, a i ostalih naknada za zastupnike. 
Zastupnik Branko Ivković smatra kako treba raditi na zakonu o plaćama u kojem bi bilo 
uređena sva primanja kako zastupnika tako i članova izvršne vlasti te ne bi dolazilo do 
dilema u svezi ostvarivanja prava. 
Predsjednik Povjerenstva je Odluku o stalnom mjesečnom primanju-paušalu koja je usvojena 
na posljednjoj sjednici Povjerenstva stavio ponovno na glasovanje. Za Odluku su glasovala 4 
zastupnika, 2 su bila protiv i 1 suzdržan. 

Ad 4. 
Pod tekućim pitanjima se raspravljalo o Odluci o naknadi putnih troškova za zastupnike i 
članove radnih tijela koja je također usvojena na posljednjoj sjednici i ta Odluka je ponovno 
potvrđena jednoglasno, Odluka o naknadi skupštinske dvorane koju je ovo Povjerenstvo 
usvojilo u rujnu prošle godine je ponovno jednoglasno potvrđena u obliku u kojem je i ranije 
usvojena, te dogovoreno kako nema potrebe donositi posebne odluke jer su iste već ranije 
donesene. 

Povjerenstvo je završilo sa radom u 12,30 sati.          predsjednik APP 
Zapisnik vodila : Marijana Lončar                            Stipo Pelivan  
                                      


