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Datum : 29.05.2015. godine
ZAPISNIK
s III. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje koja je održana 29.05.2014 god. u
12,00 sati u prostorijama 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 Zapisnika s II. sjednice Povjerenstva,
2. Dopisi Institucije Ombudsmena za ljudska prava B i H,
3. Tekuća pitanja.
Dnevni red je usvojen jednoglasno kao i prva točka dnevnog reda.
Ad 2.
Povjerenstvo je analiziralo ţalbe na imenovanje NO za izbor i reviziju od strane Asima Leme,
Danice Berić i Marija Lončara. Konstatirali su da je stigao odgovor od HDZ BiH u svezi
pripadnosti predsjednice NO Ljliljane Mladine toj političkoj stranci te je Povjerenstvo
jednoglasno donijelo slijedeći Odgovor koji je proslijeđen ţaliteljima i Instituciji ombudsmana
za ljudska prava BiH :
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Skupštine Hercegbosanske ţupanije jednoglasno
odbacuje navedene prigovore kao neutemeljene.
Obrazloženje :
Povjerenstvo za izbor i imenovanje je Odlukom Skupštine HBŢ potvrđeno dana
05.05.2015.godine te je isti dan i konstituirano. Dana 15.05.2015.godine Povjerenstvo je
odrţalo II. sjednicu na kojoj je raspravljalo o prigovorima navedenih kandidata koji su prošli
proceduru Javnog oglasa ali nisu ostvarili dovoljan broj bodova kako bi od strane ovog
Povjerenstva bili predloţeni Skupštini Hercegbosanske ţupanije na potvrđivanje.
Analizirajući Prigovore navedenih kandidata ( Asim Lemo, Danica Berić i Mario Lončar) te
Dopise Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, Povjerenstvo je konstatiralo kako su se
sva tri kandidata ţalila na propuste ovog Povjerenstva u činjenici da predsjednica NO ne
moţe biti u istome jer je bila članica političke stranke i nalazila se na kandidacijskoj listi za
Opće izbore 2014.godine, a jedna ţalba se odnosila i na propuste prilikom objavljivanja
natječaja jer navodno nije objavljen sukladno Zakonu o unutarnjim poslovima HBŢ.
Povjerenstvo je konstatiralo kako je svaki kandidat prilikom intervjua popunio odnosno
popunile obrazac u kojem je trebalo naznačiti jesu li ili ne članovi političkih stranaka, uvidom
u te Obrasce Povjerenstvo konstatira kako su svi kandidati koji su aplicirali na ovaj Oglas
naveli nepripadnost bilo kojoj političkoj stranci uključujući i Obrazac popunjen od strane
gospođe Ljiljane Mladina.
Istog dana Povjerenstvo upućuje dopis stranci HDZ BiH u kojem je traţilo slijedeće :

Je li dr. Ljiljana Mladina ( trenutno predsjednica NO za izbor i reviziju ) član HDZ-a B i H i je
li se ista nalazila na listi HDZ B i H na posljednjim Općim izborima B i H 2014. godine?
Dana 19.05.2015.god.od stranke HDZ BiH smo dobili odgovor kako gospođa Mladina nije
član ove stranke te da se ista nije nalazila na listi HDZ BiH već kandidacijskoj listi HNS-a na
prošlim općim izborima 2014.god.
Što se tiče propusta prilikom objavljivanja Javnog oglasa, Povjerenstvo je stava kako
odredbe Zakona o unutarnjim poslovima nisu prekršene te je oglas objavljen sukladno
pozitivnim pravnim propisima koji reguliraju način i sadrţaj objave ovog Oglasa.
Ad 3.
Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave.
Sjednica završila u 12,50 sati.
Zapisnik vodila Marijana Lončar.
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