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Z A P I S N I K 

s  IV. sjednice Administrativno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 31.08.2015. 
godine u 10,00 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 III. sjednice  Administrativno-pravnog povjerenstva koja je 
održana dana, 09.lipnja  2015.godine, 

2. Rješavanje pristiglih zamolbi, 
3. Tekuća pitanja. 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.  

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

Ad 2. 
Pod ovom točkom razmatran je zahtjev bivše vježbenice u Stručnoj službi Skupštine Andreje 
Bosnić iz Drvara za produženjem vježbeničkog staža u Stručnoj službi. Nakon rasprave 
Povjerenstvo je stava da nije nadležno za rješavanje zamolbe imenovane, nadležno tijelo za 
rješavanje ovih pitanja je Žalbeno vijeće Vlade HBŽ. 

Ad 3. 
Predsjednik Povjerenstva je nazočne ukratko informirao o dopisu Ministarstva financija ( 03-
01-14-886/15 od 24.kolovoza 2015.god.) u svezi plaćanja troškova prijevoza za zastupnike u 
kojem ministar traži dopunu dokumentacije-popunjavanje obrasca br.2 te usuglašavanje 
evidencije o isplati naknade za topli obrok i troškove prijevoza. 
Povjerenstvo je raspravljalo o Dopisu te je jednoglasnog stava da je Odluka u svezi prijevoza 
već donesena i da ju ministarstvo treba ispoštivati te da istu nije potrebno mijenjati, a 
naloženo je tajništvu Skupštine da popunjen obrazac br.2., sukladno Odluci APP (broj : 01-
03/12-14-80/15 od 15.05.2015.god.) dostavi u Ministarstvo financija HBŽ. Također je 
raspravljano i o neplaćanju naknada za Povjerenstva i Kolegije te je i tu dogovoreno da će se 
skrenuti pažnja i Vladi HBŽ i ministarstvu da je Skupština zakonodavno tijelo te da se Odluke 
ove institucije i njenih radnih tijela poštivati odnosno u ovom slučaju isplatiti sve naknade za 
rad Povjerenstava i NO koje nisu isplaćene već par mjeseci.  
 
Povjerenstvo je završilo sa radom u 11,30 sati. 
                                       predsjednik APP 
                               Stipo Pelivan 


