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Z A P I S N I K 
 s IV. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje koja je održana 30.11.2015 god. u 

11,00 sati u prostorijama Skupštine u Tomislavgradu 
 

Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjednik Povjerenstva Branko Ivković. 
Sjednici su nazočili članovi Povjerenstva : Stipe Barun, Arif Kovačević, Marko Ursa, Josip 
Perić i Stipo Pelivan. 
Sjednici nije nazočio zastupnik Slaviša Mihajlović. 
Sjednici je nazočio i predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. 
Predsjednik Povjerenstva predlaže raspravu o formiranju dnevnog reda : 
O dnevnom redu se vodila duža rasprava jer je predsjednik Povjerenstva u pismenom pozivu 
stavio dnevni red koji na sjednici nije predložio te isti nije niti niti razmatran. U raspravi su 
članovi  Povjerenstva izrazili negodovanje jer Povjerenstvo nije raspisalo natječaj za tajnika 
Skupštine HBŽ, nisu informirani tko je raspisao natječaj odnosno isti nije raspisan sukladno 
pozitivnim pravnim propisima : Zakonu o državnim službenicima i namještenicima HBŽ, 
podzakonskim aktima odnosno Poslovniku Skupštine HBŽ niti Poslovniku o radu 
Povjerenstva za izbor i imenovanje. Predsjednik Povjerenstva je nazočne informirao da je 
natječajnu proceduru, u ne znanju, pokrenuo on bez sazivanja Povjerenstva jer je kako kaže 
pogrešno savjetovan. Nakon rasprave utvrđen je te od strane predsjednika Povjerenstva 
predložen slijedeći dnevni red : 

1. Usvajanje Zapisnika s III. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje, 
2. Odluka o poništavanju natječaja za izbor tajnika Skupštine HBŽ, 
3. Odluka o odobravanju raspisivanja natječaja za izbor tajnika Skupštine HBŽ, 
4. Tekuća pitanja.  

Dnevni red je usvojen jednoglasno.  
  

Ad 1. 
Zapisnik s prošle sjednice Povjerenstva je jednoglasno usvojen. 
 

Ad 2. 
Povjerenstvo je još jednom utvrdilo kako natječaj za tajnika Skupštine nije raspisan sukladno 
propisima te je jednoglasno donijelo slijedeću Odluku :  
I. 
Odlukom se poništava oglas/natječaj za upražnjenu poziciju-Tajnik Skupštine 
Hercegbosanske županije objavljen u Dnevnom listu i na službenoj stranici Agencije za 
državnu službu FBiH, zbog proceduralnih propusta. 
II. 
Zadužuje se Stručna služba Skupštine Hercegbosanske županije da uz suradnju s 
Agencijom za državnu službu FBiH odradi tehnički dio poništavanja navedenog 
natječaja/oglasa te poništavanje objavi na web stranici Agencije i, ukoliko je potrebno, u 
Dnevnom listu u kojem je isti bio i oglašen. 
III. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 



Ad 3. 
Pod ovom točkom Povjerenstvo je također jednoglasnog stava kako treba raspisati novi 
Natječaj za popunu upražnjenog mjesta – Tajnik Skupštine, ispoštovati svu propisanu 
natječajnu proceduru  kako ne bi bilo mjesta žalbi te donijelo slijedeću Odluku : 
 I. 
Odobrava se raspisivanje i oglašavanje natječaja/oglasa za upražnjenu poziciju-Tajnik 
Skupštine Hercegbosanske županije. 
II. 
Zadužuje se Stručna služba Skupštine Hercegbosanske županije da uz suradnju s 
Agencijom za državnu službu FBiH odradi dio procedure  natječaja/oglasa- do utvrđivanja 
lista kandidata.  
III. 
Natječaj/oglas objaviti u Večernjem listu. 
IV. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave. 
Sjednica završila u 12,50 sati. 
 
Zapisnik vodila Marijana Lončar. 

 
               Predsjednik Povjerenstva 
               Branko Ivković 
 


