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Z A P I S N I K 

 s IX. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje koja je odrţana 27.07.2016 god. u 

11,30 sati u Maloj sali za sastanke u Skupštini HBŢ u Tomislavgradu 

 

 

Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjednik Povjerenstva Branko Ivković. 

Sjednici su nazočili članovi Povjerenstva : Stipe Barun, Stipo Pelivan, Arif Kovačević i Josip 

Perić. 

Sjednici nisu nazočili Slaviša Mihajlović i Marko Ursa. 

Predsjednik Povjerenstva predlaže slijedeći dnevni red : 

1. Zapisnik sa VII. sjednice Povjerenstva od 06.06.2016.godine i zapisnik sa VIII. 

sjednice Povjerenstva od 28.06.2016.godine, 

2. Očitovanje o Preporuci u svezi žalbe Zdravka Skočibušića,  

3. Tekuća pitanja. 

Predsjednik Povjerenstva dnevni red stavlja na raspravu i konstatira da je jednoglasno 

usvojen.  

Ad 1. 

Predsjednik Povjerenstva stavlja na raspravu Zapisnike s prošlih sjednica Povjerenstva, 

Zapisnici su bez primjedbi jednoglasno usvojeni. 

Ad 2. 

Predsjednik Povjerenstva je nazočne ukratko informirao da je na ovo Povjerenstvo dana 

15.7.2016.godine stigla Preporuka u svezi s žalbom Zdravka Skočibušića kojom traže da se 

ovo Povjerenstvo izjasni u svezi ove Preporuke. Povjerenstvo je jednoglasnog stava kako 

treba odgovoriti Instituciji ombudsmana, a i uputiti nove dopise prema Zakonodavno-

pravnom povjerenstvu i Povjerenstvu za Ustav i poslovnik Skupštine Hercegbosanske 

županije te je nakon šire rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Povjerenstva jednoglasno 

su usvojena 2 dokumenta-jedan upućen prema Povjerenstvima, a drugi prema Instituciji 

ombudsmana za ljudska prava BiH : 

Zaključak – Zakonod.-prav. povj i Povj. za Ustav i poslovnik 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje Skupštine Hercegbosanske županije ponovno traži 

mišljenje/očitovanje od Zakonodavno-pravnog povjerenstva i Povjerenstva za Ustav i 

poslovnik Skupštine Hercegbosanske županije u svezi provedene natječajne procedure za 

tajnika Skupštine Hercegbosanske županije te Preporuke Institucije ombudsmana za ljudska 

prava dostavljene ovom Povjerenstvu dana 15.7. 2016.godine. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje Skupštine Hercegbosanske županije traži da se žurno 

očitujete po ovom dopisu kako bi mogli zauzeti konačan stav vezano za navedenu Preporuku 

Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH. 



Mišljenje- Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH  

Povjerenstvo za izbor i imenovanje Skupštine Hercegbosanske županije je razmatralo 

navedenu Preporuku i ponovno zatražilo Mišljenja Zakonodavno-pravnog povjerenstva i 

Povjerenstva za Ustav i poslovnik Skupštine Hercegbosanske županije kako bi nakon 

dobivenih Mišljenja zauzelo konačan stav po Vašoj preporuci. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje očekuje odgovor od navedenih skupštinskih povjerenstava 

u što kraćem roku. 

  

Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave 

 
Zapisnik vodila: Marijana Lončar 

                  

                                Predsjednik Povjerenstva 

                            Branko Ivković 


