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Z A P I S N I K 

s  V. sjednice Administrativno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 09.11.2015. 
godine u 10,00 sati u Tomislavgradu 

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

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika s IV. sjednice  Administrativno-pravnog povjerenstva koja je 
održana dana, 31.kolovoza  2015.godine, 

2. Prijedlog sredstava za Skupštinu HBŽ za Proračun za 2016.godinu, 
3. Tekuća pitanja. 

 
 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.  

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

Ad 2. 
Ovu točku dnevnog reda je obrazložio dipl.oecc. u Stručnoj službi Skupštine Damir Baković. 
Povjerenstvo je imalo 2 primjedbe-doradu planiranih sredstava Skupštine za Proračun HBŽ i 
to : povećanje stavke za parlamentarne stranke s 200000KM  na 300000KM te povećanje 
broja djelatnika ( 2 ). Povjerenstvo je predložena sredstva za Skupštinu HBŽ u iznosu od 
2.241 707,00 KM uputilo ministarstvu financija kako bi ista ukalkuliralo u prijedlog Proračuna 
HBŽ za 2016.godinu. 

Ad 3. 
Pod ovom točkom ponovno je raspravljano o neplaćanju naknada za Povjerenstva, Kolegije i 
putnih troškova te je Povjerenstvo zadužilo predsjedatelja Skupštine da obavi razgovore s 
ministrom financija i predsjednikom Vlade te im skrene pažnju na njihovu dužnost na 
poštivanje i realizaciju Odluka skupštinskih radnih tijela. Povjerenstvo je upoznato i s 
zahtjevom Filipa Zrne za naknadom za slučaj smrti te je jednoglasno dalo smjernice da se 
provjeri ima li to pravo te ukoliko ima, a Povjerenstvo se ne sastane do kraja godine da 
rješenje donese tajnik Skupštine. 
 
Povjerenstvo je završilo sa radom u 12,00 sati. 
Zapisnik vodila Marijana Lončar                                    predsjednik APP 
                               Stipo Pelivan 


