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Z A P I S N I K 
 s V. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje koja je održana 21.12.2015 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, Stipo Pelivan i Slaviša Mihajlović. 
Sjednici nije nazočio zastupnik Marko Ursa. 
Sjednici je nazočio i predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. 
Predsjednik Povjerenstva predlaže slijedeći dnevni red : 

1. Usvajanje Zapisnika s IV. sjednice Povjerenstva,  
2. Dopis ( Mišljenje ) Agencije za državnu službu, 
3. Dopis Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, 
4. Tekuća pitanja. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno.  
  

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

Ad 2. 
Predsjednik Povjerenstva je nazočne, budući da na zadnjoj sjednici nije nazočio zastupnik 
Slaviša Mihajlović, još jednom ukratko informirao kronologiju slijeda događaja oko 
raspisivanja natječaja za tajnika Skupštine HBŽ do usvajanja Odluka o poništavanju 
natječaja te raspisivanju novog natječaja za tajnika Skupštine. 
Zastupnik Josip Perić je istakao da je raspisivanje natječaja odrađeno mimo znanja 
Povjerenstva kao i imenovanje nezakonitog Povjerenstva od strane predsjedatelja Skupštine. 
Zastupnik Stipe Barun je rekao da je prekršena procedura raspisivanja natječaja i da je sve 
otišlo u krivom smjeru.   
Zastupnik Stipo Pelivan je mišljenja da je u startu otišlo pogrešno te da predsjedatelj 
Skupštine nije trebao niti smio formirati Povjerenstvo za provođenja intervjua jer je za te 
stvari nadležno ovo Povjerenstvo. 
Zastupnik Slaviša Mihajlović smatra da je Skupština najveće tijelo u Županiji te da ima svoja 
stalna radna tijela koja donose Odluke koje se moraju poštovati. 
Uslijedila je stanka nakon koje je Povjerenstvo donijelo Zaključak da se izvijeste 
Zakonodavno-pravno povjerenstvo i Povjerenstvu za Ustav i poslovnik te traži od njih 
Mišljenje ( Zaključak naknadno dostavljen od strane predsjednika Povjerenstva ) : 
Dana 09.09.2015. godine upućen je zahtjev Agenciji za državnu službu kojim se traži da 
Agencija raspiše natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta Tajnik Skupštine HBŽ. 
Zahtjev je potpisao predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje. Agencija je prihvatila 
zahtjev,objavila natječaj, formirala povjerenstvo za provedbu natječaja te dostavila  listu 
uspješnih kandidata u Stručnu službu Skupštine sa zahtjevom da se formira povjerenstvo 
koje će obaviti intervju sa kandidatima sa liste. 
 



Dana 30.11.2015.g. održana je IV.sjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje na kojoj je 
donesena Odluka o poništavanju natječaja uz obrazloženje da je prije nego je zahtjev 
upućen Agenciji za državnu službu FBiH Povjerenstvo za izbor i imenovanje trebalo donijeti 
Odluku o raspisivanju natječaja. Na istoj sjednici je Povjerenstvo donijelo odluku o 
raspisivanju natječaja. 
Predsjednik Skupštine je imenovao članove povjerenstva koji su obavili intervju sa 
kandidatima 07.prosinca 2015. godine.  
Agencija je dostavila Mišljenje o ispunjenju uvjeta za postavljanje kandidata  za radno mjesto 
Tajnik Skupštine, (broj:02-34-8-183/15) od 04.12.2015. godine koje je zaprimljeno dana 
14.12.2015.godine, što znači da je akt nastao prije provedbe intervjua. 
Nakon što su odluke o poništavanju i ponovnom raspisivanju natječaja dostavljene 
Agenciji,dobili smo odgovor da se natječaj ne može poništiti jer su prošli propisani rokovi u 
kojima se može tražiti poništavanje natječaja te je postupak nastavljen. 
Kako postoje različita mišljenja u svezi procedure provođenja ovog natječaja, a imenovanje 
tajnika Skupštine vrše zastupnici u Skupštini sukladno Poslovniku o radu Skupštine HBŽ, 
tražimo od Vas da nam s aspekta svoje nadležnosti date Mišljenje u svezi  spornog 
natječaja. 
U privitku akta dostavljamo Vam cjelokupnu natječajnu dokumentaciju. 
Molimo Vas da nam žurno dostavite Vaše mišljenje. 
 

Ad 3. 
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Povjerenstva je nazočne ukratko informirao da 
Institucija ombudsmana traži očitovanje u svezi Natječaja za tajnika Skupštine te je 
Povjerenstva jednoglasnog stava da predsjednik Povjerenstva ukratko pismeno obrazloži 
kronologiju raspisivanja natječaja te prijedlog dostavi svim članovima Povjerenstva a nakon 
toga i samoj Instituciji ombudsmana. Predsjednik Povjerenstva je dopis dostavio u Stručnu 
službu nakon čega je upućeno Instituciji ombudsmana i članovima Povjerenstva: 
Vašim aktom broj Ž-LI-05-396/15 od 14.12.2015. godine tražili ste izjašnjenje predsjednika 
Povjerenstva za izbor i imenovanje. 
Dana 09. 09.2015. godine upućen je zahtjev Agenciji za državnu službu kojim se traži da 
Agencija raspiše natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta Tajnik Skupštine HBŽ. 
Zahtjev je potpisao predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje. Agencija je prihvatila 
zahtjev,objavila natječaj, formirala povjerenstvo za provedbu natječaja te dostavila  listu 
uspješnih kandidata u Stručnu službu Skupštine sa zahtjevom da se formira povjerenstvo 
koje će obaviti intervju sa kandidatima sa liste. 
Dana 30.11.2015.g. održana je IV.sjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje na kojoj je 
donesena Odluka o poništavanju natječaja uz obrazloženje da je prije nego je zahtjev 
upućen Agenciji za državnu službu FBiH Povjerenstvo za izbor i imenovanje trebalo donijeti 
Odluku o raspisivanju natječaja. Na istoj sjednici je Povjerenstvo donijelo odluku o 
raspisivanju natječaja. 
Nakon što su odluke o poništavanju i ponovnom raspisivanju natječaja dostavljene 
Agenciji,dobili smo odgovor da se natječaj ne može poništiti jer su prošli propisani rokovi u 
kojima se može tražiti poništavanje natječaja. 
Kako postoje različita mišljenja u svezi procedure provođenja ovog natječaja, a imenovanje 
tajnika Skupštine vrše zastupnici u Skupštini sukladno Poslovniku o radu Skupštine HBŽ, 
zatraženo je mišljenje Zakonodavno-pravnog povjerenstva i Povjerenstva za Ustav i 
poslovnik. 
     
Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave. 
Sjednica završila u 12,50 sati. 
 
Zapisnik vodila Marijana Lončar. 

 
               Predsjednik Povjerenstva 
               Branko Ivković 


