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FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
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Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

 

Broj:01-03/2-49-13/16 

Datum : 01.04.2016. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

 s VI. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje koja je održana 01.04.2016 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, Slaviša Mihajlović i Marko Ursa. 

Predsjednik Povjerenstva predlaže slijedeći dnevni red : 

1. Usvajanje Zapisnika s V. sjednice Povjerenstva,  

2. Prijedlog Odluke o imenovanju , 

3. Tekuća pitanja. 

Predsjednik Povjerenstva dnevni red stavlja na raspravu. 

Zastupnik Josip Perić se protivi ovakvom dnevnom redu. Ističe kako je već ranije jednoglasno 

usvojena Odluka o poništavanju natječaja, prekršena je cjelokupna natječajna procedura, traži 

skidanje točke 2. iz predloženog dnevnog reda. 

Nema više prijavljenih pa predsjednik preloženi dnevni red stavlja na glasovanje i konstatira 

da je usvojen ( 5-za, 2-protiv).   

  

Ad 1. 

Zapisnik s prošle sjednice Povjerenstva je usvojen jednoglasno. 

 

Ad 2. 

 

Predsjednik Povjerenstva ističe da procedura natječaja traje već pola godine, vrijeme je da se 

priča što se tiče natječaja završi, da se donese konačna odluka. 

Zastupnik Slaviša Mihajlović je rekao da je kao član rukovodstva i potpredsjednik Skupštine 

dužan brinuti se o integritetu Skupštine. Kao član stranke koja je koalicijski partner, član 

Komisije podržat će Zaključak, neka ide na Skupštinu, ako ima nepravilnosti neka odlučuje 

Sud i Tužiteljstvo. 

Zastupnik Stipo Pelivan napominje kako je već rekao mišljene, neće podržati Zaključak. 

Zastupnik Stipe Barun je pitao zašto se Povjerenstvo za Ustav i poslovnik i Zakonodavno-

pravno povjerenstvo nisu očitovala o zatraženom mišljenju, poznaje Poslovnik, nema smisla 

ako se nastavi ovako raditi. 

Zastupnik Josip Perić ostaje kod već prije rečenog, ići će do kraja, ne boji se. Agencija nije 

dužna provjeravati šta se radi, Povjerenstvo treba upozoriti na nepravilnosti. Nije protiv 

čovjeka, ne zanima ga tko će biti, bitno da ispunjava stručne i moralne uvjete i da se ispoštuje 

procedura.  Ističe da ima informaciju da je na drugu osobu koja je bila prijavljena vršen 



pritisak da se ne smije žaliti. Kad je osoba koja je trebala izjaviti žalbu nakon tog pritiska 

rekla da se neće žaliti, to dolazi ovdje. To će ona morati izjaviti i na Sudu.     

Protiv je Zaključka, svoje mišljenje će izdvojiti i poduzeti mjere da ne prođe. 

Zastupnik Arif Kovačević je rekao da je dobio jasne naputke svoje stranke. Odluku je donio 

Klub SDA, neće podržati Zaključak, moraju se ispoštovati zakonski uvjeti, a u budućem 

periodu će podržati sve što stranke dogovore. 

 

Zastupnik Marko Ursa navodi da je bio na povjerenstvima čija su mišljenja tražena,nisu uopće 

htjeli o ovome raspravljati, za sve vruć krumpir. Nema potrebe za ovakvim stvarima. Podržat 

će. 

Nema više prijavljenih pa Predsjednik stavlja na glasovanje slijedeći 

 

 

      Z A K L J U Č A K 

      I. 

Povjerenstvo/Komisija za izbor i imenovanje prihvaća mišljenje Agencije za državnu službu 

broj 02-34-8-183/15 od 04.12.2015. godine o ispunjenju uvjeta za postavljanje Zdravka 

Skočibušića, dip.pravnika, za radno mjesto Tajnika Skupštine Hercegbosanske županije. 

      II.  

Agencija za državnu službu Federacije BiH provela je stručni ispit dana 10.11.2015. godine 

za popunu upražnjenog  radnog mjesta Tajnika Skupštine. Na spomenutom stručnom ispitu 

Povjerenstvo za izbor državnih službenika je utvrdilo listu uspješnih kandidata i istu dostavila  

Povjerenstvu za izbor i imenovanje. Na utvrđenoj listi uspješnih kandidata za radno mjesto 

Tajnik Skupštine kandidat Zdravko Skočibušić ima osvojenih 90% bodova od ukupnog broja 

bodova te se nalazi na prvom mjestu uspješnih kandidata. S obzirom na činjenicu da 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje u zakonskom roku nije zatražilo mišljenje Agencija je 

sukladno članku 12. st.2 Uredbe o uvjetima , načinu i programu polaganja ispita općeg znanja 

i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Hercegbosanskoj županiji dala mišljenje o 

postavljanju kandidata koji je na stručnom ispitu postigao najbolje rezultate. 

      III. 

Predlaže se Skupštini Hercegbosanske županije da imenuje Zdravka Skočibušića na radno 

mjesto Tajnika Skupštine Hercegbosanske županije. 

 

 

Konstatira se da Zaključak nije usvojen, po članku 8. Poslovnika o radu 

Povjerenstva/komisije  za izbor i imenovanje.  ( 2-za, 4-protiv,1-suzdržan) 

 

Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave. 

Sjednica završila u 12,50 sati. 

 

Zapisnik vodile: Marijana Lončar 

                Anita Radoš  

                                Predsjednik Povjerenstva 

                            Branko Ivković 


