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Z A P I S N I K 

 s X. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje koja je odrţana 17.11.2016 god. u 11,00 

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, Josip 

Perić, Slaviša Mihajlović i Marko Ursa. 

Sjednici je nazočio predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. 

Predsjednik Povjerenstva predlaže slijedeći dnevni red : 

1. Zapisnik sa IX. sjednice Povjerenstva održane 27.srpnja 2016.godine, 

2. Razmatranje Mišljenja Zakonodavno-pravnog povjerenstva i Povjerenstva na Ustav i 

poslovnik Skupštine Hercegbosanske županije, 

3. Tekuća pitanja.   

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

usvojen.  

Ad 1. 

Predsjednik Povjerenstva stavlja na raspravu Zapisnik s prošle sjednice Povjerenstva, 

diskutanata nije bilo, zatvara raspravu te Zapisnik stavlja na usvajanje i konstatira da je uz 1 

suzdržan glas isti usvojen ( Marko Ursa nije bio nazočan na prošloj sjednici Povjerenstva, 

traži da se  zapisnički konstatira da je iz tog razloga suzdržan). 

 

Ad 2. 

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

sjednici uputilo dopis prema Zakonodavno-pravnom povjerenstvu i Povjerenstvu za Ustav i 

poslovnik kojim je zatraženo očitovanje u svezi natječajne procedure oko izbora Tajnika 

Skupštine Hercegbosanske županije. Povjerenstva su se očitovala i njihova Mišljenja stavlja 

na raspravu. 

Zastupnik Josip Perić ističe da natječajna procedura nije odrađena sukladno Zakonu niti 

Poslovnicima. Smatra da Povjerenstvo za Ustav i poslovnik nije odradilo svoj dio posla onako 

kako bi trebalo, ističe da će biti protiv svega nezakonitog. 

Zastupnik Stipo Pelivan smatra kako svi peru ruke od ovoga problema, niti jedno 

Povjerenstvo nije odradilo svoj dio posla onako kako treba. Po Mišljenju Povjerenstva za 

Ustav i poslovnik nadležnost Povjerenstava je prestala kad je Agencija poslala Obavijest s 

čim se on kao zastupnik ne slaže. Predlaže da se upit dostavi Skupštini te da se Skupština 

očituje oko ovog problema. 



Zastupnik Slaviša Mihajlović kaže kako ovo sve predugo traje, podržava zastupnika Pelivana 

te i on predlaže da se sve uputi prema Skupštini. Pravilnici Agencije za državnu službu FBiH i 

Skupštine su u koliziji te se treba očitovati koji su stariji. 

Predsjednik Povjerenstva daje na znanje da je i on od Povjerenstava očekivao konkretnije, 

izlaz iz ove situacije vidi u odgovoru Skupštine, neka Skupština odluči što i kako. 

Zastupnik Marko Ursa slaže se ostalima da se dopis uputi prema Skupštini, no on kao glavni 

problem vidi u Vladi i Skupštini, smatra da treba razgovarati o rekonstrukciji Vlade, 

Skupštine, skupštinskih Povjerenstava pa i pojedinaca unutar Skupštine koji sami donose 

odluke. Želi da se u zapisnik navede i kako mu je žao što je uopće podržao Vladu i 

rukovodstvo Skupštine. 

Zastupnik Stipo Barun se slaže s ostalima da ovo sve treba staviti pred Skupštinu na 

odlučivanje. 

Predsjednik Povjerenstva je predložio slijedeći Zaključak : 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje Skupštine Hercegbosanske županije predlaže Skupštini 

Hercegbosanske županije da zauzme stav u svezi Obavijesti Agencije za državnu službu FBiH 

( broj 02-34-8-183/15 od 17.12.2015.godine kojom Agencija obavještava Povjerenstvo za 

izbor i imenovanje kako se nisu stekli zakonski uvjeti da ista poništi javni natječaj za poziciju 

– Tajnik Skupštine Hercegbosanske županije. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaže Skupštini da donese odluku kojom bi se okončala 

procedura imenovanja Tajnika Skupštine Hercegbosanske županije. 

Zaključak stavlja na usvajanje i konstatira da je usvojen ( 5 – za, 2 – protiv ) 

 

Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave 

 
Zapisnik vodila: Marijana Lončar 

                  

                                Predsjednik Povjerenstva 

                            Branko Ivković 


