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Z A P I S N I K 

s  XI. sjednice Administrativno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 21.10.2016. 
godine u 11,00 sati u zgradi Skupštine u Tomislavgradu 

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

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika s X. sjednice APP koja je održana dana 15.06.2016.godine,  
2. Razmatranje pristiglih zahtjeva, 
3. Tekuća pitanja. 
 

 
 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.  

Ad 1. 
Zapisnik s IX. sjednice je usvojen (uz 1-suzdržan glas- Marko Ursa jer zastupnik nije bio na 
prošloj sjednici Povjerenstva) i uz primjedbu zastupnika Jasenka Tufekčića da se na drugoj 
strani Zapisnika umjesto riječi „ i odobrava sredstva u iznosu od 88 000 KM na račun te 
stranke“ treba stajati „da se sredstava u iznosu od 88 000 KM isplate na račun te stranke“. 

Ad 2. 
Predsjednik Povjerenstva je nazočne ukratko informirao da je stigao Zahtjev za isplatu 
pomoći za slučaj liječenja (supruge) od strane zastupnika Ljube Velića te je isti proslijeđen u 
tajništvo na nadležno postupanje. 
Povjerenstvo je također raspravljalo o Zahtjevu zastupnika Marka Urse za isplatu sredstava 
za parlamentarne stranke. Povjerenstvo je raspravljajući o ovom zahtjevu jednoglasno 
usvojilo Odluku kojom se usvaja njegov zahtjev te sredstva isplate na račun stranke 
navedene u zahtjevu. 
    

Ad 3. 
Pod tekućim pitanjima predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić je nazočne ukratko informirao 
da je rukovodstvo Skupštine Odlukom razvlastilo Marijanu Lončar obavljanja dužnosti tajnika 
Skupštine, a imenovalo Anitu Radoš pa bi trebalo donijeti nova Rješenja o plaći i upotrebi 
mobitela. 
Zastupnik Jasenko Tufekčić je objasnio da je ta Odluka donesena naglo i treba ju preispitati. 
Smatra da osobe zaposlene na određeno vrijeme ne mogu obavljati rukovodeće poslove. I 
svi akti doneseni od strane ovoga Povjerenstva su na snazi dok ih Povjerenstvo ne stavi van 
snage što uključuje sve Odluke, Rješenja,… 



Zastupnik Marko Ursa smatra da su materijali za ovo Povjerenstvo trebali biti dostavljeni 
ranije, a ne pred samu sjednicu Povjerenstva. Zastupnik smatra da je ovo važno pitanje i 
treba ovaj problem dobro razmotriti. Zastupnik ističe da je Marijana Lončar dobro obavljala 
poslove za koje je zadužena i on kao zastupnik nikad nije imao problema u suradnji s 
imenovanom. 
Zastupnik Jozo Sliško je mišljenja da ne treba radit problem tamo gdje ga nema. 
Zastupnik Branko Ivković apelira da se rade opstrukcije u Skupštini u svezi izbora tajnika 
Skupštine te ne želi biti taoc ničije politike. Nada se brzom otpetljavanju te situacije oko 
izbora tajnika Skupštine. 
Zastupnik Drago Puzigaća ističe da je politika SNSD-a uvijek ista i podržat će sve što je 
dogovoreno i što je zakonito.  
Tajnica Povjerenstva Marijana Lončar je naglasila da je što se tiče  
 
Zapisnik vodila Marijana Lončar                                    predsjednik APP 
                               Stipo Pelivan 


