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Z A P I S N I K 

 s XI. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje koja je odrţana 02.12.2016 god. u 

09,30 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. 

Predsjednik Povjerenstva predlaţe slijedeći dnevni red : 

 

1. Zapisnik sa X. sjednice Povjerenstva odrţane 17. studenog  2016.godine, 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava i obveza   ( 

ŠGD), 

3. Tekuća pitanja.   

 

Predsjednik Povjerenstva dnevni red stavlja na raspravu i konstatira da je usvojen uz 1 

suzdrţan glas. 

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 

jednoglasno usvojen. 

 

Ad 2. 

Predsjednik Povjerenstva je nazočne ukratko informirao da je ovo Povjerenstvo stigao dopis 

od strane ŢO HDZ BiH- zahtjev za izmjenom Skupštine – opunomoćenika ŠGD i prijedlog 

SNSD. 

Zastupnik Josip Perić primjećuje kako nema zahtjeva od strane bošnjaka. 

Zastupnik Stipe Barun ističe kako zahtjev od strane ŢO nije mogao biti poslan jer nije bilo 

kvoruma na sjednici ŢO. Mandat članova traje još 2 godine i ne Odluci kojom su dosadašnji 

članovi Skupštine šuma imenovani ne piše da je privremena s čim se sloţio i zastupnik Perić. 

Zastupnik Arif Kvačević ističe da bošnjaci nisu dostavili svoga člana jer prije donošenja 

Odluke nije bilo političkih razgovora niti pregovora, a takav je stav SDA. 

Zastupnik Slaviša Mihajlović objašnjava kako je Skupštine HBŢ ta koja imenuje 

opunomoćenike, nikad nije usvojen pravilnik kojim je regulirano davanje punomoći odnosno 

tko daje, na koje vrijeme…trenutna Odluka o opunomećenicima niti je privremena niti je 

stalna i moţe se tumačiti na više načina. 

Zastupnik Stipe Barun replicira Mihajloviću ističe kako je Odluka „čista ko suza“ i moţe se 

tumačiti na samo jedan način.   



Zastupnik Josip Perić smatra kako nema potrebe za mijenjanjem trenutne Odluke. 

Zastupnik Slaviša Mihajlović ističe kako po novom Zakonu o gospodarskim društvima 

punomoć mogu davati samo dioničari i daje se samo prije odrţavanja sjednice Skupštine 

šuma. 

Zastupnik Stipe Barun ističe kako se ne trebaju mijenjati ljudi koji su dobro radili svoj posao, 

prije tri mjeseca su pohvaljeni, a sad ih bez ikakva razloga smjenjivati, on to kao zastupnik 

neće dozvoliti. 

Zastupnik Josip Perić predlaţe da se ova točka skine s dnevnog reda i Povjerenstva i 

Skupštine. 

Predsjednik Povjerenstva Branko Ivković smatra kako je upitno uopće davanje punomoći no, 

zastupnik smatra, to je rađeno blizu 10 godina i postala je praksa i nema ništa protiv da se ta 

praksa i nastavi. Većina zagovara tko će predstavljati određene interese. Ovdje se ne radi o 

novoj odluci i predstavnik bošnjaka ostaje isti, ovdje se radi o Odluci o izmjeni i dopuni 

postojeće Odluke. Predlaţe da se o tome ovo Povjerenstvo ne izjašnjava, dovoljno je samo da 

se raspravlja. 

Zastupnik Josip Perić kaţe kako ovo Povjerenstvo, po svom Poslovniku o radu, donosi odluke 

natpolovičnom većinom i traţi glasovanje o Odluci. Zastupnik ističe da se mora glasovati i da 

se to zapisnički konstatira. 

Zastupnik Stipe Barun ističe da je ovo Povjerenstvo mjerodavno da usvaja Odluku i to je 

zadatak ovog Povjerenstva. Ako se neće glasovati pita kakva je onda svrha ovog 

Povjerenstva. 

Predsjednik Povjerenstva pojašnjava da i, po Poslovniku Skupštine, zastupnici mogu davati 

prijedloge na samoj sjednici Skupštine te smatra kako nema potrebe izjašnjavati se oko ovog 

pitanja na Povjerenstvu, već će to zastupnici učiniti na Skupštini.  

Nije bilo glasovanja o Odluci. 

  

Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave 

 
Zapisnik vodila: Marijana Lončar 

                  

                                Predsjednik Povjerenstva 

                            Branko Ivković 


