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Z A P I S N I K 

s  XII. sjednice Administrativno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 
16.11.2016. godine u 11,00 sati u zgradi Skupštine u Tomislavgradu 

 
 Predsjednik Administrativno – pravnog povjerenstva Stipo Pelivan sazvao je XII.              
sjednicu i njome predsjedavao. 
        Nakon pozdravnih predsjednikovih riječi utvrđena je nazočnost slijedećih članova : 
Jasenko Tufekčić,  Jozo Sliško, Drago Puzigaća, Branko Ivković, Marko Ursa i Boţo Pavić 
što znači da Povjerenstvo ima kvorum te se moţe valjano raditi i odlučivati. 
Sjednici je nazočio predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. 
  
        Predsjednik Povjerenstva predlaţe slijedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa XI. sjednice Povjerenstva odrţane 21.listopada 2016.godine, 
2. Prijedlog sredstava za Proračun za 2017.godinu ( Skupština i Stručna sluţba 

Skupštine HBŢ), 
3. Inicijativa predsjedatelja Skupštine HBŢ, 
4. Tekuća pitanja.   
 

 
 
Predloţeni dnevni red je jednoglasno usvojen.  

Ad 1. 
Zapisnik s XI. sjednice predlaţe da se s dnevnog reda skine Zapisnik jer nije završen te ga 
treba dovršiti. Predsjednik Povjerenstva daje prijedlog da predloţeni Zapisnik zajedno s 
Zapisnikom s ove sjednice Povjerenstva bude na idućoj sjednici Povjerenstva i prijedlog je 
jednoglasno usvojen. 

Ad 2. 
Predsjednik Povjerenstva ističe da prijedlog sredstava za Skupštinu i Stručnu sluţbu 
Skupštine predsjedatelj Skupštine nije smio dostaviti u ministarstvo financija preskačući ovo 
Povjerenstvo koje je jedino nadleţno i odgovorno po pitanju plana sredstava za Skupštinu i 
Stručnu sluţbu Skupštine HBŢ. 
Predsjedatelj Skupštine replicira da je morao tako napraviti jer bi zakasnili s proračunom 
prema financijama, a i napominje da se ovaj prijedlog Proračuna ne razlikuje puno od 
ovogodišnjeg pa smatra da je napravio ispravu odluku. 
Zastupnik Jasenko Tufekčić ne podrţava način rada, smatra da se radi neprofesionalno i 
preskaču se radna tijela. Smatra da je dosta toga otišlo u krivom smjeru pa i sazivanje Vlade 
bez ostvarenja temeljnih pretpostavki. Kaţe da je će po svim točkama biti suzdrţan. 
Napustio je sjednicu Povjerenstva zbog, kako kaţe, ranije preuzetih obveza. 
Zastupnik Drago Puzigaća smatra da ne treba rušiti dignitet Skupštine i njenih radnih tijela i 
sve što ide ka „političkom silovanju“ zastupnik ističe nije dobro. 
Zastupnik Branko Ivković ističe kako nije ništa smjelo ići prema Vladi, misli na prijedlog za 
Proračun, bez ovoga Povjerenstva, predlaţe da se ovo Povjerenstvo sada ne izjašnjava oko 



ovog prijedloga već da to učine kad zastupnici dobiju nacrt Proračuna. Također predlaţe da 
predsjednik Povjerenstva, nakon što se dobiju potrebni materijali, zakaţe sjednicu APP na 
kojoj će članovi iznijeti svoje stavove te zajednički djelovati prema Skupštini HBŢ. 
Zastupnik Jozo Sliško ističe da će na sjednici traţiti izjašnjavanje o Vladi HBŢ jer kaţe kako 
građani ne zasluţuju ovakvo ponašanje vlasti prema njima. 
Zastupnik Boţo Pavić podrţava da ovo sve ide kako je predloţeno, a na sjednici se sve 
moţe izmijeniti. 
Zastupnik Marko Ursa ističe da je ovo sve lakrdija, ovako se nikada nije radilo, a on je bio i 
predsjednik ovoga Povjerenstva u pretprošlom mandatu. Ističe da se neće izjašnjavati ni o 
jednoj točki. Što se tiče Vlade smatra da treba uraditi rekonstrukciju Vlade, neće podrţati niti 
Proračun. Predlaţe inicijativu izglasavanja nepovjerenja Vladi i rukovodstvu Skupštine. 
Nakon rasprave predsjednik Povjerenstva predlaţe Zaključak da se ovo Povjerenstvo 
ponovno sazove nakon što se dobije prijedlog Proračuna HBŢ za 2017.godinu, zaključak 
stavlja na usvajanje i konstatira da je jednoglasno usvojen. 

Ad 3. 
Pod tekućim pitanjima predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić je ponovno nazočne ukratko 
informirao da je rukovodstvo Skupštine Odlukom razvlastilo Marijanu Lončar obavljanja 
duţnosti tajnika Skupštine, a imenovalo Anitu Radoš pa bi trebalo donijeti nova Rješenja o 
plaći i upotrebi mobitela. 
U raspravi su sudjelovali svi nazočni članovi Povjerenstva, a najviše polemike se vodilo oko 
toga jeli Odluka o razvlaštenju zakonita ili ne. Nakon što je većina članova Povjerenstva 
istakla da će po ovoj točci ostati suzdrţani, Povjerenstvo se nije izjašnjavalo po ovom pitanju. 
Tajnica Povjerenstva je nazočne informirala kako je Povjerenstvo upoznato s zahtjevom 
zastupnika Ljube Velića za naknadu za liječenje, Povjerenstvo je primilo na znanje te 
proslijedilo tajništvu Skupštine na rješavanje jer se radi o pravima iz radnog odnosa. Budući 
da trenutno potpisnika u Stručnoj sluţbi nema, a radi se o teţem oboljenju, smatra da Odluku 
i Rješenje moţe usvojiti i ovo Povjerenstvo jer je u pitanju profesionalni zastupnik. 
Povjerenstvo je jednoglasno usvojilo Odluku -  kojom se Ljubi Veliću, profesionalnom 
zastupniku u Skupštini  HBŢ odobravaju se tri prosječne plaće u F Bi H radi troškova 
liječenja supruge, a ovlastilo predsjednika Povjerenstva da potpiše Rješenje. 
 
 
Zapisnik vodila Marijana Lončar                                    predsjednik APP 
                               Stipo Pelivan 


