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Z A P I S N I K 

 s XII. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje koja je odrţana 13.02.2017 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. 

Predsjednik Povjerenstva predlaže slijedeći dnevni red : 

 

1. Zapisnik sa XI. sjednice Povjerenstva održane 01. prosinca  2016.godine, 

2. Prijedlog Odluke o razrješenju Županijskog javnog pravobranitelja, 

3. Prijedlog Odluke o imenovanju Županijskog javnog pravobranitelja, 

4. 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. 

Zastupnik Arif Kovačević ima primjedbu na zapisnik ( točka 2.) da se navede da Bošnjaci 

nisu dostavili svoga člana jer prije donošenja Odluke nije bilo političkih razgovora niti 

pregovora, a takav je stav SDA. Predsjednik Povjerenstva zapisnik zajedno s primjedbom 

zastupnika Arifa stavlja na usvajanje i konstatira da je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 2. i Ad 3. 

Ministrica pravosuđa i uprave Mirjana Stojsavljević-Petraković je nazočne ukratko upoznala s 

kronologijom od raspisivanja natječaja za županijsku javnu pravobraniteljicu do prijedloga 

Vlade za imenovanje iste od strane Skupštine HBŽ. Istakla je da ovo imenovanje žurno i da je 

sve sprovedeno sukladno Zakonu. 

Zastupnik Josip Perić ističe da je ova pozicija jako bitna jer štiti imovinu županije…imovinu 

građana. 

Zastupnik Stipe Barun pita kako je Sliško na Vladi predložena kao kandidat? 

Ministrica odgovara da je s liste uspješnih kandidata izabrana Ankica Sliško, diskrecijsko 

pravo Vlade. 

Zastupnik Stipe Barun replicira kako je po njegovom mišljenju gospođa Jozić imala blagu 

prednost jer je radila u pravobraniteljstvu. 



Nije bilo više prijavljenih za raspravu pa predsjednik Povjerenstva Odluku o razrješenju 

Serafina Kelave dužnosti javnog pravobranitelja stavlja na usvajanje i konstatira da je 

jednoglasno usvojena. 

Zatim Odluku kojom se Ankica Sliško imenuje za županijsku javnu pravobraniteljicu stavlja 

na usvajanje i konstatira da je jednoglasno usvojena. 

Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave 

 
Zapisnik vodila: Marijana Lončar 

                  

                                Predsjednik Povjerenstva 

                             


