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Z A P I S N I K 

s  XIII. sjednice Administrativno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 
01.12.2016. godine u 10,00 sati u zgradi Skupštine u Tomislavgradu 

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

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa XI. sjednice održane 21.listopada 2016.godine i XII. sjednice 
Povjerenstva održane 16. studenog 2016.godine, 

2. Nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu, 
3. Tekuća pitanja.   
 

 
 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.  

Ad 1. 
Zapisnik s XI. sjednice i Zapisnik s XII. sjednice bez primjedbi usvojeni uz 1 suzdržan glas. 

Ad 2. 
Predsjednik Povjerenstva ističe da je na prijedlog predsjedatelja Skupštine sazvao ovu 
sjednicu Povjerenstva s ovakvim dnevnim redom odnosno ovom točkom dnevnog reda. 
Otvara raspravu. 
Damir Baković, dipl.oecc je nazočne ukratko proveo kroz Nacrt Proračuna predviĎen za 
Skupštinu i Stručnu službu Skupštine.  
Zastupnik Drago Puzigaća kaže da ovo Povjerenstvo nije dostavilo prijedlog za izradu 
Proračuna, ovo se može samo konstatirati i ovoj točci dnevnog reda ne treba se izjašnjavati. 
Ističe da su mnoge stavke prenapuhane. 
Zastupnik Jasenko Tufekčić naglašava da su stavke date paušalno, apstraktno i da je na 
ovoj sjednici trebao biti nazočan i ministar financija. 
Zastupnik Božo Pavić  slaže se da je ovo trebalo odraditi ovo Povjerenstvo, smatra da je 
Proračun realan i nije prenapuhan i ima jednu primjedbu da s potpora udrugama i 
pojedincima treba skinuti 40 000 KM, a staviti to na stavku za vježbenike. 
Zastupnik Branko Ivković kaže kako nema nekih većih iskakanja u ovom Proračunu, ne 
mijenja se ništa posebno u odnosu na raniji Proračun. 
Zastupnik Stipo Pelivan kaže kako su velika izdvajanja za obnovu zgrade koja nije 
županijska, nabavlja se novo vozilo pa pita ima li potrebe za tim. Samo traži pojašnjenje. 
Stav povjerenstva je da se neće izjašnjavati oko ove točke dnevnog reda. 
 
 



Ad 3. 
Pod tekućim pitanjima predsjednik Povjerenstva je nazočne ukratko informirao da je na 
Povjerenstvo stigla Odluka o ovlaštenju kojom dva zamjenika predsjedatelja Skupštine 
ovlašćuju predsjedatelja Skupštine Roberta Bagarića za potpisivanje plaća i računa za 
mjesec listopad. Odluka primljena na znanje. 
Predsjednik Povjerenstva je nazočne ukratko informirao kako se u Rješenju za Ljubu Velića 
potkrala pogreška pa je to ispravljeno, radi se o novčanom iznosu. 
TakoĎer je članove upoznao da je 2 savjetnika predsjedatelja Skupštine isti razriješio 
dužnosti zbog sukoba interesa, dobili su mandat u Općinskom vijeću Tomislavgrad i bilo je 
potrebno od strane predsjednika Povjerenstva donijeti Rješenja o prekidu radnog odnosa. 
Članovi povjerenstva nisu imali primjedbi. 
 
Zapisnik vodila Marijana Lončar                                    predsjednik APP 
                               Stipo Pelivan 


