
 

               Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

    HERCEGBOSANSKA ŢUPANIJA 

     S K U P Š T I N A 

              TOMISLAVGRAD 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

 

Broj:01-03/2-49-24.3/17 

Datum : 16.06.2017. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

 s XIV. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje koja je odrţana 16.06.2017 god. u 

Maloj sali za sastanke u Skupštini HBŢ u Tomislavgradu 

 

 

Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjednik Povjerenstva Mladen Šarić. 

Sjednici su nazočili članovi Povjerenstva : Stipe Barun,  Stipo Pelivan, Arif Kovačević i 

Marko Ursa. 

Sjednici nisu nazočili zastupnici Slaviša Mihajlović i Josip Perić. 

Član Povjerenstva predlaţe slijedeći dnevni red : 

 

1. Zapisnik sa XIII. sjednice Povjerenstva odrţane 07. travnja 2017.godine, 

2. Odluka o razrješenju zamjenika predsjedatelja Skupštine 

3. Odluka o izboru zamjenika predsjedatelja Skupštine 

4. Odluka o razrješenju Vlade Hercegbosanske ţupanije 

5. Tekuća pitanja.   

     

 

Predsjednik Povjerenstva stavlja dnevni red na usvajanje i konstatira kako je jednoglasno 

usvojen.  

 

Ad 1. 

Predsjednik Povjerenstva stavlja na raspravu Zapisnik s prošle sjednice Povjerenstva, 

diskutanata nije bilo, zatvara raspravu te Zapisnik stavlja na usvajanje i konstatira kako je 

usvojen većinom glasova ( 4-za, 1 – suzdrţan). 

 

Ad 2. i Ad 3. 

Predsjednik Povjerenstva nazočne ukratko upoznaje s dopisom Kluba srba u Skupštini HBŢ 

za smjenom zamjenika predsjedatelja Skupštine Hercegbosanske ţupanije Slaviše 

Mihajloviće te imenovanje novoga Drage Puzigaće. 

Predsjednik Povjerenstva predlaţe usvajanje 2 prijedloga odluka – Odluka o razrješenju 

zamjenika predsjedatelja Skupštine i Odluka kojom se ime Slaviše Mihajlovića zamjenjuje 

imenom Drago Puzigaća. 

Otvara raspravu, diskutanata nije bilo, zatvara raspravu te prijedlog: 

Odluka o razrješenju zamjenika predsjedatelja Skupštine Hercegbosanske ţupanije 

Članak 1. 

Zbog izglasavanja nepovjerenja razrješuje se Slaviša Mihajlović iz Drvara duţnosti zamjenika 

predsjedatelja Skupštine Hercegbosanske ţupanije i  



Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja i 

zamjenika predsjedatelja Skupštine Hercegbosanske ţupanije 

Članak 1. 

U Odluci o potvrĎivanju kandidata za predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Skupštine 

Hercegbosanske ţupanije („Narodne novine HBŢ“, broj:16/14 i 4/15) u članku 1. stav 1. 

točka 2. umjesto riječi  „Slaviša Mihajlović iz reda srpskog naroda“ treba stajati „Drago 

Puzigaća iz reda srpskog naroda“. 

 

stavlja na glasovanje i konstatira da su jednoglasno usvojene. 

 

Ad 4. 

 

Predsjednik Povjerenstva nazočne upoznaje s Dopisom Kluba HDZ BiH u Skupštini 

Hercegbosanske ţupanije za smjenom aktualne Vlade Hercegbosanske ţupanije. 

Predsjednik Povjerenstva Dopis stavlja na raspravu. 

Zastupnik Stipe Barun podrţava smjenu aktualne Vlade ali ne i smjenu predsjednika Vlade. 

Smatra da treba o ta dva prijedloga odvojeno glasovati. 

Nije bilo više diskutanata, predsjednik Povjerenstva zatvara raspravu te prijedlog Odluke o 

razrješenju predsjednika i ministara u Vladi Hercegbosanske ţupanije 

Članak 1. 

Zbog izglasavanja nepovjerenja razrješuju se predsjednik i ministri u Vladi Hercegbosanske 

ţupanije:  

 

 Draško Dalić, dipl.ing.poljoprivrede, iz Livna, razrješuje se duţnosti predsjednika 

Vlade, 

 Petar Galić, profesor povijesti i zemljopisa, iz Tomislavgrada, razrješuje se duţnosti 

ministra znanosti, prosvjete, kulture i športa, 

 Darinko Mihaljević ,profesor politehnike, iz Livna, razrješuje se duţnosti ministra 

unutarnjih poslova, 

 Stipan Šarac ,dipl. oecc, iz Tomislavgrada, razrješuje se duţnosti ministra financija, 

 Ivica Brešić, dipl. oecc., iz Livna, razrješuje se duţnosti ministra poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva, 

 Hikmet Hodţić, dipl.oecc., iz Livna, razrješuje se duţnosti ministra graditeljstva, 

obnove, prostornog ureĎenja i zaštite okoliša, 

 Dragoslav Topić, dipl. politolog, iz Banja Luke, razrješuje se duţnosti ministra rada, 

zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, 

 Mirjana Stojsavljević - Petraković, dipl.iur., iz Drvara, razrješuje se duţnosti 

ministrice pravosuĎa i uprave, 

 Aleksandar Štrbac, dipl.ing.šumarstva, iz Drvara, razrješuje se duţnosti ministra 

gospodarstva.  

stavlja na glasovanje i konstatira da je usvojena većinom glasova ( 4-za, 1-protiv). 

 

Odluke su proslijeĎene Skupštini HBŢ na usvajanje. 

 

Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave. 

 
Zapisnik vodila: Marijana Lončar 

                  

                                Predsjednik Povjerenstva 

         Mladen Šarić                    


