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Z A P I S N I K 

s  XV. sjednice Administrativno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 
23.02.2017. godine u 10,00 sati u zgradi Skupštine u Tomislavgradu 

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

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa XIV. sjednice održane 29. prosinca 2016.godine, 
2. Rješenje o plaći – županijska javna pravobraniteljica, 
3. Tekuća pitanja.   
 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.  
 

Ad 1. 
Zapisnik s XIV. sjednice usvojen ( 4-za, 1- suzdržan). 
 

Ad 2. 
Predsjednik Povjerenstva je nazočne ukratko informirao da nakon usvajanja Odluke o 
imenovanju županijske javne pravobraniteljice dužnost ovoga Povjerenstva donijeti Rješenje 
o plaći. 
Zastupnik Jozo Sliško smatra kako treba donijeti Rješenje o koeficijentu kao prethodnom 
pravobranitelju i ne smatra išta sporno. 
Zastupnik Drago Puzigaća smatra kako bi položajni dodatak trebalo dati nakon usvojena 1 – 
2 Izvješća županijskog javnog pravobraniteljstva. 
Zastupnik Marko Ursa smatra kako nije u redu da pravobranitelj ima istu plaću kao i ministar 
jer dosadašnja praksa je pokazala da posao u pravobraniteljstvu nije rađen kako treba.  
Zastupnik Branko Ivković ističe kako Odluka o koeficijentima postoji, trenutno se ne 
raspravlja o Odluci o koeficijentima već treba donijeti Rješenje za županijsku 
pravobraniteljicu temeljem te važeće Odluke, a Odluku mijenjati kasnije ukoliko se smatra da 
bi je trebalo izmijeniti. Zastupnik napominje da je imao primjedbe na rad županijskog 
pravobranitelja, da je gubio sporove zbog neodgovornog ponašanja….no zastupnik opet 
napominje kako to nije točka današnje sjednice. 
Predsjednik Povjerenstva zatvara raspravu te predlaže Odluku kojom se Ankici Sliško 
utvrđuje koeficijent za plaću te vrijeme obračuna plaće od 20.02.2017.godine ( odobrava se 
zahtjev) te donese Rješenje, Rješenje stavlja na glasovanje i upoznaje Povjerenstvo da će 
potpisati isto. Stavlja na glasovanje i konstatira da je usvojeno (4-za, 1 – suzdržan). 



   
 

Ad 3. 
Pod tekućim pitanjima predsjednik Povjerenstva je nazočne ukratko informirao da je na 
Povjerenstvo stigao zahtjev od zastupnika Ivana Milića za naknadu za liječenje djeteta. 
Povjerenstvo je donijelo Odluku o isplati naknade i ovlašćuju predsjednika Povjerenstva da 
potpiše Rješenje. 
Predsjedatelj Skupštine obrazlaže da je potrebno Odluku o mobitelu i naknadu za Kolegij 
izmijeniti na način da se Marijani Lončar skinu te privilegije jer je razvlaštena od strane 
rukovodstva Skupštine i nije više tajnik Skupštine ( po ovlaštenju ). 
Tajnica Marijana Lončar ističe da je obnašala i obnaša poslove tajnika Skupštine i za plaću 
postoji pravomoćno rješenje, drugog rješenja nema, a nije nikakvu Odluku o razvlaštenju na 
ruke dobila. Apelira Povjerenstvu kako Odluka rukovodstva o razvlaštenju nije valjana jer se 
radi o državnom službeniku i na način na koji je to rukovodstvo Skupštine uradilo je 
neprimjenjivo. Procedura i način je opisan u Zakonu o državnim službenicima i 
namještenicima. Ako Povjerenstvo ipak smatra da je Odluka o razvlaštenju primjenjiva i 
zakonita potrebno je od strane ovog Povjerenstva donijeti novo rješenje o vraćanju na staro 
radno mjesto odnosno koeficijentu starog radnog mjesta. Nema ništa protiv skidanja svih 
beneficija. Ističe, njena rješenja, njen dosije se ne smije kopirati i dijeliti kao što je to uradio 
predsjedatelj Skupštine. 
Predsjednik Povjerenstva smatra kako bi imenovanje tajnika na određeno vrijeme trebalo 
staviti na sjednicu Skupštine kako bi konačno, kako kaže, prestala ova trakavica. 
Zastupnik Jozo Sliško smatra kako to sve treba ostaviti do konačnog imenovanja tajnika 
Skupštine, ničija prava ne treba dirati na svoju ruku. 
Zastupnik Drago Puzigaća kaže da treba vremena kako bi sve iščitao i donio svoj sud o 
svemu. 
Zastupnik Branko Ivković je da se ovo završi na najbolji mogući način, da se nitko ne ošteti i 
da se sve riješi po propisanim pravilima i proceduri. 
Predsjednik Povjerenstva predlaže Zaključak : Zadužuju se Stručne službe Skupštine i 
tajnica Povjerenstva da do iduće sjednice ovoga Povjerenstva pripremi sve potrebite i 
relevantne dokumente radi donošenja konačne odluke o statusu i povlasticama M.Lončar 
koje ima nakon razvlaštenja. Zaključak stavlja na glasovanje i konstatira da je jednoglasno 
usvojen.    
Povjerenstvo konstatira da bi se trebalo ponovno sastati u roku od tri dana od dana dostave 
navedene dokumentacije. 
 
Zapisnik vodila Marijana Lončar                                    predsjednik APP 
                               Stipo Pelivan 


