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ZAPISNIK
s XV. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje koja je odrţana 21.06.2017 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 i Josip Perić.
Sjednici nije nazočio zastupnik Slaviša Mihajlović.
Član Povjerenstva predlaţe slijedeći dnevni red :
1. Zapisnik sa XIV. sjednice Povjerenstva odrţane 16. lipnja,2017.godine,
2. Razmatranje ostavke Slaviše Mihajlovića
3. 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.
Ad 2.
Predsjednik Povjerenstva nazočne upoznaje s ostavkom zamjenika predsjedatelja Slaviše
Mihajlovića. Povjerenstvo je jednoglasno prihvatilo ostavku zamjenika predsjedatelja
Skupštine Hercegbosanske ţupanije Slaviše Mihajlovića, a kao kandidata za mjesto
predsjedatelja Skupštine i zamjenike predsjedatelja Skupštine predloţiti zastupnika Dragu
Puzigaću koji je u prijedlogu pred ovo Povjerenstvo stigao od Kluba srba u Skupštini HBŢ.
Prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Ad 3.
Predsjednik upoznaje Povjerenstvo kako bi trebali predloţiti izmjenu dnevnog reda sjednice
Skupštine i to na način da prva i druga točka brišu jer Povjerenstvo ne razrješuje i da umjesto
tih točaka ide točka - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potvrĎivanju kandidata za
predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Skupštine Hercegbosanske ţupanije. Članovi
povjerenstva jednoglasno su prihvatili objašnjenje.

Predsjednik Povjerenstva je istakao da će nastavak ove sjednice biti u stanci Skupštine
ukoliko bude i imenovanje nove Vlade HBŢ.
U stanci Skupštine, a na sjednici ovog Povjerenstva sudjelovali su slijedeći članovi :
Stipe Barun, Stipo Pelivan, Arif Kovačević i Marko Ursa i Josip Perić, dok sjednici nije
nazočio zastupnik Slaviša Mihajlović.
Predsjednik Povjerenstva je nazočne informirao kako je kandidat za predsjednika Vlade Ivan
Jozić tu te daje riječ kandidatu.
Kandidat za predsjednika Vlade Ivan Jozić je nazočne upoznao s slijedećim kandidatima za
ministre u Vladi u HBŢ :
 Petar Galić, profesor povijesti i zemljopisa, iz Tomislavgrada, ministar znanosti,
prosvjete, kulture i športa,
 Darinko Mihaljević ,profesor politehnike, iz Livna, ministar unutarnjih poslova,
 Stipan Šarac ,dipl. oecc., iz Tomislavgrada, ministar financija,
 Ivica Brešić, dipl. oecc., iz Livna, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 Hikmet Hodţić, mr. znanosti, iz Livna, ministar graditeljstva, obnove, prostornog
ureĎenja i zaštite okoliša
 Vasilija Broćeta, dipl.oecc., iz Drvara, ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i
prognanih
 Jovo Paripović, dipl.iur., iz Glamoča, ministar pravosuĎa i uprave
 Miloš Bauk, dipl.ing.poljoprivrede, iz Drvara, ministar gospodarstva
Predsjednik Povjerenstva otvara raspravu.
Zastupnik Stipe Barun ističe da se radi o grubom kršenju Poslovnika Skupštine i Poslovnika
ovog Povjerenstva te da on u ovakvom, kako kaţe, nakaradnom radu neće sudjelovati te je
napustio sjednicu Povjerenstva.
Zastupnik Josip Perić traţi da se poštuje Poslovnik, da se ovdje radi o kršenju odredbi
Poslovnika te traţi da se sjednica prekine i ujedno ispoštuju sve poslovničke odredbe.
Predsjednik Povjerenstva zatvara raspravu te predlaţe prijedlog Odluke o potvrĎivanju Vlade
HBŢ :
PotvrĎuje se imenovanje Vlade Hercegbosanske ţupanije:
 Ivan Jozić, dipl.iur., iz Livna, predsjednik Vlade,
 Petar Galić, profesor povijesti i zemljopisa, iz Tomislavgrada, ministar znanosti,
prosvjete, kulture i športa,
 Darinko Mihaljević ,profesor politehnike, iz Livna, ministar unutarnjih poslova,
 Stipan Šarac ,dipl. oecc., iz Tomislavgrada, ministar financija,
 Ivica Brešić, dipl. oecc., iz Livna, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 Hikmet Hodţić, mr. znanosti, iz Livna, ministar graditeljstva, obnove, prostornog
ureĎenja i zaštite okoliša
 Vasilija Broćeta, dipl.oecc., iz Drvara, ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i
prognanih
 Jovo Paripović, dipl.iur., iz Glamoča, ministar pravosuĎa i uprave
 Miloš Bauk, dipl.ing.poljoprivrede, iz Drvara, ministar gospodarstva
Odluku stavlja na glasovanje i konstatira da je usvojena ( 4-za, 1-protiv).
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