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Z A P I S N I K 

s  XVI. sjednice Administrativno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 
09.02.2017. godine u 11,00 sati u zgradi Skupštine u Tomislavgradu 

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

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa XV. sjednice održane 23. veljače 2017.godine, 
2. Odluka o stavljanju van snage Odluka, 
3. Tekuća pitanja.   
 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.  
 

Ad 1. 
Zapisnik s XV. sjednice usvojen jednoglasno. 
 

Ad 2. 
Predsjednik Povjerenstva nazočne ukratko informira da je trenutna Odluka o razvlaštenju 
Marijane Lončar  takva kakva je i traži od Povjerenstva da svi kažu svoje mišljenje- treba li 
skinuti sve beneficije koje je imala temeljem Odluke o ovlaštenju. 
Zastupnik Jasenko Tufekčić smatra da se trebaju zaštiti svi, tajnik mora biti riješen pod hitno i 
da se sve uradi sukladno zakonu i zakonskoj proceduri. Ne treba dozvoliti ulazak u još veće 
dubioze, ako je napravljena pogreška treba ju ispraviti i nastaviti raditi dalje. Ovo 
Povjerenstvo ne raspoređuje na radna mjesta niti je za to ovlašteno, ali da zaštiti pojedince, 
radna tijela i Skupštinu i slično o tome se, kako kaže, da raspravljati. 
Zastupnik Branko Ivković ističe da je pregledao svu dokumentaciju i za njega je validna 
zadnja Odluka što se tiče Marijane, neka ga, kaže, isprave ako griješi. 
Zastupnik Jozo Sliško smatra da se sve treba usuglasiti i da je za to da se nitko ne ošteti, a 
pogotovo ne djelatnici Stručne službe i Skupštine. 
Predsjednik Skupštine Robert Bagarić inzistira na skidanju beneficije koje je imala, a koje je 
dobila temeljem Odluke o ovlaštenju. 
Zastupnik Marko Ursa ističe da nije u redu tek tako nekoga odbaciti. 
Predsjednik Povjerenstva ističe da Odluka kojom je on dozvolio da se vrati na mjesto 
stručnog savjetnika je iz razloga kako se ne bi opet raspisivao natječaj, a da je Marijana bila i 
ostala pomoćnik tajnika i jedino moguće rješenje tada u tom momentu je bilo Marijanu 
ovlastiti da plaće i druge neodgodive akte potpisuje do izbora tajnika Skupštine. 



Tajnica Povjerenstva Marijana Lončar apelira da Odluku o razvlaštenju treba staviti van 
snage jer su podaci u toj Odluci netočni, a i nema nikakva zakonskog uporišta. Povjerenstvo 
treba staviti van snage njeno Rješenje o plaći iz 2014.godine, a koje se nalazi u materijalima 
pred Povjerenstvom. 
Nakon šire rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi, Povjerenstvo je usvojilo slijedeću 
Odluku: 
I. 
Stavljaju se van snage sve Odluke u kojima su navedene beneficije koje je Marijana Lončar 
imala temeljem Odluke o ovlaštenju ( broj : 01-01/1-34-14/14 od 15.svibnja 2014.godine). 
II. 
Odluka stupa na snagu danom usvajanja. 
 

Ad 3. 
Pod tekućim pitanjima predsjednik Povjerenstva pita predsjedatelja Skupštine što je s 
paušalima, zašto se ne isplaćuje paušal za siječanj ? 
Predsjedatelj Skupštine odgovara da su paušali davno potpisani i otišli prema financijama te 
da su trebali biti isplaćeni, a ako nisu bit će tijekom dana. 
 
Zapisnik vodila Marijana Lončar                                    predsjednik APP 
                               Stipo Pelivan 


