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Z A P I S N I K 

s  XVII. sjednice Administrativno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 
02.06.2017. godine u 10,00 sati u zgradi Skupštine u Tomislavgradu 

 
 Predsjednik Administrativno – pravnog povjerenstva Stipo Pelivan sazvao je XVII.              
sjednicu i njome predsjedavao. 
        Nakon pozdravnih predsjednikovih riječi utvrđena je nazočnost svih članova : Jozo 
Sliško, Mladen Šarić, Marko Ursa, Drago Puzigaća, Jasenko Tufekčić i Boţo Pavić što znači 
da Povjerenstvo ima kvorum te se moţe valjano raditi i odlučivati 
  
        Predsjednik Povjerenstva predlaţe slijedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa XVI. sjednice odrţane 09 oţujka 2017.godine, 
2. Odluka o odobravanju sredstava za parlamentarne stranke u Skupštini HBŢ za 

2017.godinu, 
3. Tekuća pitanja.   
 

 
Predloţeni dnevni red je jednoglasno usvojen.  
 

Ad 1. 
Zapisnik s XVI. sjednice Povjerenstva usvojen bez primjedbi (5 – za, 2- suzdrţan). 
 

Ad 2. 
Predsjednik Povjerenstva je nazočne ukratko informirao kako je još prošle godine stigao 
Dopis od strane HDZ 1990 u svezi odobravanja sredstava za parlamentarne stranke te traţi 
od Povjerenstva da pojedinačno daju svoje mišljenje oko ovoga. 
Zastupnik Marko Ursa smatra kako treba još jednom pročitati propise koje reguliraju ovu 
materiju i predlaţe da se ova točka povuče s dnevnog reda i sjednica zakaţe ponovno u 
kratkom vremenu kako bi članovi Povjerenstva imali vremena pripremiti jer je za danas 
upitno jeli ovo Povjerenstvo moţe usvojiti Odluku o odobravanju sredstava  za 
parlamentarne stranke ili ju ono samo predlaţe ? 
Zastupnik Mladen Šarić ističe da je po ovom pitanju i Zakon i Poslovnik jasan ali podrţava 
povlačenje ove točke s današnjeg Povjerenstva. 
Zastupnik Jasenko Tufekčić ističe da je Poslovnik najbitniji akt za zastupnike u Skupštini i 
treba slijediti odredbe istoga. 
I ostali članovi Povjerenstva su podrţali prijedlog da se ova točka prolongira za najduţe 7 
dana. 
Predsjednik Povjerenstva predlaţe povlačenje ove točke dnevnog reda i zakazuje nastavak 
sjednice po ovoj točci dnevnog reda za dan 09.06.2017.godine.  
Povjerenstvo je jednoglasno prihvatilo ovaj prijedlog. 
 
 



Ad 3. 
Pod tekućim pitanjima tajnica Povjerenstva je traţila tumačenje Odluke/Odluka u svezi 
naknada koje daje ovo Povjerenstvo- za vrijeme godišnjih odmora, bolovanja, opravdanih 
odsustva i sl.) 
Zastupnik Jasenko Tufekčić je mišljenja da se pravo na naknadu nitko ne moţe smanjivati 
niti ukidati za vrijeme opravdanih i zakonskih odsustva s čim su se sloţili i ostali članovi 
Povjerenstva. 
Zastupnik Drago Puzigaća smatra u slučaju duţih odsustva ne treba nikome isplaćivati 
naknade. 
Nakon kraće rasprave od strane predsjednika Povjerenstva je predloţen slijedeći Zaključak: 
Naknade  koje je svojim aktima reguliralo Administrativno-pravno povjerenstvo ne mogu se 
smanjivati niti ukidati bez odgovarajućeg akta ovog Povjerenstva. 
Pravo na naknade se ne umanjuju u slučajevima odsustva zastupnika i djelatnika koji imaju 
pravo na naknade – godišnjih odmora, bolovanja (do 42 dana) i drugih opravdanih odsustva.  
Zaključak stavlja na usvajanje i konstatira da je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednica završila u 11,00 sati. 
 
 

Z A P I S N I K 
s  nastavka XVII. sjednice Administrativno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 

09.06.2017. godine u 10,00 sati u zgradi Skupštine u Tomislavgradu 
 
        Nakon pozdravnih predsjednikovih riječi utvrđena je nazočnost svih članova : Jozo 
Sliško, Mladen Šarić, Marko Ursa, Drago Puzigaća, Jasenko Tufekčić i Boţo Pavić što znači 
da Povjerenstvo ima kvorum te se moţe valjano raditi i odlučivati 
 
Predsjednik Povjerenstva je nazočne podsjetio da je ova točka 2. povučena s prošle sjednice 
ovog Povjerenstva i da bi je danas trebalo završiti. 
Zastupnik Jozo Sliško smatra da bi novac za 4 zastupnika HDZ 1990 trebalo vratiti toj 
stranci, a ako treba i od ostalih uzeti s tim da svi budu zadovoljni. 
Zastupnik Drago Puzigaća smatra da Odluka treba biti kao i prošlogodišnja i ne vidi tu ništa 
sporno. 
Zastupnik Jasenko Tufekčić smatra da ovo tijelo donosi prijedlog ali da Odluku o dodjeli 
sredstava treba usvojiti Skupština. 
Zastupnik Marko Ursa smatra da treba ispoštovati Poslovnik ovog tijela,a i Skupštine i odluku 
dati na usvajanje na Skupštinu. Što se tiče sredstava za HSP, ističe, neće nikakav zahtjev 
potpisivati dok se u njegovoj stranci ne riješe, kako kaţe, problemi.  
Zastupnik Mladen Šarić podrţava da prijedlog ide na Skupštinu i nema ništa protiv da 
prijedlog ide u obliku prošlogodišnje Odluke. 
Zastupnik Boţo Pavić ističe da se slaţe s zastupnicima Tufekčićem, Šarićem i Puzigaćom da 
odluka ide u obliku kao i prošlogodišnja i da prijedlog ide na Skupštinu. 
Predsjednik Povjerenstva predlaţe slijedeći prijedlog :  

O D L U K U o odobravanju sredstava iz Proračuna HBŽ za 2017. godinu 

 

Članak 1. 

 Odobrava se isplata ukupno planiranih sredstava u Proračunu HBŽ za 2017. godinu s 

ekonomskog koda 614323 u iznosu od 200.000,00 KM parlamentarnim političkim strankama 

temeljem osvojenih mandata u Skupštini HBŽ. 

 

Stranka Broj mandata Ukupno 

HDZ B i H 11 88.000,00 

HDZ 1990 2 16.000,00 

HNL  2 16.000,00 



NS „Radom za boljitak“ 2 16.000,00 

SNSD 3 24.000,00 

SDA 2 16.000,00 

SDP 1   8.000,00 

HSS „Stjepan Radić“ 1   8.000,00 

HSP BiH 1   8.000,00 

   

U K U P N O  200.000,00 

 

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1.ove Odluke isplatit će se u dva dijela, sukladno razini ostvarenih 

prihoda. 

Članak 3. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju ove Odluke zadužuje se 

Ministarstvo financija HBŽ. 

 

Prijedlog Odluke, koji će ići na usvajanje na Skupštinu, stavlja na glasovanje i konstatira da je 

usvojena većinom glasova (5 – za i 2-suzdržan).  

 

Pod točkom 3. predsjednik Povjerenstva je nazočne ukratko informirao da je županijska javna 

pravobraniteljica Ankica Sliško bez Rješenja o putnim troškovima pa bi se trebalo očitovati i 

o njenom zahtjevu. Nakon rasprave povjerenstvo je jednoglasno donijelo slijedeći zaključak : 

 Administrativno-pravno povjerenstvo je na svojoj sjednici održanoj 09.06.2017.god. 

razmatralo Izjavu/Zahtjev županijske javne pravobraniteljice Ankice Sliško za donošenje 

Rješenja o naknadi putnih troškova za odlazak i dolazak s posla za relaciju Kongora-Livno.  

 

Administrativno-pravno povjerenstvo je sukladno članku 43. Poslovnika Skupštine 

Hercegbosanske županije i Poslovniku o radu Administrativno-pravnog povjerenstva 

nadležno, između ostalog, za pripremanje i donošenje akata kojima se uređuju pitanja plaća 

dužnosnika koje bira odnosno imenuje Skupština Hercegbosanske županije i akte kojima se 

uređuje pitanje naknada za rad članova tijela koje imenuje Skupština, kao i pojedinačne akte o 

plaćama. 

 

Stoga, Administrativno-pravno povjerenstvo Skupštine Hercegbosanske županije je nadležno 

za donošenje Rješenja o plaći županijske javne pravobraniteljice, a za druga prava iz radnog 

odnosa nadležna je Služba koja imenovanoj  isplaćuju plaću i druge naknade ( regres, 

jubilarna naknada i druge naknade), sukladno pozitivnim pravnim propisima.  

 
Sjednica završila u 11,30 sati. 

 
Zapisnik vodila Marijana Lončar                                    predsjednik APP 
                               Stipo Pelivan 


