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Z A P I S N I K 

s I. ( konstituirajuće ) sjednice Zakonodavno-pravnog povjerenstva/komisije koja je održana 

dana, 24. kolovoza 2015. godine u 10,00 sati 

 

 Predsjednik  Zakonodavno – pravnog povjerenstva / komisije Jasenko Tufekčić sazvao je I.      

( konstituirajuću ) sjednicu i njome predsjedavao. 

        Nakon pozdravnih riječi  predsjednika Povjerenstva utvrđena je nazočnost slijedećih članova 

Povjerenstva : Drago Puzigaća, Ivan Milić, Tihana Krželj, Anita Batarilo, Mirko Pavić i Ivica 

Matković. Utvrđen je kvorum te je povjerenstvo moglo valjano raditi i odlučivati.  

        Predsjednik Povjerenstva predlaže slijedeći 

D N E V N I   R E D 

1.Usvajanje Poslovnika o radu Zakonodavno-pravnog Povjerenstva/Komisije, 

2.Razmatranje pristiglih materijala, 

3.Tekuća pitanja. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

Ad 1. 

Predsjednik Povjerenstva je ukratko obrazložio prijedlog Poslovnika o radu ovog Povjerenstva, 

diskutanata nije bilo, predložena  Marijana Lončar za tajnika ovog Povjerenstva i oba prijedloga su 

usvojena jednoglasno. 

Ad 2.  

Pod ovom točkom dnevnog reda Povjerenstvo je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

policijskim službenicima Kantona 10, prijedlog Zakona o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima 

Kantona 10 i nacrt Zakona o vodama Hercegbosanske županije te s aspekta svoje nadležnosti 

jednoglasno usvojilo slijedeće Mišljenje:  

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o policijskim službenicima Kantona 10- postoji 

ustavni temelj za raspravljanje o predloženom Zakonu,predložen je od  ovlaštenog predlagača te je 

Skupština mjerodavna za raspravljanje i usvajanje istog kao što je i predviđeno Ustavom 

Hercegbosanske županije. 

Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10 - postoji ustavni temelj za 

raspravljanje o predloženom Zakonu,predložen je od  ovlaštenog predlagača te je Skupština 

mjerodavna za raspravljanje i usvajanje istog kao što je i predviđeno Ustavom Hercegbosanske 

županije. 

Nacrt Zakona o vodama Hercegbosanske županije - postoji ustavni temelj za raspravljanje o 

predloženom Zakonu, predložen je od  ovlaštenog predlagača te je Skupština mjerodavna za 

raspravljanje istog kao što je i predviđeno Ustavom Hercegbosanske županije. Nedostaje Mišljenje 

ministarstva pravosuđa i uprave HBŽ.  

  

Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave. 

 

Zapisnik vodila:                                  Predsjednik Povjerenstva/Komisije 

Marijana Lončar                          Jasenko Tufekčić     


