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Tomislavgrad, 10.11.2015. godine 

Z A P I S N I K 

s II.  sjednice Zakonodavno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 06. studenog 2015. 

godine u 10,00 sati 

 

 Predsjednik  Zakonodavno – pravnog povjerenstva Jasenko Tufekčić sazvao je II. sjednicu i 

njome predsjedavao. 

        Nakon pozdravnih riječi  predsjednika Povjerenstva utvrđena je nazočnost slijedećih članova 

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

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

Sjednici nije nazočio Ivica Matković 

        Predsjednik Povjerenstva predlaže slijedeći 

D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje Zapisnika s I. ( konstituirajuće ) sjednice Zakonodavno-pravnog povjerenstva 

održane 24.08.2015.god., 

2. Prijedlog Zakona o vodama Hercegbosanske županije, 

3. Tekuća pitanja. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno kao i prva točka dnevnog reda. 

 

Ad 2. 

Pod ovom točkom dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedlog Zakona o vodama HBŽ te s 

aspekta svoje nadležnosti jednoglasno donijelo slijedeće Mišljenje:  

Prijedlog Zakona o vodama HBŽ - 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. Nedostaje Mišljenje ministarstva 

pravosuđa i uprave HBŽ.  

 

Ad 3. 

Povjerenstvo je raspravljalo slijedeće pristigle dopise :  

-zahtjev ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa odnosno od ministara Petra Galića za 

tumačenjem Zakona ( članka 28. ) o izvršenju Proračuna HBŽ za 2015.godinu , te s aspekta svoje 

nadležnosti dalo slijedeće Mišljenje : 

Zakonodavno-pravno povjerenstvo je jednoglasnog stava da Skupština HBŽ nije nadležna za način i 

raspored sredstava iz Proračuna za 2015.godinu  – Potpore za kulturu i Potpore za šport jer je to u 

nadležnosti resornog ministarstva i Vlade Hercegbosanske županije. 

-Inicijativu za dopunu Zakona o porezu na promet nekretnina i prava HBŽ dostavljeno od strane BTG 

d.o.o. Tomislavgrad , te s aspekta svoje nadležnosti dalo slijedeće Mišljenje: 

Zakonodavno-pravno povjerenstvo je konstatiralo kako je dopis prema Vladi HBŽ u svezi ove 

Inicijative upućen od strane predsjedatelja Skupštine HBŽ  još u srpnju tekuće godine te na taj dopis 

još uvijek nije odgovoreno. 

Vlada HBŽ i resorno ministarstvo je dužno postupiti po navedenom dopisu te ovom Povjerenstvu 

dostaviti odgovor što su uradili po tom pitanju. 

-Zahtjev za tumačenje odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina i prava HBŽ podnesen od strane 

fizičke osobe, te s aspekta svoje nadležnosti dalo slijedeće Mišljenje : 



-Zakonodavno-pravno povjerenstvo je razmatralo navedeni Zahtjev te da bi ocijenilo jeli Zahtjev 

osnovan ili ne potrebno je očitovanje Vlade i tijela nadležnih za  izvršavanje ili sprovođenje 

donesenog Zakona. 

Stoga, u privitku akta dostavljamo Vam Zahtjev za tumačenjem odredbi Zakona o porezu na promet 

nekretnina i prava HBŽ dostavljan od strane gospodina Venencija Mihaljevića, na razmatranje i 

dostavljanje potrebnog Mišljenja. 

  

Sjednica završila s radom u 10,45 sati. 

 

Zapisnik vodila:                                  Predsjednik Povjerenstva/Komisije 

Marijana Lončar                          Jasenko Tufekčić     


