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Z A P I S N I K 

s III.  sjednice Zakonodavno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 29. veljače 2016. 

godine u 10,00 sati 

 

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

njome predsjedavao. 

        Nakon pozdravnih riječi  predsjednika Povjerenstva utvrĎena je nazočnost slijedećih članova 

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

Pavić. 

UtvrĎen 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 Zapisnika s II. sjednice Zakonodavno-pravnog Povjerenstva održane 

06.11.2015.god., 

2.Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sudskim pristojbama, 

3.Prijedlog Zakona o graĎenju Hercegbosanske županije , 

4.Prijedlog Zakona o reguliranju dospjelih a neuplaćenih obveza po osnovi doprinosa za 

zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti radnika rudnika ugljena u 

Hercegbosanskoj županiji, 

5.Nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije, 

6.Tekuća pitanja. 

 

 

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

 

Ad 2.,Ad 3.,Ad 4., i Ad 5. 

Pod ovim točkama dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedlog Zakona o dopuni Zakona o 

sudskim pristojbama, prijedlog Zakona o graĎenju Hercegbosanske županije, prijedlog Zakona o 

reguliranju dospjelih a neuplaćenih obveza po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje 

od neuposlenosti radnika rudnika ugljena u Hercegbosanskoj županiji i 

nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije te s aspekta svoje nadležnosti 

jednoglasno donijelo slijedeće Mišljenje:  

Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sudskim pristojbama - 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 predviĎeno Ustavom Hercegbosanske županije. Zakon nije 

razmatram u formi nacrta. 

Prijedlog Zakona o graĎenju Hercegbosanske županije - 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 predviĎeno Ustavom Hercegbosanske županije. 

Prijedlog Zakona o reguliranju dospjelih a neuplaćenih obveza po osnovi doprinosa za zdravstveno 

osiguranje i osiguranje od neuposlenosti radnika rudnika ugljena u Hercegbosanskoj županiji- 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 predviĎeno Ustavom 

Hercegbosanske županije. Zakon nije razmatran u formi nacrta. 



Nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti 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 predviĎeno Ustavom Hercegbosanske županije.  

 

Tajniku Povjerenstva je naglašeno da ubuduće na sjednicama Povjerenstva budu i predstavnici- 

predlagači zakonskih akata koji se budu nalazili na dnevnom redu sjednice ovoga Povjerenstva. 

Ad 6. 

Članica Povjerenstva Anita Batarilo je zatražila da se ovo Povjerenstvo očituje o dopisu Povjerenstva 

za izbor i imenovanje u svezi natječaja za tajnika Skupštine. Predsjednik Povjerenstva je naglasio da je 

prilikom raspisivanja i tijekom ovog natječaja napravljeno niz proceduralnih pogreški i povreda 

propisa te da se ovdje radi samo o prebacivanju odgovornosti na ovo Povjerenstvo što on nikako ne 

može i neće dozvoliti. Ostali članovi Povjerenstva nisu imali primjedbi na ovo izlaganje. 

Sjednica završila s radom u 10,35 sati. 

 

Zapisnik vodila:                                                Predsjednik Povjerenstva 

Marijana Lončar                                Jasenko Tufekčić     


