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Z A P I S N I K 

s V. sjednice Zakonodavno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 28. listopada 2016. 

godine u 10,00 sati 

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

njome predsjedavao. 

        Nakon pozdravnih riječi  predsjednika Povjerenstva utvrđena je nazočnost slijedećih članova 

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

Sjednici je nazočio i predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. 

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

Sjednici nije nazočio zastupnik Ivica Matković ( opravdao izostanak). 

        Predsjednik Povjerenstva predlaţe slijedeći 

D N E V N I   R E D 

1.Usvajanje Zapisnika s IV. sjednice Zakonodavno-pravnog povjerenstva odrţane 

06.06.2016.god., 

2.Prijedlog Zakona o pruţanju besplatne pravne pomoći Hercegbosanske ţupanije, 

3.Nacrt Zakona o Razvojnoj agenciji Hercegbosanske ţupanije, 

4.Nacrt zakona o socijalnoj skrbi Hercegbosanske ţupanije, 

5.Tekuća pitanja. 

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

Ad 2. 

Ovu točku dnevnog reda članovima Povjerenstva je obrazloţila ministrica pravosuđa i uprave Mirjana 

Stojsavljević-Petraković. Predsjednik Povjerenstva je otvorio raspravu, nitko se nije javio za riječ, 

zatvara raspravu te predlaţe slijedeći Zaključak : Prijedlog Zakona o pruţanju besplatne pravne 

pomoći Hercegbosanske ţupanije - postoji ustavni temelj za raspravljanje o predloţenom Zakonu, 

predloţen je od ovlaštenog predlagača te je Skupština mjerodavna za raspravljanje i usvajanje istog 

kao što je i predviđeno Ustavom Hercegbosanske ţupanije. Zaključak usvojen jednoglasno. 

 

Ad 3. 

Ovu točku dnevnog reda obrazloţio je ministar gospodarstva Aleksandar Štrbac. Predsjednik 

Povjerenstva otvara raspravu, diskutanata nije bilo, zatvara raspravu te predlaţe slijedeći Zaključak :  

Nacrt Zakona o Razvojnoj agenciji Hercegbosanske ţupanije - postoji ustavni temelj za raspravljanje o 

predloţenom Zakonu, predloţen je od  ovlaštenog predlagača te je Skupština mjerodavna za 

raspravljanje istog kao što je i predviđeno Ustavom Hercegbosanske ţupanije. Zaključak usvojen 

jednoglasno. 

Ad 4. 

Ovu točku dnevnog reda obrazloţio je pomoćnik ministra rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih 

Milan Mihaljević. Predsjednik povjerenstva otvara raspravu, diskutanata nije bilo, zatvara raspravu te 

predlaţe slijedeći Zaključak : Nacrt Zakona o socijalnoj skrbi Hercegbosanske ţupanije - postoji 

ustavni temelj za raspravljanje o predloţenom Zakonu, predloţen je od  ovlaštenog predlagača te je 

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

ţupanije. 

Ad 5. 

Pod ovom točkom vodila se rasprava oko tehničkih pogreški u svezi zakona o izmjeni i dopuni Zakona 

o sudskim pristojbama, Povjerenstvo je jednoglasnog stava da isti treba ispraviti ( usporedit s 

izvornikom) te ispravljen objaviti u Narodnim Novinama HBŢ. U raspravi je sudjelovao i 

predsjedatelj Skupštine. 



Povjerenstvo je također raspravljalo o Programu rada Skupštine za 2016.godinu te je jednoglasnog 

stava da je Skupština nadleţna za raspravljanje i usvajanje istoga. U raspravi je sudjelovao i 

predsjedatelj Skupštine. 

Predsjednik Povjerenstva je nazočne upoznao da je na ovo Povjerenstvo stigao dopis od strane 

Povjerenstva za izbor i imenovanje Skupštine Hercegbosanske ţupanije u kojem traţe očitovanje 

ovoga Povjerenstva u svezi regularnosti natječajne procedure za Tajnika Skupštine Hercegbosanske 

ţupanije. Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Branko Ivković je nazočne ukratko 

informirao što je sve urađeno po pitanju ovoga natječaja te da od ovoga Povjerenstva traţi Mišljenje-

jeli procedura ispoštivana ili nije. Nakon njegova izlaganja uslijedila je kraća rasprava nakon koje je 

Povjerenstvo jednoglasno donijelo slijedeće Mišljenje : Zakonodavno-pravno povjerenstvo Skupštine 

Hercegbosanske ţupanije smatra da Zaključak Povjerenstva za izbor i imenovanje Skupštine 

Hercegbosanske ţupanije ( broj: 01-03/12-49-12.3 od 27.7.2016.godine) kojim traţi očitovanje u svezi 

provedene natječajne procedure za Tajnika Skupštine Hercegbosanske ţupanije nije pitanje o kojem bi 

trebalo raspravljati ovo Povjerenstvo niti moţe o tome iznijeti svoj stav  jer je nenadleţno raspravljati 

o istom. Povjerenstvo smatra da se o istom treba očitovati Povjerenstvo za Ustav i poslovnik Skupštine 

Hercegbosanske ţupanije. 

 

   

Zapisnik vodila:                                                        Predsjednik Povjerenstva 

Marijana Lončar                                           Jasenko Tufekčić     


