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Z A P I S N I K 

s VI. sjednice Zakonodavno-pravnog povjerenstva koja je održana dana, 01. prosinca 2016. 

godine u 10,15 sati 

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

njome predsjedavao. 

        Nakon pozdravnih riječi  predsjednika Povjerenstva utvrđena je nazočnost slijedećih članova 

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

Matković. 

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

Sjednici je nazočio ministar gospodarstva Aleksandar Štrbac i ministar znanosti, prosvjete, kulture i 

športa Petar Galić. 

 

        Predsjednik Povjerenstva predlaţe slijedeći 

D N E V N I   R E D 

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

28.10.2016.god., 

2.Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih Hercegbosanske ţupanije, 

3.Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu Hercegbosanske ţupanije, 

4.Nacrt Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u  Hercegbosanskoj ţupaniji, 

5.Nacrt Zakona o udţbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u 

Hercegbosanskoj ţupaniji  

6.Tekuća pitanja. 

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

Ad 2. 

Ovu točku dnevnog reda članovima Povjerenstva je obrazloţio ministar znanosti, prosvjete, kulture i 

športa Petar Galić. Predsjednik Povjerenstva je otvorio raspravu, nitko se nije javio za riječ, zatvara 

raspravu te predlaţe slijedeći Zaključak : Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih 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 javno-privatnom partnerstvu 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 ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Petar Galić. 

Predsjednik Povjerenstva otvara raspravu, diskutanata nije bilo, zatvara raspravu te predlaţe slijedeći 

Zaključak : Nacrt Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Hercegbosanskoj ţupaniji - 

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 5. 

Ovu točku dnevnog reda obrazloţio je ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Petar Galić. 

Predsjednik Povjerenstva otvara raspravu, diskutanata nije bilo, zatvara raspravu te predlaţe slijedeći 

Zaključak : Nacrt Zakona o udţbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u 

Hercegbosanskoj ţupaniji - 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. 

Zastupnik Drago Puzigaća ima primjedbu kako ovaj Zakon ne moţe ići na Skupštinu jer je neustavan. 

Zaključak usvojen uz 1 glas protiv. 

   

Zapisnik vodila:                                                        Predsjednik Povjerenstva 

Marijana Lončar                                           Jasenko Tufekčić     


