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ZAPISNIK
s XIII. sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanje koja je odrţana 07.04.2017 god. u
stanci Skupštine u Maloj sali za sastanke u Skupštini HBŢ u Tomislavgradu
Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao član Povjerenstva Stipo Pelivan.
Sjednici su nazočili članovi Povjerenstva : Stipe Barun, Arif Kovačević, Josip Perić i Marko
Ursa.
Sjednici nije nazočio zastupnik Slaviša Mihajlović
Član Povjerenstva predlaţe slijedeći dnevni red :
1. Zapisnik sa XII. sjednice Povjerenstva odrţane 13. veljače 2017.godine,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru satlnih radnih tijela Skupštine
HBŢ,
3. Tekuća pitanja.
Član Povjerenstva Stipo Pelivan je objasnio kako je predsjednik Povjerenstva Branko Ivković
razriješen duţnosti zastupnika Skupštine HBŢ jer je prešao na novu duţnost te ovo
Povjerenstvo trenutno nema predsjednika. Klub Hrvata je predloţio da on sazove sjednicu
Povjerenstva kako bi mogli ići s točkom dnevnog reda na Skupštinu jer prethodno ta točka
mora proći ovo Povjerenstvo. Ostali članovi Povjerenstva nisu imali primjedbi na sazivanje i
voĎenje sjednice ovoga Povjerenstva.
Zastupnik Stipo Pelivan stavlja dnevni red na usvajanje i konstatira kako je jednoglasno
usvojen.
Ad 1.
Zastupnik Stipo Pelivan stavlja na raspravu Zapisnik s prošle sjednice Povjerenstva,
diskutanata nije bilo, zatvara raspravu te Zapisnik s prošle sjednice Povjerenstva stavlja na
usvajanje i konstatira kako je jednoglasno usvojen.
Ad 2.
Zastupnik Stipo Pelivan ponavlja kako je zastupnik u Skupštini Branko Ivković prešao na
novu duţnost te je razriješen duţnosti zastupnika u Skupštini, a Središnje izborno
povjerenstvo je dodijelilo mandat idućem slijedećem kandidatu s liste HDZ BiH, a to je
Mladen Šarić. Isti je na sjednici Skupštine poloţio prisegu te je potrebno donijeti/predloţiti
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izboru stalnih radnih tijela kojim temeljna Odluka
mijenja time što se ime Branko Ivković zamjenjuje imenom Mladen Šarić. Prijedlog stavlja na

raspravu, primjedbi nije bilo te je Povjerenstvo jednoglasno donijelo slijedeći prijedlog
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine HBŢ :
U Odluci o izboru stalnih radnih tijela Skupštine Hercegbosanske ţupanije
(
„Narodne novine HBŢ“, broj 4/15 ) članak 1. mijenja se i glasi :
Povjerenstvo/Komisiju za izbor i imenovanje – točka 1. umjesto imena Branko Ivković treba
stajati ime Mladen Šarić ;
Odbor za ekonomsku i financijsku politiku, denacionalizaciju i privatizaciju – točka 7.
Umjesto imena Branko Ivković treba stajati ime Mladen Šarić i
Administrativno-pravno povjerenstvo/komisija – točka 7. umjesto imena Branko Ivković
treba stajati ime Mladen Šarić.
Odluka je proslijeĎena Skupštini HBŢ na usvajanje.
Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave
Zapisnik vodila: Marijana Lončar
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