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ZAPISNIK 

  
Sa XX. ( V. izvanredne) sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana 17. 02. 
2017.god u 12,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu 

 

Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjedatelj Skupštine Robert Bagarid. Prozivkom je 

utvrđena je nazočnost 24 zastupnika (zastupnik Branko Krišto opravdao izostanak). Predsjedatelj 

Skupštine konstatira kvorum. Sjednici su nazočili predsjednik Vlade i ministri u Vladi HBŽ, predstavnici 

međunarodne zajednice i medija.  

Predsjedatelj Skupštine predlaže slijededi dnevni red: 

 

1.    Prijedlog Odluke o privremenom Financiranju  Hercegbosanske županije za razdoblje od  01.   
siječnja do 31.ožujka 2017.godinu 

      
Predsjedatelj otvara raspravu. 

Zastupnik Drago Puzigada želi čuti od tajnika po kojem članku Poslovnika je sazvana ova sjednica, koje 

su to okolnosti i činjenice nastupile za sazivanje izvanredne sjednice? Zbog čega se donosi Odluka o 

privremenom financiranju, kad je usvojen Proračun za 2017.  

Predsjedatelj Skupštine odgovara jer Skupština nema tajnika  da je sjednica sazvana po članku 54. 

stavak 2.  

Zastupnik Puzigada nije zadovoljan odgovorom i traži stanku u ime Kluba srba. 

Nakon stanke predsjednik Kluba srba  DragoPuzigada  pojašnjava kako su opdine Drvar, Glamoč i 

Bosankso Grahovo pred gašenjem i ako se ne promjeni politika županije prema istima njih za 5 godina 

nede biti. Vezano za Odluku o privremenom financiranju nije dobio odgovore. Članak  54 stav 2 ne 

stoji jer nigdje nije navedeno da razlozi sazivanja današnje sjednice to ispunjavaju. Ovdje se ne 

uvažava Klub srba ni ministri u Vladi, imate vedinu i danas de te preglasati, zbog naroda nedemo 

potezati pitanje vitalnog nacionalnog interesa. O današnjoj točci de biti suzdržani.  

Zamjenik predsjedatelja Slaviša Mihajovid traži stanku i ime Kluba.  

Nakon stanke Mihajlovide je obrazložio kako je Klub raspravljao o Odluci.  



Nema više prijavljenih, predsjedatelj zatvara raspravu i daje na usvajanje predloženi dnevni red. 

I konstatira kako je isti usvojen. (17 za, 4 suzdržana)  

 

Ad 1.  

 

Ministar Financija Stipan Šarac pojašnjava kako je predlagač predsjednik Vlade te je zastupnicima 

iznio razloge za ovu Odluku i ujedno ih  je upoznao kako je ministarstvo Financija tražilo mišljenja 

vezano za situaciju u kojoj je Proračun za 2017, od Ministarstva Financija FBiH, Ureda za 

zakonodavstvo i Ministarstva Pravosuđa, ali su dobili samo jedno mišljenje. 

Predsjednik Vlade Draško Dalid pojasnio je Odluku. 

Zastupnik Nedjeljko Rimac ističe kako se o iznosu nema što raspravljati, HDZ 1990 de podržati Odluku 

zbog svih razloga i naroda u županiji. Ali situacija u županiji zaslužuje tematsku sjednicu, zašto je 

došlo do potezanja mehanizma vitalnog nacionalnog interesa, zašto smo se doveli u ovako tešku 

situaciji, netko de za sve ovo morati odgovarati. Ovo je velika politička, gospodarska, financijska, 

moralna i materijalna šteta. Smatra kao zastupnik s dužim stažom u Skupštini kako je čitava ova 

situacija u kojoj strepe toliki korisnici proračuna počela od sjednice gdje se raspravljalo o 

opunomodenicima ŠGD-a, gdje su vladajudi-HDZ BiH na ne principijelan način donijeli Odluku. Kroz 

komisiju za izbor i imenovanje nisu uvažavali ni Srbe ni Bošnjaka i to iritira zastupnike jer je statutom 

precizirano da Skupština funkcionira kroz tijela, a to su komisije. To se reflektiralo i na izbor tajnika, 

na proračun i dovelo do ove situacije. Zakonski put neke ne zanima i onda imamo to što imamo, 

kazao je Rimac. Postavlja upit jeli postoji parlamentarna vedina? Kroz nekoliko sjednica vidimo da ne 

postoji. Zašto nema- dužni su dati objašnjenje i Skupštini i javnosti jer to dodatno pogoršava situaciju. 

Ne dopustivo je da predsjednik Vlade kandidiran iz reda HDZ BiH nailazi na ne razumijevanje stranke 

koja ga je postavila. Ima informacija da se na Vladi ne uvažava predsjednik Vlade. 

Zastupnik Jozo Ćosid ističe kako u Odluci u članku 6 stoji da odluka stupa na snagu narednog dana od  

dana objave u Narodnim novinama  HBŽ, predlaže izmjenu članka kako bi korisnici proračuna što prije 

dobili plade i da isti glasi: „Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a objaviti de se u Narodnim 

novinama HBŽ“.  Napominje kako nije siguran kao ni ministar Financija jeli privremeno financiranje u 

ovom trenutku legalno ili nije i stoga zahvaljiva svima koji su nas doveli u ovu situaciju. Misli na 

vodede ljude iz HDZ BiH.   

Zastupnik Ivan Milid ističe kako je svima jasno zašto smo se našli u ovakvoj situaciji i kako je ovo samo 

nastavak improvizacije. Obrazloženje Ureda za zakonodavstvo naručeno je za potrebe vladajudih jer 

nije naveden ni jedan pravni temelj. Ako je navedena deklaracija dovoljan pravni temelj onda se na 

nju trebaju pozvati i kod plada u Agenciji i Turističkoj zajednici kojima redovno iste kasne. Odluku de 

podržati zbog zaposlenih na proračunu.  



Zastupnik Mile Marčeta ističe kako je deklaracija sigurno točna i ispravna, ali je problem što se kod 

interesa srpskog naroda iste ne pridržavaju. Naglašava kako oni nisu remetilački faktor, ali pojedinci iz 

političkih stranaka sebi daju za pravo da su bogovi. Pojedinci koji sebi uzimaju za pravo zapošljavati, 

dijeliti ŠGD, doveli su do ove situacije. Ovo ne vodi ničemu i vode županiju u propast.  

Zastupnik Ilija Šljivid naglašava kako je predsjednik Vlada dobro istaknu kako smo na sjednici od 

30.12.2016. usvojili proračun, ali ne objavljivanjem u Narodnim novinama smatra se da isti nije 

donesen. To znači da kada je pokrenuto pitanje vitalnog nacionalnog interesa, dostavljena je 

dokumentacija i Ustavni sud de brzo donijeti odluku. Ali dok se ista ne donese on nije operativan i ne 

možemo ga koristiti, o tome najbolje govori Ustav FBiH članak 18a, stavak 7 i 8. Odluka o 

privremenom financiranju je prijelazno rješenje da ne bi doveli županiju u kolaps. 2000 ljudi treba 

dobiti pladu za ono što su radili i ako ne donesemo Odluku ugroziti demo temeljna ljudska prava. 

Apsolutno je za donošenje Odluke. Vezano za izlaganje ministra financija kako pravna strana oko 

Odluke o privremenom financiranju nije dala svoje mišljenje, želi kao zastupnik da ministarstvo 

pravosuđa dostavi po kojem to zakonu mi ne možemo usvojiti ovu Odluku, jer svi pričaju kako ne 

smiju donijeti Odluku, ali nitko ne navodi koji su pravni temelji za to. Smatra kako su u krivu i kako 

usvajanjem Odluke nema ni kriminala ni korupcije i onog momenta kada Ustavni sud donese odluku o 

proračunu, ova de se staviti van snage. Naglašava kako zadnji članak Odluke nije dobar, treba biti 

ispravljen tako da Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ne objavom u Narodnim novinama.  

Zamjenik predsjedatelja Slaviša Mihajlovid ističe kako se svaka sjednica pretvara u političke govore 

kao da je predizborna kampanja. Osvrnuo se i na postojanje parlamentarne vedine i koalicije, te je 

naglasio kako postoji neka nova parlamentarna vedina koja želi pokrenuti neke inicijative, a ne 

blokirati život u županiji. Činjenica je kako Odluku moraju usvojiti . Smatra kako se klub Srba davno 

trebao boriti za interese  od Ustava, grba i sl. Do krize u Skupštini došlo je onda kada se Klub srba 

razdvojio,  trebaju raditi na ujedinjenju srpskih interesa i to u kulturološkom i civilizacijskom smislu.  

Ivan Krstanovid smatra kako ovo sve izgleda kao politička kampanja, jer se nema što čuti i ne drže se 

dnevnog reda. Stanje nam je ovako jer izgleda da vodimo predizbornu kampanju. Ovdje smo samo 

povodom usvajanje ili ne usvajanja privremenog financiranja. 

Zastupnik Marčeta ističe kako je srpske interese štitio onako kako je znao. Nije se svrstao nigdje i 

ostaje principijelan od prvog dana.  Srbi nisu razlog krize, nego su to ljudi iz reda Hrvatskog naroda, 

dali potpomognuti malo Srbima i Bošnjacima u to ne ulazi. Apelira da su ovdje radi naroda, a ne radi 

sebe.  

Zastupnik Branko Ivkovid replicira zastupniku Mili Marčeti koji je rakao kako je za sve kriv Hrvatski 

narod, što se ponavlja ved drugi ili tredi put i onda je opasnost da ljudi povjeruju da je to tako. U vlasti 

od formiranja županije sudjeluju predstavnici i srpskog i bošnjačkog naroda legitimno izabrani. I 



ukoliko tvrdi da je kriv hrvatski narod onda to treba debelo argumentirati, jer demo se u suprotnom i 

mi ponašati  kao manjina i boriti se protiv neki ovdje koji sebi uzimaju za pravo da su vedina. 

Zastupnik Marčeta ističe kako nije rekao hrvatski narod, nego su to političari iz reda hrvatskog 

naroda. Narod nikad ne poistovjeduje s pojedincima.  

Zastupnik Branko Ivkovid replicira zastupniku Marčeti kako može prihvatiti da ste rekli političari iz 

reda hrvatskog naroda, ali ne može prihvatiti da prešuduje da su uz njih skupa radili i donosili odluke i 

političari iz reda srpskog i bošnjačkog naroda. 

Zastupnik Drago Puzigada ističe kako nisu zaprimljeni upiti Ministarstva pravosuđa, Ureda za 

zakonodavstvo koje je spominjao ministar financija. Mišljenje g. Perida nije bilo na Vladi nego je 

dobiveno nakon. Čudno mu je zašto je Odluku predlagao predsjednik Vlade kada je običaj da to učini 

ministar Financija.  Zamjera predsjedniku Skupštine što dozvoljava raspravu koja nema veze s 

dnevnim redom te kada to učini određene pusti da govore dok neke prekida.  

Predsjedatelj Skupštine ističe kako su imali jedini konkretan prijedlog zastupnika Joze Ćosida koji je 

ponovio i zastupnik Ilija Šljivid vezan za članak 6. stupanje na snagu Odluke danom usvajanja a ne 

danom objave u narodnim novinama.  

Predsjednik Vlade Draško Dalid ističe kako su u konzultacijama s pravnicima vezano za spomenuti 

članak  i ne može stupiti na snagu danom donošenja.  

Ministar financija ističe kako vjeruje pravnicima i kako je navedeni članak sukladan zakonu.  Odgovara 

zastupniku Puzigadi vezano za mišljenja kako je uvodnom izlaganju spomenuo, ali dozvoljava da zbog 

kratkog roka ljudi nisu stigli odgovoriti.  Svi ste upoznati s tim i to je bio moj argument za raspravu.  

Predsjedatelj zatvara raspravu i daje Odluke o privremenom Financiranju  Hercegbosanske županije za 
razdoblje od  01.  siječnja do 31.ožujka 2017.godinu uz prijedlog zastupnika Ćosida: „Odluka stupa na 
snagu danom usvajanja, a objaviti de se u Narodnim novinama HBŽ“. na glasovanje i konstatira kako je 
ista usvojena. (15 za 4 suzdržana) 
 

Sjednica završila u 14:00  

Tonski zapis sastavni je dio zapisnika. 

Zapisnik vodila: Ivana Velid 

Predsjedatelj Skupštine  

Robert Bagarid 

 

 

 

 

 


