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ZAPISNIK 

  
sa XXII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije (VI. Izvanredne) koja je održana 21. 
06. 2017.god u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu 

 

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

utvrđena je nazočnost 24 zastupnika (zastupnik  Slaviša Mihajlovid 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 smjeni zamjenika predsjedatelja Skupštine, 
2. Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjedatelja Skupštine, 
3. Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Hercegbosanske županije, 
4. Prijedlog kandidata za mandatara Vlade Hercegbosanske županije 
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Vlade Hercegbosanske županije, 
6. Polaganje prisege predsjednika i ministara u Vladi Hercegbosanske županije,  
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

Zastupnik Mladen Šarid u ime povjerenstva za izbor i imenovanje  predlaže- s obzirom na zahtjev 

Kluba srba za promjenom zamjenika predsjedatelja Skupštine i ostavke Slaviše Mihajlovida na isto 

mjesto. Predlažu da se prve dvije točke brišu i da bude jedna Odluka koja de glasiti: Izmjene i dopune 

Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Skupštine 

Hercegbosanske županije.  

Zastupnik Josip Perid ističe kako nije dobio ni poziv ni materijale za današnju sjednicu Skupštine. S 

obzirom da se radi o vrlo bitnim temama, nije pročitao materijale i ne zna koji su razlozi za smjenu i 

ne bi želio da se izglasavanjem ne dopusti predsjedniku Vlade i ministrima izjašnjavanje, jer čuje kako 

de određeni ministri biti smijenjeni dok neki nede, želio bih čuti kakva je razlika između njih,te traži da 

mu se dostave razlozi smjene da vidi jeli se radi o kriminalnim radnjama, nečemu drugom ili pak o 



nečemu što nema veze s radom HBŽ. Inzistira na izvješdu i predsjednika Vlade i svih ministara kako bi 

vidjeli što su radili.  

Zastupnik Stipe Barun ističe kako ni on nije dobio materijale iz koji bih se vidjelo o čemu se danas 

radi. Prije svega naglašava kako je prekršen Poslovnik o radu Skupštine, jedina točka koja danas može 

prodi i prema Poslovniku je izbor zamjenika predsjedatelja Skupštine. Pozivajudi se na članak 52 koji 

kad pročitamo vidimo da se radi samo o načinu sazivanja Skupštine, međutim cijelo poglavlje 7 u 

Poslovniku koje se odnosi na Izbor, razriješena i smjenjivanja nije primijenjeno.  Od podnošenja 

prijedloga članak 176 nije poštovan. Mi smo materijale trebali dobiti prije tri dana. Vezano za točku 3 

članka 177 na povjerenstvu za izbor i imenovanje nije omogudeno glasovanje pojedinačno o 

kandidatima. Zatim se poziva na članak 186 i ističe kako na povjerenstvu za izbor i imenovanje nismo 

dobili. Radi se o kršenju Poslovnika i ne zna čime su se rukovodili i sazvali sjednicu. Predlaže da prvu 

točku obave danas, a sve ostalo kada dobiju materijale za sedam dana.  

Nema više prijavljenih te predsjedatelj daje izmijenjeni dnevni red na glasovanje: 

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja i 
zamjenika predsjedatelja Skupštine Hercegbosanske županije 
2 . Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Hercegbosanske županije, 
3. Prijedlog kandidata za mandatara Vlade Hercegbosanske županije 
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Vlade Hercegbosanske županije, 
5. Polaganje prisege predsjednika i ministara u Vladi Hercegbosanske županije,  

 

 

Predsjedatelj konstatira da je dnevni red usvojen. (18 za 1 suzdržan i 4 protiv) 

 
 

Ad 1. 
 

Predsjednik povjerenstva za izbor i imenovanje obrazložio je ovu točku. 
Predsjedatelj otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara raspravu i daje Odluku o izmjeni i dopuni 
Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Skupštine 
Hercegbosanske županije na glasovanje i konstatira da je usvojena. (19 za 1 suzdržan 2 protiv) 
Predsjedatelj nakon toga daje stanku kako bi predstavnici Klubova srba, hrvata i bošnjaka  donijeli 
odluku o tome tko de biti predsjedatelj, a tko zamjenici predsjedatelja Skupštine.  Nakon stanke 
predsjedatelj Bagarid objašnjava kako su donijeli odluku da predsjedatelj ostaje Robert Bagarid, a 
zamjenici Jasenko Tufekčid i  Drago Puzigada.   
 

                                                                       Ad 2. 
Predsjednik povjerenstva za izbor i imenovanje Mladen Šarid obrazložio je ovu točku. 
Predsjednik Kluba HDZ BiH Branko Krišto pojasnio je inicijativu za smjenu kuju je potpisalo 10 
zastupnika.  Ističe da je obzirom na primijedeni slabiji rad Vlade u odnosu na očekivani Klub je donio 
zaključak da se ide u rekonstrukciju.  Očito je to i po radu Skupštine gdje ne dobivamo zakonska 
rješenja, sjednice Vlade se prekidaju i odgađaju i nismo zadovoljni pokazanim radom. Obzirom da je 
mandat za sastav Vlade dobio HDZ BiH i u sklopu koalicijskog ugovora sa strankama koje čine vedini 
odlučilo se idi na rekonstrukciju. Jasno da iza toga stoji političko djelovanje i onaj tko ima mandat ima 
pravo donositi odluke.  



Zastupnik Nedjeljko Rimac ističe kako je ovo bilo licemjerstvo jer je jasno da se krši Poslovnik 
Skupštine,  za ovo je najodgovornija HDZ BiH jer mijenjaju ljude za koje ne znamo zašto. Prilikom 
postavljanja Dalida sve pohvale, a sad nema povjerenja županijskog odbora HDZ BiH čiji smo svi taoci. 
Ne razumije ovo i nede podržati smjenu predsjednika Vlade, jer ga se ovdje samo politički 
diskriminira, traži pojedinačno izglasavanje ne povjerenja jer je od samog početka ovog mandata sve 
krivo postavljeno, od kupovine dva zastupnika HDZ 1990 i sad de se vidjeti da se ista kupovina 
ponavlja, svi su se namirili kazao je Rimac.  Mijenjate ljude bez argumenata, ova Vlada je postala 
obiteljska i usko stranačka, nitko se ne pita zašto mladi odlaze, zašto propada gospodarstva, 
zdravstvo i zašto smo najgora županija to vas iz HDZ BiH nije briga.  
Zastupnik Josip Perid ističe kako je tražio na početku izvješda o radu premjera i ministara, 
parlamentarna vedina ima pravo mijenjati, ali nam moraju objasniti razloge zašto. Ovdje se poslovnik 
krši standardno, pravne države, tužiteljstva ni policije nema. Kada je smijenjena skupština ŠGD sve je 
urađeno protiv statuta. Imenovan je i VD Branko Ivkovid i uredno je zaposlio 70 i više ljudi u šume i o 
tome se ne priča i tako se radi.  Zanima ga zašto smjenjuju Dalida nije bio kriminalac i ne pošten, koji 
su razlozi? Traži odgovor i od Dalida koliko je koštalo njegovo imenovanje i jesu li oni zastupnici koji 
su prvi put kupljeni jeli to ulazi i sada ili ih trebaju ponovo pladati. Koji su to ministri koji su nešto 
napravili, a koji nisu ništa. Nede glasati za smjenu Draška Dalida.  
Zastupnik Stipe Barun ističe kako je ved utvrđeno da se krši Poslovnik. Ako demo mijenjati Dalida i ako 
de stanje biti bolje i on de za to glasati, ali zanima ga zašto se mijenja Dalid, a ostavlja se predsjednika 
Skupštine koji je napravio toliko proceduralnih pogrešaka. Ni dan danas nemamo tajnika, nije usvojen 
program rada Skupštine, prodaja skupštinskog automobila...pravimo lakrdiju od Skupštine. 
Razgovarajmo o ministrima koji ostaju ističe jedan je predsjednik Opdinskog odbora HDZ BiH  Livno 
Mihaljevid, drugi predsjednik OO HDZ BiH Tomislavgrad Šarac, tredi predsjednik ŽO HDZ BiH Brešid.  
Znači da je politička i izvršna vlast u njihovim rukama. Pokažite nam rezultate koji su postigli. Ministar 
Galid ima kaže dvije presude Vrhovnog suda iz drugog mjeseca što se čeka, zaposleno oko 2000 
djelatnika, a nemamo prosvjetnog inspektora,  vezano za Ministara Mihaljevida ističe kako  imamo VD 
ravnatelja policije tri godine zar je problem izabrati ga, ured za žalbe javnosti nemamo 8 godina, 
Ministar Šarac zakon o pladama u županiji još nije donesen, jedina smo županija koja na 17 posto 
PDV-a,  više od 12 godina plada još 6 posto poreza u ugostiteljstvu. Ministar Brešid je donio jedan 
zakon koji je pripremio njegov prethodnik, što su ovi ministri uradili, zašto ih ostavljamo pita Barun i 
ističe kako je jedini koji se ne uklapa u ovaj ne rad i ne red je predsjednik Vlade Dalid oni koji su ga 
doveli sad ga smjenjuju zato što ne želi iste slušati nego želi korektno raditi.  
Zastupnik Ivan Milid ističe kako su ovu Vladu u startu podržale 22-23 ruke, svojim radom je spala na 
12-13, a nakon kupovine zastupnika ponovo se popela na 17. ŠGD su riješili kako su riješili, 
pripravnike, upravna vijeda... Što ste učinili, a da se tiče građana? Zakon o državnoj službi, zakon o 
vodama nisu operativni.  Pita imamo li komesara, imamo li prvog čovjeka uprave za civilnu zaštitu, 
robnih rezervi, zavoda za zapošljavanje? Imamo ističe na vidiku štrajkove, tužbi u iznosu od 10 
milijuna. Imamo li tajnika Skupštine, Centar u Kovačima nema ravnatelja ni jedan djelatnik nema 
pravi ugovor? U našem gradu se prave susreti s gospodarstvenicima koji nisu urodili plodom.  Od ove 
smjene Vlade svi koji drže do sebe bi se trebali distancirati istaknu je Milid.  
Predsjednik Vlade Draško Dalid  iznosi da razlog ove rekonstrukcije što je HDZ BiH postao obiteljska 
stranka obitelji Krišto zajedno sa onim koji vjerno slušaju, a posebno naglašava Ministra MUP-a.  Nije 
mu problem odstupiti s pozicije, i dalje tvrdi da je HDZ BiH najjača stranka, ali ima pogrešno 
rukovodstvo u našoj županiji. Stranka se mora konačno demokratizirati, jer je ovo teška autokracija. 
Sve je mogudnosti usmjerio da Vlada što bolje radi, ali je imao velike opstrukcije. 2014 godine je 
napravio  dobrim djelom program rada Vlade, dok ministri nisu ništa u isti uvrstili. Nije ističe u dok je 
u Vlasti počinio ništa kriminalno, gdje god je radio radio je na koristi i dobit što vedeg kruga ljudi.  Ali 
trenutno rukovodstvo to ne priznaje.  Ističe izjavu predsjednika ŽO HDZ BiH kako mu je rekao da je 
posao predsjednika Vlade samo vođenje sjednica. Neki ljudi koji čine Vladu bez laži ne mogu 
funkcionirati, gledam kaže zastupnika Božo Pavida koji se prodao prilikom prelaska iz HDZ 1990 u HDZ 
BiH isto tako i za današnju ruku, Mirko Pavid isto tako se prodao za posao supruge u ministarstvu 
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, zastupnik Ilija Šljivid  se prodao za poticaje i pripravnički 



posao sinu, prodao se i Stipe Pelivan za mjesto direktora ŠGD-a ili predsjednika Vlade nije siguran, 
Ljubo Velid prvi pute se prodao na glasovanju za opunomodenike ŠGD-a za posao jedne kderi u 
Skupštin za stalni radni odnos, sada drugi put za posao druge , Marko Ursa  se prodao za obedani 
posao od ministra MUPa za ženu.  Od mene se nije tražilo izvješde na temelju kojeg bi se vidjelo što 
smo ili nismo uradili. Posebno se zahvaljuje Borjani Krišto i njenom mužu Branku, njihovom zetu Ivici 
Brešidu i nevjesti Tihani Krželj odnosno Popovid i mogu čestitat mandataru koji isto dolazi iz obitelji 
Popovid. Ovakav način vladanja 2018. godine nede prodi. Isto pozdravlja g. Brodetu koji je pokleknuo i 
sudjelovanje u vlasti mu je bitnije od ljudskih načela. Ovdje se radi o teškim trgovcima koje ne 
zanimaju problemi ljudi koji žive ovdje, nego samo njihovi osobni interesi. Dobar dio Vlade na 
proračun gleda tako da se zadovolje pojedinci i udruge koje neko kontrolira. Bio sam ističe protiv 
imenovanja u upravne odbore zdravstvenih ustanova, protiv poništenja natječaja zato što se nisu na 
isti prijavili neki ljudi za koje je danas trebalo dizati ruke. Protiv je načina izbora pripravnika i protiv 
svega što ne donosi dobro čitavom prostoru. Kao predsjednik Vlade nemam mogudnost smjene 
ministar koji su provodili opstrukciju, mogu to predložiti, ali smjenjuje ih Skupština za koju znamo pod 
čijom je kontrolom. Nadam se da de se ljudi koji su ostali izvan ovog sustava politički angažirati i 
pokazati ovim ljudima da su prošla, svršena stvar i poziva ih da se svi 2018. godine pokušaju usmjeriti 
protiv ovih ne demokratskih način protiv ovog zla. Poziva  građane da pokušaju stati na kraj kontroli 
glasačkih kutija, poziva međunarodnu zajednicu, ako im je stalo do toga da se zavede red da stave 
pod kontrolu glasačke kutije i neka onda dobije onaj tko uživa povjerenje ljudi. Bez toga de ova ekipa 
dobiti izbore i 2018 i sve nakon toga, ako se mi ne organiziramo i ne spriječimo ih kazao je Dalid. 
Nadam se da de biti pojedinaca koji de spriječiti manipulacije i izborne krađe. Jer ljudi koji to rade 
nikad nede služiti narodu. Ne radi se o smjeni zato što sam je ne radnik, jer evo i kolega  Iliju Šljivida 
mu je rekao koji boljeg šefa nije imao, na isti način se ponašao i u Vladi, ali pojedinci to ne žele. 
Čovjek  je institucija želi kroz njih raditi, da obrazuju mlade ljude i širimo im vidike, a zadovoljstvo mu 
je što je tu g. Frano Krišto kojeg posebno pozdravlja.  
Predsjedatelj zatvara raspravu i daje Odluku o razrješenju predsjednika i ministar u Vladi na 
glasovanje i konstatira da je odluka usvojen ( 18 za  5 protiv i 1 suzdržan) Nakon toga zastupnik Rimac 
izražava sumnju u glasovanje i traži pojedinačno izjašnjavanje.  
Jozo Dosid-protiv, Nedjeljko Rimac-protiv, Drago Puzigada-za, Mile Marčeta-za, Josip Perid-protiv, Ivan 
Krstanovid-suzdržan, Jasenko Tufekčid-za, Arif Kovačevid-za, Ivan Milid-protiv, Marko Ursa-za, Jozo 
Sliško-za, Branko Krišto-za, Stipo Peliva-za, Stipe Barun-protiv, Josip Mioč-za,Ljubo Velid-za,  Tihana 
Krželj-za, Mirko Pavid-za,Robert Bagarid-za,  Božo Pavid-za, Anita Batarilo-za, Mladen Šarid-za, Ivica 
Matkovid-za, Ilija Šljivid-za.  Nakon pojedinačnog izjašnjavanja predsjedatelj konstatira kako je Odluka 
o razrješenju predsjednika i ministar u Vladi HBŽ usvojena sa 18 glasova za, 5 protiv i 1 suzdržanim 
glasom. Prije prelaska na idudu točku predsjedatelj daje stanku od 10 minuta kako bi rukovodstvo 
Skupštine donijelo Odluku o kandidatu za  predsjednika Vlade.  
 
 
 
 

Ad 3. 
 

Nakon stanke predsjedatelj objašnjava kako je rukovodstvo Skupštine donijelo odluku o imenovanju 
kandidata za predsjednika Vlade HBŽ. Imenu je se dipl. pravnik Ivan Jozid iz Livna kandidatom za 
predsjednika vlade HBŽ. Točka 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti de se u 
Narodnim novinama HBŽ.  
Predsjedatelj daje stanku od 10 minuta kako bi povjerenstvo za izbor i imenovanje održalo sjednicu te 
predložilo novu Vladu HBŽ, uz konzultacije s kandidatom za predsjednika.  

 
 

 
 



Ad 4. 
 
Nakon stanke predsjednik povjerenstva je obrazložio ovu točku.  
Bududi predsjednik Vlade se obratio zastupnicima i upoznao ih s planom rada i ciljevima nove Vlade. 
Zahvalio se HDZ BiH na ukazanom povjerenju. U ime cijele Vlade zahvalio se zastupnicima na 
povjerenju. Vlada koja je imenovana danas ima malo manje od pola mandata da ispuni sve obedano. 
Reforma školstva i izjednačavanje uvjeta rada i obrazovanja za sve osnovnoškolce bit de jedan od 
prioriteta, kada je u pitanju zdravstvo poboljšati demo strukturu osiguranih osoba u županiji, 
poboljšati demo primarnu zdravstvenu zaštitu i obiteljsku medicinu, nastaviti ulaganje u sekundarnu i 
tercijarnu zaštitu. Planira se otvaranje novih odjela u županijsku bolnicu. Nastaviti demo suradnju s 
udrugama proisteklim iz domovinskog rata, jedna od prvih aktivnosti de biti suradnja s 
gospodarstvenicima,  ispunjavati demo obveze prema socijalno ugroženim. Poljoprivredne potpore 
demo uobličiti kako ne bi ovisili o ne predvidivim federalnim potporama. Svi projekti u ovom 
razdoblju imaju za cilj pokrenuti trend razvoja gospodarstva naše županije te zaustaviti iseljavanje. 
Kazao je Jozid. 
Zastupnik Marko Ursa čestita bududem mandataru i ministrima, ali želi iskoristiti situaciju da odgovori 
bivšem predsjedniku Vlade, jer je on običan komunistički stari lažljivac koji se služi podvalama, govori 
to iz razloga što je spomenu da je s ministrom Mihaljevidem dogovarao posao za ženu, ističe kako ima 
četvero male djece i sve da hode ne može je zaposliti, nije mislio o tom govorit ali i mandatar može 
javno potvrditi što je tražio za njegovo imenovanje, sad de to redi javno to su bile dvije stvari: 
regionalni otpad na Koridini ukoliko ima ikakva pravna regulativa da se makne od tud, a prva stvar 
koju je tražio je da osoba kojoj je pripravnički u ŠGD-u  završio, kada se raspiše natječaj ne bude 
diskriminirana zato što joj je stric Draško Dalid, to sam i kaže i njemu rekao i od njega du tražiti javnu 
ispriku ili du idi na sud, nada se da de mediji ovo prenijeti kako bi se demantirala Dalideva izjava.  
Zastupnik Božo Pavid čestita novom premijeru i pridružuje se zastupniku Ursi u kategorizaciji bivšeg 
predsjednika Vlade kao  komunističkog licemjera i poziva sve krim službe i policiju, da istraže svu 
njegovu imovinu, imovinsku kartici i neka vide za što sam prodao, traži da mu neko  odgovori što ja to 
tražio za ruku? U mom prvom i drugom koljenu nitko ne radi u državnoj službi, ni u javnim 
poduzedima, nisam niti du nešto tražiti-to je moja volja i volja mojih birača kazao je Pavid. Drašku 
Dalidu poručuje da ne zna čiji to zet radi u inspekciji, kako je došao u leglo HDZ 1990 i zaposli svog 
zeta? Kako je zaposli kder u šumariju? Kako mu brat radi u komunalnom, a drugi u šumariji? Od kud 
to? Jeli on bio kupljen kada se zaposlio prvi put u policiju, kada je prešao iz policije u inspekciju, iz 
inspekcije u šume i na kraju za premijera, jeli to uredu? Žao mi je što nam je predsjedatelj oduzeo 
riječ i što je glupo pričati sada kada ga nema. 
Zastupnik Ilija Šljivid  ističe kako se mora dati mogudnost da se odgovori bivšem predsjedniku Vlade, 
bio je za reorganizaciju Vlade i ističe kako je bio jedan od rijetkih koji je diskutirao vezano za program 
rada Vlade, to je jedan od najbolje urađenih programa, ali rekao je da de i pratiti rad Vlade po tom 
programu i tada naglasio  da su međuljudski odnosi u Vladi vrlo loši i da de dodi do razlaza, ako se ne 
konsolidiraju. Nisu odradili to što je trebalo i onda se dogodila reorganizacija. Mislio je da de program 
donijeti puno toga, nabrojano je 37 zakona, a od usvajanja programa mi niti jedan zakon nismo dobili 
u proceduru. Nabrojani su i projekti koji nisu odrađeni, bez rada Vlade nema ničega. Najviše mu 
zamjera vježbenike koji ved pola godine čekaju i nisu u stanju zaposliti ih. Rad Skupštine je uvjetovan 
radom Vlade i razlog iz kojeg mi rijetko održavamo sjednice je to što nemamo materijala. 
Profesionalac je u Skupštini i sramota ga je redi da ne može zaraditi svoju pladu na korektan način, a 
samo iz razloga što Vlada ne radi ništa. Vezano za Dalidevu izjavu i najboljeg šefa ističe kako 
potvrđuje bio je dobar šef, ali ima nekih stvari zbog kojih se nije složio s njim i zbog čega je glasao za 
rekonstrukciju. Odgovara na prozivke vezane za poticaje kako je on jedino profesionalni zastupnik i 
ne bavi se ničim drugim.  Obitelj Šljivid ima obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo  čiji nositelj je 
njegova žena.  Od poticaja nismo dobili ništa. Uredno je sukladno Zakonu predao svu dokumentaciju i 
ako i jedna marka bude dodijeljena mimo zakona ističe da de za svaku  10 godina provesti u zatvoru.  
Želio bi da ga bivši premijer kazneno prijavi kako bi mogao zatražiti zadovoljštinu na sudu, koristio bi 
se odrednicama članka 347 kaznenog zakona FBiH za lažno prijavljivanje, jer mu ističe ovako ne može 



ništa. Vezano za njegovog sina koji je također prozvan objasnio je kako je diplomirao i ima izvrsne 
ocjene i dugo je na zavodu za zapošljavanje i bez obzira na ocjenu komisije prošao bi među 18.  
Govori tri strana jezika jeli njega treba protrati iz županije. Ovo ističe govori ne da uzvrati njemu nego 
želi da javnost ne stekne krivi dojam o obitelji Šljivid.  Nede se spuštati na njegov nivo i prozivati gdje 
su zaposlena njegova djeca sve je rečeno. Pita Dalida zašto nije poduzeo ništa kada je u pitanju 
odvojeni život ministara iz reda srpskog naroda, kada su u pitanju troškovi prijevoza osoba koje 
stanuju u Livnu odnosno u Tomislavgradu, a primaju troškove prijevoza svaki mjesec, što je uradio 
kada je u pitanju pravilnik o korištenju službenih automobila? Postavlja mu pitanje i žao mu je što ga 
nema da odgovori kako je mogao primati pladu nekoliko mjeseci u ŠGD-u, a nije bilo zaposlen dok je 
bio nositelj liste HDZ BiH na lokalnim izborima 2012. godine, jeli tu ima elementa kaznene 
odgovornosti? Na kraju je čestitao novoj Vladi HBŽ.  
Zastupnik Ivica Matkovid zamjera predsjedatelju što mu nije dao riječ za odgovor Dalidu. Javio se kako 
bi čestitao novoj Vladi i nada se da de početi raditi. Ovo su ne normalne diskusije i ovdje je trebalo 
pozvati javnog tužitelja kako bi zabilježio sve ovo, netko ako optužuje nije dovoljno samo to izredi 
treba imati dokaze za tvrdnje. Dajte da nova Vlada profunkcionira i dajte i Skupštini na važnosti.  Ovo 
današnje optuživanje nema smisla i sam premjer Dalid nije u stranci od jučer i ako se nešto događalo 
trebao je davno govoriti, jer je ovo logika da kada je on ugrožen onda su svi krivi. Program nije korist, 
program treba realizirat i treba se raditi.  
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešid smatra kako su oni kao bivši ministri u 
jedno specifičnoj poziciji prozvani od bivšeg predsjednika Vlade. Svi su dobili priliku za obračun 
posebno bivši predsjednik Vlade. Svi ministri stali iza programa rada predsjednika Vlade i preuzeli 
smo obveze. Na kraju mandata de se vidjeti urađeno. Vezano za programe iz poljoprivrede-zakon o 
vodama je imao članak 74 za koji je glasala ova Skupština, a predsjednik Vlade je apsolutno išao 
protiv provedbe tog Zakona, iz oblasti vodoprivrede prioritet je bio rješavanje statusa Buškog jezera i 
probleme opdina Livna i Tomislavgrad po tom pitanju, doneseni Zakon je odlično pripremljen, ali na 
žalost po institucijama koje je trebao urediti predsjednik Vlade mi imamo velike probleme u 
funkcioniranju ved dvije godine. U poljoprivredi zahvaljujudi i mom prethodniku koji je uredio stvari 
vezane za realan broj stočnog fonda mogli smo donijeti program zajedno sa poljoprivrednim 
proizvođačima, taj dijalog sad daje konkretne rezultate i proizvođači imaju povjerenja. Zavod za 
hranu i veterinarstvo  je najdulje dogurao u ovoj Vladi. Vezano za šumarstvo podržao je sve zamjerke 
bivšeg predsjednik koji je iste podnio u kaznenoj prijavi protiv ŠGD-a, kao tadašnji glavni inspektor 
HBŽ.  Uobličio ih je u uredbu i stao iza dogovorenog.  Ne kraju tu istu uredbu nije želio  potpisati 
predsjednik Vlade i tada je bilo jasno da više Vlade nemamo.  Činjenica da je u HDZ BiH velika 
demokracija dokaz je i stav Draška Dalida koji 20 godina ima isto mišljenje, ali je dobio povjerenje i 
trebao je samo provesti program za koji je rekao da de ga provesti, kada se pogubio u programu svi 
su mu postali krivi. Isti je dobio priliku na OO HDZ BiH dokazati danas ponovo iznesene tvrdnje ali nije 
uspio.  OO HDZ BiH mu je jednoglasno uskratio potporu, u ŽO HDZ BiH gotovo svi su bili za smjenu 
osim tri osobe. To je demokracija i tako se donose odluke, to je teško prihvatiti ljudima koji žive u 
prošlom stoljedu. 6 puta je predsjednik Vlade skidao Razvojnu agenciju s Vlade kako bio apsolutni 
gospodar jedne državne institucije. Takvih primjera ima bezbroj ističe Brešid. Na nama koji demo 
sjediti u Vladi je velika obveza među ostalog i provedba programa kojeg smo od početka prihvatili i 
počeli provoditi. Na kraju apelira ne sve da se usmjere na konkretne projekte i zadatke i naprave 
nešto u ovom mandatu.  
Nema više prijavljenih te predsjedatelj daje Odluku o imenovanju Vlade Hercegbosanske županije na 
glasovanje i konstatira da je ista usvojena. (18 za 2 suzdržana) 

 
Ad 5.  

 
 
Predsjedatelj poziva novoizabranog predsjednika Vlade i ministre da polože i potpišu prisegu.  
Predsjedatelj čestita novoimenovanoj Vladi i izražava želje za uspjehom.  
 



 
Sjednica završila s radom u 14:30  

Tonski zapis sastavni je dio zapisnika. 

Zapisnik vodila: Ivana Velid 

Predsjedatelj Skupštine  

Robert Bagarid 

 
 

 


