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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 

 

Predmet: Prijedlog odluke o izboru tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske 

 

Na temelju članka 126. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 

56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. – 

pročišćeni tekst, 55/01. – ispravak, 76/10., 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14. – odluka Ustavnog 

suda) i članka 60. stavka 1. podstavka 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“ broj 

81/13., 113/16.), a u svezi s člankom 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), Odbor za Ustav, Poslovnik 

i politički sustav Hrvatskoga sabora podnosi Hrvatskom saboru Prijedlog odluke o izboru tri 

suca Ustavnog suda Republike Hrvatske koji je utvrdio na sjednici održanoj 12. srpnja 2017. 

godine.  

 

Za izvjestitelja Odbora, koji će sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih 

tijela Odbor je odredio akademika Željka Reinera, predsjednika Odbora. 

 

 

 

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA 

 

                                                                                                      akademik Željko Reiner    

   

 

 

 

  



 
 

Na temelju članka 126. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90., 

135/97., 8/98. – pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. – pročišćeni 

tekst, 55/01. – ispravak, 76/10., 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14. – odluka Ustavnog suda), 

Hrvatski sabor na ___sjednici održanoj___2017. godine donio je 

 

 

ODLUKU 

O IZBORU TRI SUCA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

I. 

 

Za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske biraju se: 

 

 

II. 

 

Izabrani suci Ustavnog suda Republike Hrvatske stupit će na dužnost 21. srpnja 2017. godine 

u skladu s odredbom članka 7. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst) i u svezi s odredbom članka 

126. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 56/90., 135/97., 8/98. – 

pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. – pročišćeni tekst, 55/01. – 

ispravak, 76/10., 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14. – odluka Ustavnog suda). 

 

III. 

 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama". 

 

 

 

 

Klasa:  

Zagreb, 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK HRVATSKOGA SABORA 

Gordan Jandroković 

  



 
 

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), Odbor za Ustav, Poslovnik i politički 

sustav Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskom saboru Prijedlog liste kandidata koji ulaze u uži 

izbor za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske, redoslijedom utvrđenim u listi kandidata, i 

to: 

 

1. dr. sc. MIROSLAV ŠEPAROVIĆ 

2. dr. sc. MATO ARLOVIĆ 

3. dr. sc. GORAN SELANEC 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Sukladno članku 9. stavku 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst - u daljnjem tekstu: Ustavni 

zakon o Ustavnom sudu), predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske je 14. listopada 2016. 

godine izvijestio Hrvatski sabor da 13. travnja 2017. godine istječe mandat suca dr. sc. 

Miroslava Šeparovića. Također, dana 20. siječnja 2017. godine predsjednik Ustavnog suda 

Republike Hrvatske, sukladno navedenoj odredbi, izvijestio je Hrvatski sabor da 20. srpnja 

2017. godine istječe mandat sljedećim sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske: dr. sc. Mati 

Arloviću i Antunu Palariću. Sucu Ustavnog suda Republike Hrvatske dr. sc. Miroslavu 

Šeparoviću mandat je produljen sukladno odredbi članka 126. Ustava Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ broj 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – pročišćeni 

tekst, 28/01., 41/01. – pročišćeni tekst, 55/01. – ispravak, 76/10., 85/10. – pročišćeni tekst i 

5/14. – odluka Ustavnog suda – u daljnjem tekstu: Ustav). Tako produljeni mandat istječe 

najkasnije 14. studenoga 2017. godine. 

 

Odredbom članka 126. stavka 2. Ustava i odredbom članka 6. stavka 1. Ustavnog zakona 

o Ustavnom sudu propisano je da postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda i predlaganja za 

izbor Hrvatskom saboru provodi odbor Hrvatskoga sabora nadležan za Ustav. Odbor za Ustav, 

Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora uputio je sukladno članku 6. Ustavnog zakona o 

Ustavnom sudu poziv pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, odvjetničkoj komori, 

pravničkim udrugama, političkim strankama, drugim pravnim osobama i pojedincima da 

predlože kandidate za izbor tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. 

 

Poziv je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 24/17. od 14. ožujka 2017. godine te 

na internetskoj stranici Hrvatskoga sabora. Rok za podnošenje kandidatura bio je 30 dana od 

dana objave u „Narodnim novinama“ te je istekao 18. travnja 2017. godine. 

 

U pozivu je od kandidata zatraženo da uz životopis prilože dokumentaciju o ispunjenju 

Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu propisanih uvjeta, a posebice: dokaz o hrvatskom 

državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), diplome o 

završenim stupnjevima obrazovanja (izvornik ili ovjerena preslika), potvrde o radnom iskustvu 

u pravnoj struci (izvornik ili ovjerena preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili 



 
 

potvrda o podacima  evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

te potvrde poslodavaca), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni 

postupak (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave da je 

kandidat podmirio sve dospjele obveze. 

Na temelju odredbe članka 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, nakon proteka roka 

za podnošenje kandidatura, Odbor je na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine utvrdio 

da je na Poziv za predlaganje kandidata za izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske 

pravovremeno pristiglo 12 kandidatura. Pri tome je 1 kandidatura, koju je podnio  dr. sc. Joško 

Badžim, utvrđena  nepravovaljanom iz razloga što nije priložena potpuna dokumentacija u 

skladu s navedenim Pozivom, dok je 11 kandidatura utvrđeno pravovaljanima.  

Na temelju navedenog i provedene rasprave, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički 

sustav Hrvatskoga sabora utvrdio je 

LISTU KANDIDATA 

 

za izbor tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske kako slijedi 

 

 

1. dr. sc. MIROSLAV ŠEPAROVIĆ 

2. ANTUN PALARIĆ 

3. dr. sc. MATO ARLOVIĆ 

4. dr. sc. TEODOR ANTIĆ 

5. MISLAV KOLAKUŠIĆ 

6. MILA MIKECIN MIŠETIĆ 

7. dr. sc. GORAN SELANEC 

8. mr. sc. MIRJANA JURIČIĆ 

9. SULEJMAN TABAKOVIĆ 

10. VESNA POSAVEC 

11. prof. dr. sc. DRAGAN BOLANČA 

 

Odredbom članka 6. stavka 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu propisano je da nadležni 

odbor obavlja javni razgovor sa svakim kandidatom koji ispunjava uvjete za izbor za suca 

Ustavnog suda Republike Hrvatske i na temelju prikupljenih podataka i rezultata razgovora 

sastavlja listu kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske s tim 

da lista kandidata u pravilu sadržava više kandidata od broja sudaca Ustavnog suda koji se bira. 

 

Odbor je pozvao na javni razgovor 11 kandidata čije kandidature je utvrdio pravovaljanima. 

 

Tijekom javnog razgovora članovi Odbora pobliže su se upoznali s kandidatima.  

 

  



 
 

Javnim glasovanjem utvrđeno je da su kandidati dobili slijedeći broj glasova: 

 

1. dr. sc. MIROSLAV ŠEPAROVIĆ   – 11 glasova 

2. ANTUN PALARIĆ     – 0 glasova       

3. dr. sc. MATO ARLOVIĆ    – 11 glasova 

4. dr. sc. TEODOR ANTIĆ    – 1 glas 

5. MISLAV KOLAKUŠIĆ    – 1 glas 

6. MILA MIKECIN MIŠETIĆ    – 0 glasova 

7. dr. sc. GORAN SELANEC    – 11 glasova 

8. mr. sc. MIRJANA JURIČIĆ    – 2 glasa 

9. SULEJMAN TABAKOVIĆ    – 0 glasova 

10. VESNA POSAVEC     – 0 glasova 

11. prof. dr. sc. DRAGAN BOLANČA   – 0 glasova 

 

Iako je odredbom članka 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu propisano da lista 

kandidata „u pravilu“ sadržava više kandidata od broja sudaca koji se bira, Odbor je na temelju 

rezultata glasovanja odlučio da lista kandidata za izbor sudaca Ustavnog suda Republike 

Hrvatske sadržava upravo onoliko kandidata koliko kandidata se bira.  

 

Iz navedenog proizlazi da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga 

sabora predlaže Hrvatskom saboru Prijedlog liste kandidata za izbor tri suca Ustavnog suda 

Republike Hrvatske, redoslijedom utvrđenim u listi kandidata, i to: 

 

1. dr. sc. MIROSLAV ŠEPAROVIĆ 

2. dr. sc. MATO ARLOVIĆ 

3. dr. sc. GORAN SELANEC 

 

Odbor uz svoj Prijedlog dostavlja potpunu dokumentaciju navedenih kandidata. 

 

Na temelju članka 6. stavka 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Odbor daje 

obrazloženje iz kojeg je razvidno zašto je pojedinom kandidatu dao prednost pred ostalim 

kandidatima. 

 

Za dr. sc. MIROSLAVA ŠEPAROVIĆA Odbor se opredijelio jer se kao pravnik 

tijekom dugogodišnjeg radnog iskustva u pravnoj struci istaknuo radom u Ministarstvu 

pravosuđa, kao sudac Općinskog suda u Zagrebu, kao odvjetnik te kao sudac i predsjednik 

Ustavnog suda Republike Hrvatske.  

 

U Ministarstvu pravosuđa neposredno je radio na izradi i provođenju zakona pretežito 

iz područja građanskog i kaznenog prava dok se kao odvjetnik bavio svim granama prava. 

 

Bio je član je Odvjetničke komore osnovane pri Međunarodnom kaznenom sudu za 

bivšu Jugoslaviju u Den Haagu. 

 



 
 

Od 1998. do 2000. godine bio je ravnatelj Hrvatske obavještajne agencije i zamjenik 

predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost.  

 

Od 2003. do 2009. godine bio je član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-

obavještajnih agencija te vanjski član Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora od 2004. do 

2009. 

 

Odlukom Hrvatskoga sabora od 3. travnja 2009. godine, izabran je za suca Ustavnog 

suda Republike Hrvatske. 

 

Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od 13. lipnja 2016. godine, izabran je za 

predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske koju dužnost obnaša i sada. 

 

Autor je i koautor više knjiga, stručnih i znanstvenih članaka.  

 

Nositelj je niza odlikovanja iz Domovinskog rata. 

 

Za dr. sc. MATU ARLOVIĆA  Obor se opredijelio zbog istaknutog djelovanja tijekom 

mandata kao zastupnika u Hrvatskom saboru kad je sudjelovao u postupku donošenja mnogih 

propisa u Republici Hrvatskoj. Sudjelovao je u donošenju izmjena i dopuna Ustava Republike 

Hrvatske, u procesu donošenja ustavnih zakona u Republici Hrvatskoj te zakona kojima se 

uređuju prava pripadnika nacionalnih manjina.  

  

Tijekom djelovanja u Hrvatskom saboru bio je predsjednik Odbora za upravu i 

pravosuđe, predsjednik Komisije za Poslovnik Hrvatskoga sabora, predsjednik Odbora za 

pomorstvo i veze, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, član Odbora za 

zakonodavstvo, član Odbora za poljoprivredu, član Odbora za izbor, imenovanje i 

administrativne poslove,  član Nacionalnog vijeća za vode, član Državnog povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda, koordinator rada Hrvatskoga sabora i Vlade 

Republike Hrvatske, voditelj stalnog izaslanstva u Skupštini WEU. 

 

U 6. sazivu Hrvatskoga sabora bio je vanjski član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički 

sustav Hrvatskoga sabora iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika kao i član Radne 

grupe za izradu prijedloga promjena Ustava Republike Hrvatske imenovan od strane Vlade 

Republike Hrvatske.  

 

Objavio je više znanstvenih i stručnih radova.  

 

Tijekom svoje znanstveno-nastavne, stručne, humanitarne i političke karijere aktivno je 

sudjelovao u radu brojnih javnih tribina, okruglih stolova, seminara, simpozija i konferencija 

kako domaćih tako i međunarodnih.  

 

Jedan je od članova osnivača Hrvatskog pravnog centra,  a dva mandata bio je 

potpredsjednik Hrvatskog crvenog križa – Nacionalnog društva. 



 
 

 

Sada obnaša dužnost suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. 

 

Nositelj je niza odlikovanja iz Domovinskog rata. 

 

Za dr. sc. GORANA SELANECA Odbor se opredijelio zbog njegovih istaknutih 

stručnih i radnih rezultata u područjima zaštite i promicanja ljudskih prava, 

antidiskriminacijskog prava i društvene jednakosti te prava Europske unije. 

 

 Istaknuo se na katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u izradi 

znanstvenih i stručnih radova te sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim konferencijama. 

 

 Također, bio je stručni savjetnik na EU PHARE projektu „Harmonisation and 

Publication of Case Law“ pri Vrhovnom sudu. 

 

 Osim toga, od 2009 do 2012. godine sudjelovao je u Mreži nacionalnih pravnih 

stručnjaka za ravnopravnost spolova Europske komisije (nacionalni stručnjak za ravnopravnost 

spolova). 

 

 Sada obnaša dužnost zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelujući 

u izradi važnijih odluka antidiskriminacijskog postupka, u izradi nacrta pravnih akata iz 

nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te prateći usklađenost prakse 

Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s pravnom stečevinom Europske unije, odlukama 

Ustavnog suda Republike Hrvatske, Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava. 

 

Dodatno se profesionalno usavršavao kao pravni stručnjak na više različitih projekata. 

Sudjelovao je na brojnim konferencijama i savjetovanjima te je bio nositelj mnogih predavanja 

i praktičnih seminarskih radionica. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih članaka.  

 

Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

Odbor ističe da je postupak kandidiranja i predlaganja za izbor sudaca Ustavnog suda 

Republike Hrvatske proveden potpuno transparentno, a sjednici Odbora i javnom razgovoru 

nazočio je predstavnik GONG-a i predstavnici medija. 

  



 
 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA S JAVNOG RAZGOVORA 

S KANDIDATIMA ZA IZBOR SUDACA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE 

HRVATSKE SUKLADNO ČLANKU 6. STAVKU 4. USTAVNOG ZAKONA O 

USTAVNOM SUDU  

 

Javni razgovor održan je 27. lipnja 2017. godine od 10,00 do 13,10 sati u zgradi 

Hrvatskoga sabora, Trg sv. Marka 6, u dvorani „Ivana Mažuranića“.  

 

Sjednici su nazočili: akademik Željko Reiner, predsjednik Odbora, Peđa Grbin, 

potpredsjednik Odbora,  Branko Bačić, Davor Miličević, Marija Jelkovac, Marko Šimić, prof. 

dr. sc. Milorad Pupovac, Milorad Batinić, Milanka Opačić,  mr. sc. Orsat Miljenić, Arsen Bauk 

i prof. dr. sc. Robert Podolnjak, članovi Odbora iz reda zastupnika. 

 

 Svoj izostanak na sjednice Odbora ispričao je dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, član Odbora 

iz reda zastupnika. 

 

 Pored članova Odbora, sjednici su nazočili: zastupnici u Hrvatskom saboru Goran 

Aleksić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i prof. dr. sc. Goran Dodig, Dragan Zelić iz GONG-a, 

Boris Knežević, umirovljeni odvjetnik i sudac, Zdenko Duka i predstavnici medija. 

 

Sjednica Odbora na kojoj je održan javni razgovor s kandidatima tonski je snimana, a 

prijepis snimke čini sastavni dio zapisnika 21. sjednice Odbora koja je održana 27. lipnja 2017. 

godine. 




