
PRIJEDLOG ODLUKE  
O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA  SABORA 

U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI ORGANIZACIJE ZA EUROPSKU SIGURNOST I 
SURADNJU 

 
  U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj Skupštini Organizacije za europsku 
sigurnost i suradnju b i r a j u   s e: 
 
 
  za članove 
 PETAR ŠKORIĆ 
 MARGARETA MAĐERIĆ  
  
  
 za zamjenika člana 
 JOSIP BILAVER  
  
  
  
          

O b r a z l o ž e n j e  
 
 
   Izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj Skupštini Organizacije za europsku 
sigurnost i suradnju čine tri člana od kojih je jedan voditelj Izaslanstva i tri zamjenika Izaslanstva.  
  Voditelja, članove Izaslanstva i njihove zamjenike, Hrvatski sabor bira iz reda 
zastupnika u Hrvatskom  saboru. 
  Člankom 10. stavkom 1. i 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine", br. 
81/13.) propisano je da na dan konstituiranja novog saziva Sabora prestaje mandat zastupnicima 
prethodnog saziva Sabora i istog im dana prestaje članstvo u tijelima i organizacijama izvan Sabora, 
na koje ih je imenovao Sabor iz reda zastupnika, ako je imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti 
zastupnika. 
  Obzirom da je danom konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora 28. prosinca 
2015. prestao mandat dosadašnjem voditelju, članovima i zamjenicima članova Izaslanstva 
Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj Skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, potrebno 
je iz reda zastupnika novog saziva Hrvatskoga sabora izabrati novog voditelja, članove i zamjenike 
članova Izaslanstva. 
                          Nakon obavljenih međustranačkih dogovora  predloženo je da se za članove izaberu 
Petar Škorić i Margareta Mađerić, a za zamjenika člana Josip Bilaver. 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je o navedenim 
prijedlozima raspravljao na 1. sjednici održanoj 23. siječnja 2016. te je u skladu s člankom 105., 
stavkom 1.,  podstavkom 2., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika Hrvatskoga sabora 
jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  saboru. 

 
KLASA: 021-13/16-04/01 
URBROJ: 6521-18-16- 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 
 



PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU IZASLANSTVA HRVATSKOGA  SABORA  
U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE  

 
 
  U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe imenuju 
se: 
 
 
  za voditelja  

JASEN MESIĆ 
  

  za članove  
  GORDAN JANDROKOVIĆ 
  SANDRA JAKELIĆ   
     
  za zamjenike članova  
  JOSIP BILAVER 
  JOSIPA RIMAC 
   
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  Republika Hrvatska je sukladno članku 4. Statuta Vijeća Europe (Odluka o objavi 
Statuta Vijeća Europe - "Narodne novine" - Međunarodni ugovori, br. 8/98.) 6. studenoga 1996. 
godine postala članica Vijeća Europe. 
  Parlamentarna skupština Vijeća Europe sastoji se od predstavnika svake članice, koje 
izabire ili imenuje njezin parlament između svojih članova prema postupku koji sam odredi, s time da 
svaki predstavnik mora biti državljanin članice koju  zastupa, te ne može istodobno biti član Odbora 
ministara Vijeća Europe. Članak 26. Statuta Vijeća Europe određuje da Republika Hrvatska ima pet 
predstavnika u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Mandat izabranih predstavnika započinje 
otvaranjem prvog redovitog zasjedanja nakon njihova imenovanja, a prestaje na početku idućega 
godišnjeg redovitog zasjedanja (kada se Parlamentarnoj skupštine Vijeća Europe ponovno upućuju 
vjerodajnice predstavnika na ratificiranje), osim u slučaju u međuvremenu održanih parlamentarnih 
izbora kad članice imaju pravo izvršiti nova imenovanja. Predstavnici imaju svoje zamjenike. Mandat 
predstavnika može prestati smrću ili ostavkom, a ne može za vrijeme zasjedanja prestati bez 
suglasnosti Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (članak 25. Statuta Vijeća Europe). 
  Odredbom 6.2.a. Poslovnika Parlamentarne skupštine Vijeća Europe određuje se da 
nacionalna izaslanstva trebaju pravedno odražavati srazmjer udjela političkih stranaka ili grupa u 
nacionalnom parlamentu, kao i srazmjer udjela podzastupljenog spola. Nacionalni parlament ima 
obvezu izvijestiti Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe o načinu imenovanja članova Izaslanstva, 
kao i o broju žena u Izaslanstvu. 
   Članovi i njihovi zamjenici u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe čine 
Izaslanstvo Hrvatskoga sabora. 
  Člankom 10. stavkom 1. i 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine" - br. 
81/13.) propisano je da na dan konstituiranja novog saziva Sabora prestaje mandat zastupnicima 
prethodnog saziva Sabora i istog im dana prestaje članstvo u tijelima i organizacijama izvan Sabora, 
na koje ih je imenovao Sabor iz reda zastupnika, ako je imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti 
zastupnika. 
  Obzirom da je danom konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora 28. prosinca 
2015. prestao mandat dosadašnjem voditelju, članovima i zamjenicima članova Izaslanstva 
Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, potrebno je iz reda zastupnika novog 
saziva Hrvatskoga sabora imenovati novog voditelja, članove i zamjenike članova Izaslanstva. 
  Sukladno članku 59. stavku 2. Poslovnika Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u 
Parlamentarnoj skupštini  Vijeća Europe ima položaj radnog tijela Sabora. 

 Nakon obavljenih međustranačkih dogovora predloženo je da se u Izaslanstvo 
Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini  Vijeća Europe imenuju za voditelja Jasen Mesić, a za 



članove predloženi su: Gordan Jandroković, Sandra Jakelić. Za zamjenike članova Izaslanstva 
predloženi su: Josip Bilaver, Josipa Rimac. 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s člankom 105., 
stavkom 1.,  podstavkom 2., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika Hrvatskoga sabora 
jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  saboru. 
 
 
KLASA: 021-13/16-04/03 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 
 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANA NACIONALNOG 
VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE 

 
 

I. 

  U Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda 
zastupnika biraju se: 

 
  za potpredsjednika 
   
  IVAN ANUŠIĆ 
   

za člana 
   
  TOMISLAV ČULJAK 
   
      II. 
  Mandat članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa 
suzbijanja korupcije traje do isteka mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
  Članak 4. stavak 1. Odluke o nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Strategije 
suzbijanja korupcija („Narodne novine“, br. 82/06. i 35/09. ) propisuje da Nacionalno vijeće čine 
zastupnici, predstavnici poslodavaca, predstavnici sindikata, predstavnici nevladinih udruga koje se 
bave problemom korupcije, predstavnici akademske zajednice, stručnjaci i predstavnici medija. 
  Članak 4. stavak 2., 3. i 4. Odluke propisuju da Nacionalno vijeće ima predsjednika, 
potpredsjednika i devet članova. Predsjednik Nacionalnog vijeća bira se iz reda oporbenih zastupnika, 
a potpredsjednik Nacionalnog vijeća bira se iz reda zastupnika parlamentarne većine. Uz predsjednika 
i potpredsjednika tri člana Nacionalnog vijeća biraju se iz reda zastupnika i to jedan iz reda zastupnika 
parlamentarne većine, a dva iz reda zastupnika parlamentarne manjine. 
  Članak 4. stavak 5., 7. i 8. Odluke propisuju da članove Nacionalnog vijeća iz reda 
zastupnika predlažu zastupnici ili klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru, da postupak utvrđivanja 
kandidata za članove Nacionalnog vijeća provodi Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove 
Hrvatskoga sabora, koji Hrvatskom saboru podnosi prijedlog za izbor, odnosno imenovanje 
predsjednika i članova Nacionalnog vijeća. 
  Članak 4. stavak 9. propisuje da mandat članova Nacionalnog vijeća traje do isteka 
mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora. 
  Klub zastupnika HDZ-a predložio je da se za potpredsjednika izabere Ivan Anušić, a 
za člana Tomislav Čuljak. 
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016. raspravljao o navedenim prijedlozima, te je u skladu s člankom 105., 
stavkom 1. podstavkom 2., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika Hrvatskoga sabora 
jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 

KLASA: 021-13/16-03/30 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 
 

   



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
OBITELJ, MLADE I SPORT  HRVATSKOGA SABORA 

 
 

  U Odbor za  obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za potpredsjednika 
  LADISLAV ILČIĆ 
 
  za članove 
  NADA MURGANIĆ 
  DARKO MILINOVIĆ 
  SANJA PUTICA 
  SANDRA PERKOVIĆ 
  MARIO KLOBUČIĆ 
  IVICA MIŠIĆ 
  dr. sc. ŽELJKO JOVANOVIĆ  
  ANA KOMPARIĆ DEVČIĆ   
  TOMISLAV ŽAGAR 
  dr. sc. IRENA PETRIJEVČANIN VUKSANOVIĆ 
   
     

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran 
  Prema odredbama članka 88. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za obitelj, mlade i 
sport Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika, a 
još tri člana imenuju se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za obitelj, 
mlade i sport Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za potpredsjednika Ladislav Ilčić 
(Hrast), za članove Nada Murganić, Darko Milinović, Sanja Putica (Klub zastupnika HDZ-a), Sandra 
Perković (Klub zastupnika Bandić Milana 365 – Stranke rada i solidarnosti i zastupnika nacionalnih 
manjina Ermine Lekaj Prljaskaj i Vladimira Bileka), Mario Klobučić, Ivica Mišić (Klub zastupnika 
Mosta nezavisnih lista), dr. sc. Željko Jovanović, Ana Komparić Devčić, Tomislav Žagar ( Klub 
zastupnika SDP-a) i dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović. 
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 88., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora  jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.  
 
KLASA: 021-13/16-03/19 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA VANJSKU 
POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 

 
 

  U Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  DAVORIN MLAKAR 
       
  za članove 
  dr. sc. MIROSLAV TUĐMAN 
  GORDAN JANDROKOVIĆ 
  JASEN MESIĆ 
  BOŽO LJUBIĆ 
  JOSIP KATALINIĆ 
  IVAN TEPEŠ  
  TANJA VRBAT GRGIĆ 
  DAMIR MATELJAN   
  dr. sc. MILORAD PUPOVAC  
  
     O b r a z l o ž e n j e 

 
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13. – u 
daljnjem tekstu Poslovnik) propisano je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni 
broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju 
spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat 
predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa 
mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran.   
  Prema odredbama članka 68. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za vanjsku politiku 
Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova, a još šest članova imenuje 
se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.  
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za vanjsku 
politiku Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika Davorin Mlakar (Klub 
zastupnika HDZ-a), za članove dr. sc. Miroslav Tuđman, Gordan Jandroković, Jasen Mesić, Božo 
Ljubić (Klub zastupnika HDZ-a), Josip Katalinić (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), Ivan Tepeš 
(Klub zastupnika HSP AS), Tanja Vrbat Grgić, Damir Mateljan (Klub zastupnika SDP-a) i dr. sc. 
Milorad Pupovac (Klub zastupnika SDSS-a i Reformista i Klub zastupnika nacionalnih manjina). 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 68., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora  jednoglasno  utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
 
KLASA: 021-13/16-03/02 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ 
   
  za članove 
  DAVORIN MLAKAR 
  ŽELJKO FIOLIĆ 
  dr. sc. GORAN MARIĆ 
  IVAN ŠIPIĆ 
  ANTE SANADER 
  DAVOR MILIČEVIĆ 
  INGRID ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ 
  JOSIP LEKO 
  PEĐA GRBIN 
  
   
   
      O b r a z l o ž e n j e 

 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran.   
  Prema odredbama članka 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora  Odbor za zakonodavstvo 
Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika, a još šest 
članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici:  
za predsjednika Dražen Bošnjaković (Klub zastupnika HDZ-a), za članove Davori Mlakar, Željko 
Fiolić, dr. sc. Goran Marić, Ivan Šipić, Ante Sanader i Davor Miličević (Klub zastupnika HDZ-a), 
Ingrid Antičević Marinović, Josip Leko, Peđa Grbin (Klub zastupnika SDP-a).   

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016. , raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 63., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
KLASA: 021-13/16-03/11 
URBROJ: 6521-18-16-__  
Zagreb, 23. siječnja 2016.  



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA  
ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  DOMAGOJ IVAN MILOŠEVIĆ 
   
  za potpredsjednika  
  IVO JELUŠIĆ 
    

za članove 
PERO ĆOSIĆ 
IVAN ŠUKER 
ŽARKO TUŠEK 
JOSIP BORIĆ 
MIROSLAV ŠIMIĆ 
IVAN LOVRINOVIĆ 
RADIMIR ČAČIĆ 

   
     O b r a z l o ž e n j e 
   
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», br. 81/13. – u 
daljnjem tekstu Poslovnik) propisano je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni 
broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju 
spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat 
predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa 
mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za gospodarstvo 
Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika, a još šest 
članova imenuje se i to: po jedan iz reda predstavnika sindikata više razine, Hrvatske udruge 
poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore te dva predstavnika 
znanstvenih i stručnih institucija. 

 U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za 
gospodarstvo Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici:  
za predsjednika Domagoj Ivan Milošević (Klub zastupnika HDZ-a), za potpredsjednika Ivo Jelušić 
(Klub zastupnika SDP-a), za članove Pero Ćosić, Ivan Šuker, Žarko Tušek, Josip Borić (Klub 
zastupnika HDZ-a), Miroslav Šimić, Ivan Lovrinović (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista),  i 
Radimir Čačić, (Klub zastupnika SDSS-a i Reformista). 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 76., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273.  Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
KLASA: 021-13/16-03/05   
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA  
ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  ROBERT PODOLNJAK 
   
  za potpredsjednika  
  PEĐA GRBIN 
    

za članove 
DAVORIN MLAKAR 
DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ 
ŽARKO TUŠEK 
DAVOR MILIČEVIĆ 
dr. sc. GORAN MARIĆ 
ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ 
INGRID ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ 
JOSIP LEKO 
dr. sc. MILORAD PUPOVAC 

   
     O b r a z l o ž e n j e 
   
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», br. 81/13.- u daljnjem 
tekstu Poslovnik) propisano je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj 
članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju 
spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat 
predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa 
mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 61. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova 
iz reda zastupnika, a još šest članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 

 U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici:  
za predsjednika Robert Podolnjak (Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista), za potpredsjednika Peđa 
Grbin (Klub zastupnika SDP-a), za članove Davorin Mlakar, Dražen Bošnjaković, Žarko Tušek, 
Davor Miličević, dr. sc. Goran Marić (Klub zastupnika HDZ-a), Ermina Lekaj Prljaskaj (Klub 
zastupnika Bandić Milan 365-Stranke rada i solidarnosti i zastupnika nacionalnih manjina Ermine 
Lekaj Prljaskaj i Vladimira Bileka), Ingrid Antičević Marinović, Josip Leko (Klub zastupnika SDP-a) 
i dr. sc. Milorad Pupovac (Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika SDSS-a i 
Reformista).  

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 61., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273.  Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
KLASA: 021-13/16-03/01    
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST 

 HRVATSKOGA SABORA 
 

 U Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost  Hrvatskoga sabora b i r a j u   se: 
 
  za potpredsjednika 
  dr. sc. MIROSLAV TUĐMAN 
   

za članove 
  MILIJAN BRKIĆ 
  TOMISLAV ČULJAK 
  DAMIR KRSTIČEVIĆ 
  DARIO HREBAK 
  ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ 
  INES STRENJA LINIĆ 
  GORDANA SOBOL 
  IGOR DRAGOVAN 
  GORAN BEUS RICHEMBERGH 
  mr. sc. JOSIP SALAPIĆ  
       

O b r a z l o ž e n j e 
   
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 70. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest 
članova.  
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za 
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za  
potpredsjednika dr. sc. Miroslv Tuđman (Klub zastupnika HDZ-a), za članove Milijan Brkić, 
Tomislav Čuljak, Damir Krstičević (Klub zastupnika HDZ-a), Dario Hrebak (Klub zastupnika HSLS i 
BUZ), Ermina Lekaj Prljaskaj (Klub zastupnika Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti i 
zastupnika nacionalnih manjina Ermine Lekaj Prljaskaj i Vladimira Bileka), Ines Strenja Linić (Klub 
zastupnika Mosta nezavisnih lista), Gordana Sobol, Igor Dragovan (Klub zastupnika SDP-a), Goran 
Beus Richembergh (Klub zastupnika HNS-LD), mr. sc. Josip Salapić (HDSSB).  

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 70., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora  jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
 
KLASA: 021-13/16-03/13 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA 
ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  dr. sc. GORAN MARIĆ 
       
  za potpredsjednicu 
  DRAGICA ZGREBEC 
   
  za članove 
  IVAN ŠUKER 
  DOMAGOJ IVAN MILOŠEVIĆ 
  ANDRIJA MIKULIĆ 
  STJEPAN PINTARIĆ 
  BRANKO HRG 
  IVAN LOVRINOVIĆ 
  BOŽICA MAKAR 
  ŠANDOR JUHAS. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13.- u daljnjem 
tekstu Poslovnik) propisano je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj 
članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju 
spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat 
predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa 
mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 74. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za financije i 
državni proračun Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda 
zastupnika, a još šest članova imenuje se i to: po jedan iz reda predstavnika sindikata više razine, 
udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore, te tri predstavnika znanstvenih i stručnih 
institucija.  
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednicu i članove Odbora za 
financije i državni proračun Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika dr. 
sc. Goran Marić (Klub zastupnika HDZ-a), za potpredsjednicu Dragica Zgrebec (Klub zastupnika 
SDP-a), za članove  Ivan Šuker, Domagoj Ivan Milošević, Andrija Mikulić, Stjepan Pintarić (Klub 
zastupnika HDZ-a), Branko Hrg (HSS), Ivan Lovrinović (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), 
Božica Makar (Klub zastupnika HNS-LD), Šandor Juhas (Klub zastupnika nacionalnih manjina). 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 74., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.  
KLASA: 021-13/16-03/03 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA  I ČLANOVA ODBORA ZA LJUDSKA 
PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA   

HRVATSKOGA SABORA 
 

 U Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  dr. sc. FURIO RADIN 
        
  za članove 
  ANĐELKO STRIČAK 
  DRAŽEN BARIŠIĆ 
  IVAN RADIĆ 
  VLADIMIR BILEK 
  ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ 
  MIRKO RAŠKOVIĆ 
  MARKO SLADOLJEV 
  DOMAGOJ HAJDUKOVIĆ 
  JAROSLAV PECNIK   
  ŠANDOR JUHAS 
  VELJKO KAJTAZI 
  MILE HORVAT 
  dr. sc. MILORAD PUPOVAC  
   
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
   
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13. – u 
daljnjem tekstu Poslovnik) propisano je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni 
broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju 
spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat 
predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa 
mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 80. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za 
ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i 
trinaest članova iz reda zastupnika, a još četiri člana imenuju se i to: dva iz reda predstavnika vjerskih 
zajednica, (jedan predstavnik Katoličke crkve i jedan predstavnik svih drugih vjerskih zajednica) te 
dva predstavnika udruga za zaštitu ljudskih prava.  
  Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. Poslovnika u Odboru mora biti najmanje jedan 
zastupnik izabran iz reda svake nacionalne manjine, koja ima zastupnika u Saboru. 
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. i  članka 80. stavka 2. Poslovnika kojom je 
propisano da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te da u Odboru mora 
biti najmanje jedan zastupnik izabran iz reda svake nacionalne manjine, koja ima zastupnika u Saboru  
i sukladno međustranačkom dogovoru o sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, 
potpredsjednika i članove Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora 
predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika dr. sc. Furio Radin (Klub zastupnika nacionalnih 
manjina), za članove Anđelko Stričak, Dražen Barišić, Ivan Radić (Klub zastupnika HDZ-a), Vladimir 
Bilek, Ermina Lekaj Prljaskaj (Klub zastupnika Bandić Milana 365 – Stranke rada i solidarnosti i 
zastupnika nacionalnih manjina Ermine Lekaj Prljaskaj i Vladimira Bileka), Mirko Rašković 
(nacionalne manjina), Marko Sladoljev (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), Domagoj 
Hajduković (Klub zastupnika SDP-a), Jaroslav Pecnik (Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke 
rada), Šandor Juhas, Veljko Kajtazi (Kluba zastupnika nacionalnih manjina), Mile Horvat i dr. sc. 
Milorad Pupovac (Klub zastupnika nacionalnih manjina i Klub zastupnika SDSS-a i Reformista). 



Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016.,  raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 80. stavkom 1. i 2. , člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. 
stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke 
s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
 
KLASA: 021-13/16-03/04 

URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 
 
 
 
 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za  pravosuđe Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za potpredsjednika 
  DAVOR MILIČEVIĆ 
   

za članove 
  IVAN ŠIPIĆ 
  STEVO CULEJ 
  JOSIP ĐAKIĆ 
  ŽELJKO FIOLIĆ 
  JURO MARTINOVIĆ 
  DARINKO KOSOR 
  PEĐA GRBIN 
  JOSIP LEKO 
  STIPE PETRINA 
  NADA TURINA-ĐURIĆ 
  mr. sc. JOSIP SALAPIĆ 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 82. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za pravosuđe 
Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika, a još šest 
članova Odbora imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za 
pravosuđe Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za potpredsjednika Davor Miličević 
(Klub zastupnika HDZ-a), za članove Ivan Šipić, Stevo Culej, Josip Đakić, Željko Fiolić (Klub 
zastupnika HDZ-a), Juro Martinović (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), Darinko Kosor (Klub 
zastupnika HSLS i BUZ), Peđa Grbin, Josip Leko (Klub zastupnika SDP-a), Stipe Petrina (Klub 
zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika), 
Nada Turina-Đurić (Klub zastupnika HNS-LD), mr. sc. Josip Salapić (HDSSB).   

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 82., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
 
KLASA: 021-13/16-03/16 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA RAD, 
MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za  rad,  mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora  biraju   
s e: 
  za potpredsjednika 
  MILIVOJ ŠPIKA 
   
  za članove 
  NADA MURGANIĆ 
  DRAŽEN BARIŠIĆ 
  ANTE SANADER 
  MARIJA BUDIMIR 
  LJUBICA MAKSIMČUK 
  MARO KRISTIĆ 
  GORDANA SOBOL 
  DRAGICA ZGREBEC 
  ŠTEFANIJA DAMJANOVIĆ 
  SILVANO HRELJA 
  NANSI TIRELI 
     O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 84. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za rad, mirovinski 
sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova 
iz reda zastupnika, a još do četiri člana imenuju se i to: jedan iz reda predstavnika sindikata više 
razine, jedan iz Hrvatske udruge poslodavaca i dva predstavnika iz reda znanstvenih institucija, koji se 
bave pitanjima radnog prava i mirovinskih osiguranja. 
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za rad, 
mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za  
potpredsjednika Milivoj Špika (Klub zastupnika HDZ-a), za članove Nada Murganić, Dražen Barišić, 
Ante Sanader, Marija Budimir, Ljubica Maksimčuk (Klub zastupnika HDZ-a), Maro Kristić (Klub 
zastupnika Mosta nezavisnih lista), Gordana Sobol, Dragica Zgrebec (Klub zastupnika SDP-a), 
Štefanija Damjanović (Klub zastupnika HNS-LD), Silvano Hrelja (Klub zastupnika Hrvatske stranke 
umirovljenika, Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika), Nansi Tireli (Klub zastupnika 
Hrvatskih laburista – Stranke rada).  

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 84., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora  jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
KLASA: 021-13/16-03/17 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA 
ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za  zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednicu 
  INES STRENJA LINIĆ 
      
  za članove 
  DARKO MILINOVIĆ 
  BOŽO LJUBIĆ 
  LUCIAN VUKELIĆ 
  GORAN DODIG 
  IVAN KIRIN 
  MARKO SLADOLJEV 
  ANA KOMPARIĆ DEVČIĆ 
  DAVOR PENIĆ 
  ŠTEFANIJA DAMJANOVIĆ 
  MARIJA ILIĆ 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 86. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za zdravstvo i 
socijalnu politiku Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda 
zastupnika, a još šest članova imenuje se i to: jedan iz Hrvatske liječničke komore, jedan iz Hrvatske 
komore medicinskih sestara, tri iz reda stručnjaka u području zdravstva i jedan iz reda stručnjaka u 
području socijalne skrbi.  
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za 
zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednicu 
Ines Strenja Linić (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), za članove Darko Milinović, Božo Ljubić, 
Lucian Vukelić (Klub zastupnika HDZ-a), Goran Dodig (HDS), Ivan Kirin (Klub zastupnika HSP 
AS), Marko Sladoljev (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), Ana Komparić Devčić, Davor Penić 
(Klub zastupnika SDP-a), Štefanija Damjanović (Klub zastupnika HNS-LD), Marija Ilić (Klub 
zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika). 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 86., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora  jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
KLASA: 021-13/16-03/18 
URBROJ: 6521-18-1-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
TURIZAM HRVATSKOGA SABORA 

 
 

  U Odbor za turizam Hrvatskoga sabora b i r a j u   s e: 
 
  za potpredsjednika 
  MIROSLAV ŠIMIĆ 
   
  za članove 
  JOSIP BORIĆ 
  BOŽIDAR KALMETA 
  MARIJA BUDIMIR 
  ANTE ŽUPAN 
  PETAR ŠKORIĆ 
  JOSIPA RIMAC 
  SABINA GLASOVAC 
  MARIO HABEK 
  IVAN KLARIN 
  MARIJA PUH 
  NANSI TIRELI 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 78. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za turizam 
Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova, a još tri člana imenuju se i 
to: jedan predstavnik Hrvatske turističke zajednice i dva člana iz reda javnih, znanstvenih i stručnih 
djelatnika.  
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za turizam 
Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za potpredsjednika Miroslav Šimić (Klub 
zastupnika Mosta nezavisnih lista), za članove Josip Borić, Božidar Kalmeta, Marija Budimir, Ante 
Župan, Petar Škorić, Josipa Rimac (Klub zastupnika HDZ-a), Sabina Glasovac, Mario Habek, Ivan 
Klarin (Klub zastupnika SDP-a), Marija Puh (Klub zastupnika HNS-LD), Nansi Tireli (Klub 
zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada). 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 78., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
 
KLASA: 021-13/16-03/15 
URBROJ: 6521-18-16-___ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA  ODBORA ZA 
MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU HRVATSKOGA SABORA 

 
 

I. 
 

  U Odbor za  međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora  b i r a    s e: 
 
  za potpredsjednika 
  TOMISLAV ČULJAK 
   
   
      

II. 
 

  Članovi Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora su svi zastupnici 
koji su izabrani u stalna izaslanstva Sabora u međunarodnim parlamentarnim institucijama. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 109. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora predsjednika i 
potpredsjednika Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora bira Sabor iz reda 
zastupnika koji su izabrani u stalna izaslanstva Sabora u međunarodnim parlamentarnim institucijama, 
a članovi Odbora su svi članovi navedenih izaslanstava.  
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika i potpredsjednika Odbora za 
međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za potpredsjednika 
Tomislav Čuljak (Klub zastupnika HDZ-a). 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 109. stavkom 4., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. 
stavkom 1. i člankom 273.  Poslovnika  Hrvatskoga  sabora  jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke 
s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
 
KLASA: 021-13/16-03/27 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 

 
 

  U Odbor za  europske poslove Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  GORDAN JANDROKOVIĆ 
   
  za potpredsjednika 
  JOSIP BILAVER 
     

za članove 
  dr. sc. GORAN MARIĆ 
  DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ 
  SANDRA JAKELIĆ 
  LADISLAV ILČIĆ 
  FRANJO LUCIĆ 
  ROBERT PODOLNJAK 
  IVAN TEPEŠ 
  TANJA VRBAT GRGIĆ 
  PEĐA GRBIN 
  dr. sc. IRENA PETRIJEVČANIN VUKSANOVIĆ 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 66. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za 
europske poslove Hrvatskoga sabora ima predsjednika, dva potpredsjednika i četrnaest članova, a još 
šest članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.   
  Sukladno odredbi članka 66. stavka 2. Poslovnika dva potpredsjednika biraju se na 
način da se jedan bira na prijedlog parlamentarne većine, a drugi na prijedlog parlamentarne manjine.  
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. i članka 66. stavka 2. Poslovnika kojima je 
propisano da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te da se dva 
potpredsjednika biraju se na način da se jedan bira na prijedlog parlamentarne većine, a drugi na 
prijedlog parlamentarne manjine i sukladno međustranačkom dogovoru o sastavu radnih tijela 
Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednike i članove Odbora za europske poslove 
Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika Gordan Jandroković (Klub 
zastupnika HDZ-a), za potpredsjednika Josip Bilaver (Klub zastupnika HDZ-a), za članove  dr. sc. 
Goran Marić, Dražen Bošnjaković, Sandra Jakelić, Franjo Lucić (Klub zastupnika HDZ-a), Ladislav 
Ilčić (Hrast), Robert Podolnjak (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), Ivan Tepeš (Klub zastupnika 
HSP AS), Tanja Vrbat Grgić, Peđa Grbin (Klub zastupnika SDP-a) i dr. sc. Irena Petrijevčanin 
Vuksanović.   

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 66. stavkom 1. i 2., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. 



stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora  jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke 
s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   

 
KLASA: 021-13/16-03/12 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA 

 
 

  U Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  BOŽO LJUBIĆ 
 
  za potpredsjednika 
  JAROSLAV PECNIK 
   
  za članove 
  MILIJAN BRKIĆ 
  ŽELJKO GLASNOVIĆ 
  IVAN ŠUKER 
  ŽELJKO DILBER 
  IVAN TEPEŠ 
  IVICA MIŠIĆ  
  IVO JELUŠIĆ 
  DOMAGOJ HAJDUKOVIĆ 
  TOMISLAV ŽAGAR 
       

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 90. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda 
zastupnika, a još četiri člana imenuju se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za Hrvate 
izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika Božo 
Ljubić (Klub zastupnika HDZ-a), za potpredsjednika Jaroslav Pecnik (Klub zastupnika Hrvatskih 
laburista – Stranke rada), za članove Milijan Brkić, Željko Glasnović, Ivan Šuker, Željko Dilber (Klub 
zastupnika HDZ-a), Ivan Tepeš (Klub zastupnika HSP AS), Ivica Mišić (Klub zastupnika Mosta 
nezavisnih lista), Ivo Jelušić, Domagoj Hajduković, Tomislav Žagar (Klub zastupnika SDP-a). 
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 90., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.  
 
KLASA: 021-13/16-03/20 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za  informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  ANDRIJA MIKULIĆ 
   
  za potpredsjednika 
  NENAD STAZIĆ 
   
  za članove 
  JASEN MESIĆ 
  LJUBICA MAKSIMČUK 
  ŽARKO TUŠEK 
  JOSIP KATALINIĆ 
  MARIO KLOBUČIĆ 
  DARINKO KOSOR 

DARKO PARIĆ 
DAMIR TOMIĆ 
DAVOR BERNARDIĆ 
GORAN BEUS RICHEMBERGH 
VELJKO KAJTAZI 
    

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», br. 81/13. – u 
daljnjem tekstu Poslovnik) propisano je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni 
broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju 
spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat 
predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa 
mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran.   
  Prema odredbama članka 111. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za informiranje, 
informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz 
reda zastupnika, a još šest članova imenuje se, i to: dva iz medija, dva iz znanosti i dva iz udruga.   
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za 
informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za 
predsjednika Andrija Mikulić (Klub zastupnika HDZ-a), za potpredsjednika  Nenad Stazić (Klub 
zastupnika SDP-a),  za članove Jasen Mesić, Ljubica Maksimčuk, Žarko Tušek (Klub zastupnika 
HDZ-a), Josip Katalinić, Mario Klobučić (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), Darinko Kosor 
(Klub HSLS i BUZ), Darko Parić, Damir Tomić, Davor Bernardić (Klub zastupnika SDP-a), Goran 
Beus Richembergh (Klub zastupnika HNS-LS) i Veljko Kajtazi (Kluba zastupnika nacionalnih 
manjina).  
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 111., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora  jednoglasno  utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   

 
KLASA: 021-13/16-03/09 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA 
ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU  HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  TULIO DEMETLIKA 
   
  za potpredsjednika 
  VLADIMIR BILEK 
     
  za članove 
  JOSIP KRIŽANIĆ 
  BLAŽENKO BOBAN 
  BOŽIDAR KALMETA 
  JOSIPA RIMAC 
  ANTUN VIDAKOVIĆ 
  BRANKO HRG 

DAMIR MATELJAN 
IVAN KLARIN 

  MILORAD BATINIĆ 
 

O b r a z l o ž e n j e 
   
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», br. 81/13. – u daljnjem tekstu 
Poslovnik) propisano je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i 
razrješuje Sabor iz reda zastupnika poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u 
pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela 
traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja 
dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 115. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda 
zastupnika, a još devet članova imenuje se  na prijedlog predstavničkog tijela jedinica lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave i to: po jedan iz Zagreba, Osijeka, Splita i Rijeke, dva iz jedinica područne (regionalne) 
samouprave, dva iz jedinica lokalne samouprave-općine (jedan iz kontinentalnog a jedan iz priobalnog dijela 
Republike Hrvatske) te jedan iz reda pravnika.   
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav radnog 
tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o sastavu radnih 
tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika Tulio Demetlika (Klub 
zastupnika IDS-a), za potpredsjednika Vladimir Bilek (Klub zastupnika Bandić Milan 365 – Stranke rada i 
solidarnosti i zastupnika nacionalnih manjina Ermine Lekaj Prljaskaj i Vladimira Bileka), za članove Josip 
Križanić, Blaženko Boban, Božidar Kalmeta, Josipa Rimac, Antun Vidaković (Klub zastupnika HDZ-a), Branko 
Hrg (HSS), Damir Mateljan, Ivan Klarin (Klub zastupnika SDP-a), Milorad Batinić (Klub zastupnika HNS-LD). 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici održanoj 23. 
siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. stavkom 3., člankom 115., 
člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  
sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   

 
KLASA: 021-13/16-03/10 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA 
ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU  HRVATSKOGA SABORA 

  
 U Odbor za  obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednicu 
  dr. sc. GORDANA RUSAK 
   
  za potpredsjednicu 
  SABINA GLASOVAC 
  
  za članove 
  dr. sc. MIROSLAV TUĐMAN 
  MIRO TOT GERGELI 

SANJA PUTICA 
LADISLAV ILČIĆ 
GORAN DODIG 
MARIO KLOBUČIĆ 
dr. sc. ŽELJKO JOVANOVIĆ 
dr. sc. RAJKO OSTOJIĆ 
JAROSLAV PECNIK   
ŠANDOR JUHAS 

 
  

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», br. 81/13. – u 
daljnjem tekstu Poslovnik) propisano je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni 
broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju 
spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat 
predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa 
mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran 
  Prema odredbama članka 98. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za obrazovanje, 
znanost i kulturu Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda 
zastupnika, a još šest članova imenuje se i to: dva iz područja znanosti, dva iz područja obrazovanja i 
dva iz područja kulture. 
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za 
obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednicu 
dr. sc. Gordana Rusak (Klub zastupnika HSLS i BUZ),  za potpredsjednicu Sabina Glasovac (Klub 
zastupnika SDP-a), za članove  dr. sc. Miroslav Tuđman, Miro Tot Gergeli, Sanja Putica (Klub 
zastupnika HDZ-a), Ladislav Ilčić (Hrast), Goran Dodig (HDS), Mario Klobučić (Klub zastupnika 
Mosta nezavisnih lista), dr.sc. Željko Jovanović, dr. sc. Rajko Ostojić (Klub zastupnika SDP-a), 
Jaroslav Pecnik (Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada), Šandor  Juhas (Klub zastupnika 
nacionalnih manjina). 
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 98., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
 
KLASA: 021-13/16-03/06 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za  poljoprivredu Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  BRANKO HRG 
     
  za članove 

JOSIP KRIŽANIĆ 
FRANJO LUCIĆ 
IVAN ANUŠIĆ 
DAMIR FELAK 
VLADIMIR BILEK 
LJUBICA AMBRUŠEC 
ZORAN VASIĆ 
DAMIR TOMIĆ 
GIOVANNI SPONZA 
MILORAD BATINIĆ   
MILE HORVAT 

      
     O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», br. 81/13. – u 
daljnjem tekstu Poslovnik)  propisano je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni 
broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju 
spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat 
predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa 
mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran 
  Prema odredbama članka 100. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za poljoprivredu 
Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika, a još tri 
člana imenuju se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za 
poljoprivredu  Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika Branko Hrg 
(HSS), za članove Josip Križanić, Franjo Lucić, Ivan Anušić, Damir Felak (Klub zastupnika HDZ-a), 
Vladimir Bilek (Klub zastupnika Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti i zastupnika 
nacionalnih manjina Ermine Lekaj Prljaskaj i Vladimira Bileka), Ljubica Ambrušec (Klub zastupnika 
Mosta nezavisnih lista), Zoran Vasić, Damir Tomić (Klub zastupnika SDP-a), Giovanni Sponza (Klub 
zastupnika IDS-a), Milorad Batinić (Klub zastupnika HNS-LD), Mile Horvat (Kluba zastupnika 
SDSS-a i Reformista i Kluba zastupnika nacionalnih manjina).  

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016.  raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 100., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora  jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
 
KLASA: 021-13/16-03/07 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za  pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  PERO ĆOSIĆ 
  za potpredsjednika 
  VEDRAN BABIĆ 
  za članove 

BRANKO BAČIĆ 
DOMAGOJ IVAN MILOŠEVIĆ 
PETAR ŠKORIĆ 
BOŽIDAR KALMETA 
IVAN KOVAČIĆ 
MIRO BULJ 
DARKO PARIĆ 
TOMISLAV ŽAGAR 
NADA TURINA-ĐURIĆ 
SILVANO HRELJA 

     O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za pomorstvo, 
promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz 
reda zastupnika, a još pet članova imenuje se, i to: jedan znanstveni djelatnik iz područja 
telekomunikacija, jedan znanstveni djelatnik iz područja pomorstva, jedan stručni djelatnik iz područja 
željeznica, jedan stručni djelatnik iz područja cestovnog prometa i jedan stručni djelatnik iz područja 
pošta.  
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za 
pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za 
predsjednika Pero Ćosić (Klub zastupnika HDZ-a), za potpredsjednika Vedran Babić (Klub zastupnika 
SDP-a), za članove Branko Bačić, Domagoj Ivan Milošević, Petar Škorić, Božidar Kalmeta (Klub 
zastupnika HDZ-a), Ivan Kovačić, Miro Bulj (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), Darko Parić, 
Tomislav Žagar (Klub zastupnika SDP-a), Nada Turina – Đurić (Klub zastupnika HNS-LD), Silvano 
Hrelja (Klub zastupnika HSU-a, Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika).   

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016.  raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 104., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
KLASA: 021-13/16-03/24 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za  predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  ZDRAVKO RONKO 
     
  za potpredsjednika 
  ŽARKO TUŠEK 
     
  za članove 
  PERO ĆORIĆ 
  BLAŽENKO BOBAN 
  DAMIR FELAK 
  STJEPAN PINTARIĆ 
  IVAN RADIĆ 
  ANTUN VIDAKOVIĆ 
  MARIO HABEK 
  DAMIR TOMIĆ     
    

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 108. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za predstavke i 
pritužbe Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova.  
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za 
predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika Zdravko 
Ronko (Klub zastupnika SDP-a), za potpredsjednika Žarko Tušek  (Klub zastupnika HDZ-a), za 
članove Pero Ćorić, Blaženko Boban, Damir Felak, Stjepan Pintarić, Ivan Radić, Antun Vidaković 
(Klub zastupnika HDZ-a), Mario Habek, Damir Tomić (Klub zastupnika SDP-a)- 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 108., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno  utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   

 
KLASA: 021-13/16-03/26 
URBROJ: 6521-18-16 -__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016.  



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA 

 
 

  U Odbor za  prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za potpredsjednika 
  BRANKO BAČIĆ 
 
  za članove 
  PERO ĆOSIĆ 
  ANTUN VIDAKOVIĆ 
  ANDRIJA MIKULIĆ 
  IVAN RADIĆ 
  JASNA MATULIĆ 
  JOSIP KRIŽANIĆ 
  VEDRAN BABIĆ 
  ZDRAVKO RONKO 
  ZORAN VASIĆ 
  IVO JELUŠIĆ 
   
   

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran. 
  Prema odredbama članka 94. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za prostorno 
uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz 
reda zastupnika, a još tri člana imenuju se iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika. 
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za 
prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za 
potpredsjednika Branko Bačić (Klub zastupnika HDZ-a), za članove Pero Ćosić, Antun Vidaković, 
Andrija Mikulić, Ivan Radić, Josip Križanić (Klub zastupnika HDZ-a), Jasna Matulić (Klub 
zastupnika Mosta nezavisnih lista),  Vedran Babić, Zdravko Ronko, Zoran Vasić, Ivo Jelušić (Klub 
zastupnika SDP-a). 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 94., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
 
 
KLASA: 021-13/16-03/22 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA 
ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA 

 
  U Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednicu 
  GORDANA SOBOL 
   
  za potpredsjednicu 
  SANJA PUTICA 
       
  za članove 
  MARGARETA MAĐERIĆ 
  LJUBICA MAKSIMČUK 
  MARIJA BUDIMIR 
  SANDRA JAKELIĆ 
  dr.sc. GORDANA RUSAK 
  LJUBICA AMBRUŠEC  
  ANA KOMPARIĆ DEVČIĆ 
  SABINA GLASOVAC 
  SANDRA KRPAN 
  MARIJA PUH  

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 113. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za ravnopravnost 
spolova Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika, a 
još tri člana imenuju se iz reda nevladinih udruga, znanstvenih i stručnih institucija koje se bave 
promicanjem ravnopravnosti spolova i zaštite ljudskih prava.   
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za 
ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednicu Gordana 
Sobol (Klub zastupnika SDP-a), za potpredsjednicu Sanja Putica (Klub zastupnika HDZ-a), za članove 
Margareta Mađerić, Ljubica Maksimčuk, Marija Budimir, Sandra Jakelić (Klub zastupnika HDZ-a), 
dr.sc. Gordana Rusak (Klub zastupnika HSLS i BUZ), Ljubica Ambrušec (Klub zastupnika Mosta 
nezavisnih lista), Ana Komparić Devčić, Sabina Glasovac, Sandra Krpan (Klub zastupnika SDP-a), 
Marija Puh (Klub zastupnika HNS-LD).    
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 113., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora   jednoglasno  utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.  
KLASA: 021-13/16-03/28 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA 

SABORA 
 
 

  U Odbor za  regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora  b i r a j u   
s e: 
 
  za predsjednicu 
  JASNA MATULIĆ 
 
  za potpredsjednika 
  DAMIR MATELJAN 
       
  za članove 

IVAN ANUŠIĆ 
MIRKO RAŠKOVIĆ 
JOSIPA RIMAC 
ANTE ŽUPAN 
JOSIP BORIĆ 
MARO KRISTIĆ 
dr. sc. RAJKO OSTOJIĆ 
MILORAD BATINIĆ 
TOMISLAV KONČEVSKI 
RADIMIR ČAČIĆ 

       
     O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», br. 81/13. – u 
daljnjem tekstu Poslovnik)  propisano je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni 
broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju 
spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat 
predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa 
mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran. 
  Prema odredbama članka 102. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za regionalni 
razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest 
članova iz reda zastupnika, a još tri člana imenuju se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za 
regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za 
predsjednicu Jasna Matulić (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), za potpredsjednika Damir 
Mateljan (Klub zastupnika SDP-a),  za članove Ivan Anušić, Mirko Rašković, Josipa Rimac, Ante 
Župan, Josip Borić (Klub zastupnika HDZ-a), Maro Kristić (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), 
dr. sc. Rajko Ostojić (Klub zastupnika SDP-a), Milorad Batinić (Klub zastupnika HNS-LD),  
Tomislav Končevski (Klub zastupnika Hrvatski laburisti – Stranka rada)  i Radimir Čačić (Klub 
zastupnika SDSS-a i Reformista). 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016.  raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 102, člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
KLASA: 021-13/16-03/08 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA 

 
 

  U Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  MIODRAG DEMO   
 
  za potpredsjednika 
  STIPE PETRINA 
   
  za članove   
  ŽELJKO GLASNOVIĆ 
  JOSIP ĐAKIĆ 
  ŽELJKO DILBER 
  STEVO CULEJ 
  IVAN KIRIN 
  MIRO BULJ 
  ZDRAVKO RONKO 
 
  

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran 
  Prema odredbama članka 92. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za ratne veterane 
Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika, a još tri 
člana imenuju se iz reda predstavnika braniteljskih udruga i udruga proizašlih iz Domovinskog rata. 
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za ratne 
veterane Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika Miodrag Demo (Klub 
zastupnika Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti i zastupnika nacionalnih manjina Ermine 
Lekaj Prljaskaj i Vladimira Bileka), za potpredsjednika Stipe Petrina (Klub zastupnika Hrvatske 
stranke umirovljenika, Nezavisne liste Stipe Petirne i nezavisnih zastupnika), za članove Željko 
Glasnović, Josip Đakić, Željko Dilber, Stevo Culej (Klub zastupnika HDZ-a), Ivan Kirin (Klub 
zastupnika HSP AS), Miro Bulj (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), Zdravko Ronko (Klub 
zastupnika SDP-a). 
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016. raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 92., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.  
KLASA: 021-13/16-03/21 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA 
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA 

 
 

  U Odbor za  zaštitu okoliša  i prirode Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za potpredsjednicu 
  LJUBICA AMBRUŠEC 
   
  za članove 
  BRANKO BAČIĆ 
  DRAŽEN BARIŠIĆ 
  PERO ĆOSIĆ 
  ANĐELKO STRIČAK 
  ANTE SANADER 
  JOSIP KATALINIĆ 
  DAVOR PENIĆ 
  ZORAN VASIĆ 
  MARIJA PUH 
  NANSI TIRELI 
   
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
  U članku 10. stavku 1. i članku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 
br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupnički mandat na dan konstituiranja novog saziva 
Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 
nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  
  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 
poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 
stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od 
dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana 
razrješenja dužnosti na koju je izabran 
  Prema odredbama članka 96.  Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za zaštitu okoliša i 
prirode Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika, a 
još tri člana imenuju se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
  U skladu s odredbom članka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 
radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o 
sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za zaštitu 
okoliša i prirode Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za potpredsjednicu Ljubica 
Ambrušec (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), za članove Branko Bačić, Dražen Barišić, Pero 
Ćosić, Anđelko Stričak, Ante Sanader (Klub zastupnika HDZ-a), Josip Katalinić (Klub zastupnika 
Mosta nezavisnih lista), Davor Penić, Zoran Vasić (Klub zastupnika SDP-a), Marija Puh (Klub 
zastupnika HNS-LD), Nansi Tireli (Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada).   
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016. raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 46. 
stavkom 3., člankom 96, člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i 
člankom 273. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
 
KLASA: 021-13/16-03/23 
URBROJ: 6521-18-16-__ 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 



PRIJEDLOG ODLUKE 
O IMENOVANJU VODITELJA I ČLANOVA IZASLANSTVA  HRVATSKOGA SABORA  

U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a 
 

I. 
 U  Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a  imenuju se: 
 

za voditelja 
DAMIR KRSTIČEVIĆ 

  
 za članove 

ŽELJKO GLASNOVIĆ 
dr. sc. MIROSLAV TUĐMAN  

   
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

     
Republika Hrvatska je 01. travnja 2009. postala punopravna članica NATO-a.  
Prema odredbama Poslovnika skupštine NATO-a Republika Hrvatska u 

Parlamentarnoj skupštini NATO-a ima 5 članova. 
  Člankom 10. stavkom 1. i 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine" - br. 
81/13.- u daljnjem tekstu : Poslovnik) Hrvatskoga sabora propisano je da na dan konstituiranja novog 
saziva Sabora prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva Sabora i istog im dana prestaje 
članstvo u tijelima i organizacijama izvan Sabora, na koje ih je imenovao Sabor iz reda zastupnika, 
ako je imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti zastupnika. 
  Obzirom da je danom konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora 28. prosinca 
2015. prestao mandat dosadašnjem voditelju i članovima Izaslanstva Hrvatskoga sabora u 
Parlamentarnoj skupštini NATO-a, potrebno je iz reda zastupnika novog saziva Hrvatskoga sabora 
izabrati novog voditelja i članove  Izaslanstva. 
  Sukladno članku 59. stavku 2. Poslovnika Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u 
Parlamentarnoj skupštini  NATO-a ima položaj radnog tijela Sabora. 
  Nakon obavljenih međustranačkih dogovora predloženo je da se u Izaslanstvo 
Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini  NATO-a imenuju: za voditelja Damir Krstičević, a za 
članove Izaslanstva Željko Glasnović, dr.sc. Miroslav Tuđman.    

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 
održanoj 23. siječnja 2016., raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s člankom 105., 
stavkom 1.,  podstavkom 2., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika Hrvatskoga sabora 
jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  saboru. 
 
 
 
KLASA: 021-13/16-04/04 
URBROJ: 6521-18-16- 
Zagreb, 23. siječnja 2016. 
 



PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA 

 

 U Odbor za obranu Hrvatskoga sabora b i r a j u   se: 

 

  za predsjednika 

  IGOR DRAGOVAN 

 

  za potpredsjednika 

  JOSIP ĐAKIĆ 

   

  za članove 

  PERO ĆORIĆ 

  STEVO CULEJ 

  DAMIR KRSTIĈEVIĆ 

  ŽELJKO DILBER 

  MIODRAG DEMO 

  INES STRENJA LINIĆ 

  TANJA VRBAT GRGIĆ 

  ZDRAVKO RONKO 

   

     

O b r a z l o ž e n j e 

   

  U ĉlanku 10. stavku 1. i ĉlanku 11. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», 

br. 81/13.) propisano je da zastupniku prestaje zastupniĉki mandat na dan konstituiranja novog saziva 

Sabora, a da nakon isteka mandata Sabora (raspuštanjem ili istekom ustavnog roka) zastupnici 

nastavljaju svoj mandat do konstituiranja novog saziva Sabora.  

  U ĉlanku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 

predsjednika, potpredsjednika i odreĊeni broj ĉlanova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika 

poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, da sastav radnog tijela u pravilu odgovara 

stranaĉkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i ĉlanova radnog tijela traje od 

dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupniĉkog mandata, odnosno do dana 

razrješenja dužnosti na koju je izabran.  

  Prema odredbama ĉlanka 72. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za obranu 

Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest ĉlanova, a još do šest ĉlanova 

imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i struĉnih djelatnika koji se bave pitanjima obrambenog sustava.  

  U skladu s odredbom ĉlanka 46. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav 

radnog tijela u pravilu odgovara stranaĉkom sastavu Sabora te sukladno meĊustranaĉkom dogovoru o 

sastavu radnih tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i ĉlanove Odbora za obranu 

Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika Igor Dragovan (Klub zastupnika 

SDP-a), za potpredsjednika Josip Đakić (Klub zastupnika HDZ-a), za ĉlanove Pero Ćorić, Stevo Culej, 

Damir Krstiĉević, Željko Dilber (Klub zastupnika HDZ-a), Miodrag Demo (Klub zastupnika Bandić 

Milana 365 – Stranke rada i solidarnosti i zastupnika nacionalnih manjina Ermine Lekaj Prljaskaj i 

Vladimira Bileka), Ines Strenja Linić (Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista), Tanja Vrbat Grgić, 

Zdravko Ronko (Klub zastupnika SDP-a). 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici 

održanoj 23. sijeĉnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s ĉlankom 46. 

stavkom 3., ĉlankom 72, ĉlankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., ĉlankom 161. stavkom 1. i 

ĉlankom 273.  Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 

obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
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