
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA 

 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. -pročišćeni 

tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 

___________2020. godine donio 

 

 

ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 

OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA 

 

I. 

 

 U Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora biraju se: 

 

  za predsjednicu 

  KAROLINA VIDOVIĆ KRIŠTO 

   

  za potpredsjednika  

  ANTE BAČIĆ 

 

za članove 

DRAGANA JECKOV 

NADA MURGANIĆ 

VINKO ZULIM 

dr. sc. VESNA BEDEKOVIĆ 

IVAN BUDALIĆ 

ANTE DEUR 

IRENA ŠIMUNIĆ 

ANDREJA MARIĆ 

ROMANA NIKOLIĆ 

MARKO MILANOVIĆ LITRE 

mr. sc. RADA BORIĆ   

      

    

  

 

 

II. 

 

Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu danom donošenja. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O b r a z l o ž e n j e 

Uz točku I. 

 

 

  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», br. 81/13., 113/16., 

69/17., 29/18. i 53/20. - 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 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 sljedeći zastupnici: za predsjednicu Karolina Vidović 

Krišto (Domovinski pokret), za potpredsjednika Ante Bačić (HDZ), za članove Dragana Jeckov 

(SDSS), Nada Murganić, Vinko Zulim, dr. sc. Vesna Bedeković, Ivan Budalić i Ante Deur (HDZ), 

Irena Šimunić, Andreja Marić i Romana Nikolić (SDP), Marko Milanović Litre (Hrvatski suverenisti), 

i mr.sc. Rada Borić (Nova ljevica),  

   Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 3. sjednici 

održanoj 31. srpnja 2020., bez rasprave, 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.   

 

  

Uz točku II. 

 

Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 

 

 

KLASA: 021-13/20-03/43 

URBROJ: 6521-18-20- 

Zagreb, 31. srpnja 2020. 

 

 


