
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U 

PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI ORGANIZACIJE ZA EUROPSKU SIGURNOST I 

SURADNJU (OESS) 

 

 

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 IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ 

SKUPŠTINI ORGANIZACIJE ZA EUROPSKU SIGURNOST I SURADNJU (OESS) 

 

 

I. 

 

  U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku 

sigurnost i suradnju biraju se:  

 

  za voditelja 

  DAVOR BERNARDIĆ 

 

 

  za članove 

  dr. sc. FURIO RADIN 

  HRVOJE ŠIMIĆ   

 

 

  za zamjenike članova 

ARSEN BAUK 

  ZVONIMIR TROSKOT 

  JOSIP BEGONJA   

   

   

 

 

 

 

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.  

 

  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  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. 

Sukladno članku 59. stavku 2. Poslovnika Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u 

Parlamentarnoj skupštini  OESS-a ima položaj radnog tijela Sabora. 

  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 u navedeno Izaslanstvo predloženi su sljedeći zastupnici: za 

voditelja Davor Bernardić (SDP), za članove dr. sc. Furio Radin (NZ) i Hrvoje Šimić (HDZ), za 

zamjenike članova Arsen Bauk (SDP), Zvonimir Troskot (Most) i Josip Begonja (HDZ). 

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

održanoj 31. srpnja 2020.,  bez rasprave,  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. 

     

 

Uz točku II. 

 

Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 

 

 

KLASA: 021-13/20-04/04 

URBROJ: 6521-18-20-__ 

Zagreb, 31. srpnja 2020. 

 


