
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA  

ODBORA ZA PRAVOSUĐE 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 ___________2021. godine donio 

 

 

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA  

ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA  

 

I. 

 

 

  U Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora za  članove se imenuju: 

   

  LUKA MAĐERIĆ 

  SNJEŽANA VASILJEVIĆ 

  IVAN MILOTIĆ   

  TOMISLAV JONJIĆ 

  TONČI RESTOVIĆ 

  ZLATA ĐURĐEVIĆ 

    

   

II. 

 

  Imenovani članovi stupaju na dužnost s danom 1. veljače 2021. 

 

 

 

III. 

 

  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. i II. 

   

  U članku 82. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine", br. 81/13., 113/16., 

69/17., 29/18., 53/20. i 123/20. - u daljnjem tekstu: Poslovnik) propisano je da se u Odbor za 

pravosuđe Hrvatskoga sabora šest članova imenuje iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 

U članku 57. Poslovnika stavku 4., 5. i 6. propisano je da postupak imenovanja 

članova odbora započinje objavljivanjem javnog poziva za predlaganje kandidata. U tom pozivu 

određuje se rok za podnošenje prijedloga. Kandidate mogu predložiti stručne institucije, stručne 

udruge, udruge civilnog društva kao i pojedinci.  

Javni poziv za predlaganje kandidata upućuje Odbor za izbor, imenovanja i upravne 

poslove.  

Na temelju odabira kandidata Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove 

dostavlja Saboru prijedlog odluke o imenovanju članova radnog tijela. 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je sukladno 

odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora raspisao javni poziv za podnošenje prijedloga za 

imenovanje članova radnih tijela Hrvatskoga sabora. Javni poziv objavljen je u „Narodnim 

novinama“, br. 111/20. od 14. listopada 2020. i na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora 14. 

listopada 2020. 

U javnom pozivu pozvani su svi ovlašteni predlagatelji sukladno Poslovniku 

Hrvatskoga sabora da Odboru u roku od 15 dana od dana objave istog u „Narodnim novinama“ 

dostave svoje prijedloge. 

    U Odbor su zaprimljeni sljedeći pravodobni i potpuni prijedlozi: 

- Arambašić Ivana – osobna kandidatura 

- Bezjak Igor – osobna kandidatura 

- Čičak Alen – osobna kandidatura 

- Ćimić Ilko – na prijedlog Hrvatskog novinarskog društva 

- Đurđević Zlata – na prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 

Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu 

- Jonjić Tomislav – osobna kandidatura i na prijedlog Hrvatskog društva političkih 

zatvorenika 

- Karačić Jasna – na prijedlog Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata i 

International Council of The Patient Ombudsman 

- Lukšić Roko – osobna kandidatura 

- Mađerić Luka – osobna kandidatura 

- Markuš Tina – osobna kandidatura 

- Milotić Ivan – na prijedlog RRiF Visoka škola za financijski menadžment 

- Mlinarić Luka – na prijedlog Udruge U ime obitelji i Udruge specijalne policije 

iz Domovinskog rata  

- Mrle Tomislav – osobna kandidatura 

- Novokmet Ante – na prijedlog Pravnog fakulteta Osijek 

- Novosel Karlo – na prijedlog Udruge U ime obitelji, Udruge specijalne policije 

iz Domovinskog rata 

- Olujić Branimir – osobna kandidatura 

- Petrašević Tunjica – na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. 

Strossmayera, Osijek 

- Planinić Krešimir – na prijedlog Udruge U ime obitelji i Udruge specijalne 

policije iz Domovinskog rata 

- Podolnjak Robert – na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

- Restović Tonči – osobna kandidatura 

- Smiljanić Jasna – na prijedlog prof. dr. sc. Željka Tanjića, rektora Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta, prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Marka Petraka, profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

- Šebalj Marko – osobna kandidatura 



- Šušnjar Ante – osobna kandidatura 

- Terešak Vladimir – osobna kandidatura 

- Tomić Anđelka – osobna kandidatura 

- Tonković Evelin – osobna kandidatura 

- Valjalo Nikša – osobna kandidatura 

- Vasiljević Snježana – na prijedlog Srpskog narodnog vijeća, Udruge za pomoć i 

edukaciju žrtava mobbinga, Documenta 

- Ždravac Branimir – osobna kandidatura      

 

Sukladno navedenom Odbor je utvrdio da se u Odbor za pravosuđe Hrvatskoga 

sabora predlažu imenovati: Luka Mađerić, Snježana Vasiljević, Ivan Milotić, Tomislav Jonjić, Tonči 

Restović i Zlata Đurđević.  

Propisuje se da imenovani članovi Odbora stupaju na dužnost s danom 1. veljače 

2021. 

  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 8. sjednici 

održanoj 28. siječnja 2021. u skladu s člankom 82., člankom 105. stavkom 1. podstavkom 3., 

člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio ovaj 

Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 

 

 

Uz točku III. 

 

  Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 

 

 

 

KLASA: 021-13/21-07/02 

URBROJ: 6521-18-21- 

Zagreb, 28. siječnja 2021. 

 

 

   

 

 

 




