
 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA 

ZA RATNE VETERANE 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 RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA  

 

I. 

 

 

  U Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora za članove se imenuju: 

 

  IVAN ŽEKO 

  STANKO BRAVIĆ 

  ZORICA GREGURIĆ 

   

    

   

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 92. 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 ratne 

veterane Hrvatskoga sabora tri člana imenuju iz reda predstavnika braniteljskih udruga i udruga 

proizašlih iz Domovinskog rata. 

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: 

- Bravić Stanko – na prijedlog Udruge veterana vojne policije iz Domovinskog rata 

Osječko – baranjske županije 

- Đurić Marela – na prijedlog Hrvatskog časničkog zbora grada Osijeka, Udruge 

106. brigade ZNG RH 

- Galić Mario – osobna kandidatura 

- Gilja Ante – osobna kandidatura 

- Glogoški Đuro – na prijedlog Udruge 100%-tih HRVI I. skupine, Saveza udruga 

obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Udruge maloljetnih dragovoljaca 

Domovinskog rata Hrvatske 

- Gregurić Zorica – osobna kandidatura 

- Herman Vukušić – na prijedlog Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od 

PTSP-a RH 

- Ivančić Miroslav – na prijedlog Udruge Hrvatske policije branitelja Pakraca i 

Lipika, Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega, Udruge 

hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko – baranjske županije, 

Policijske udruge branitelja Baranje, Udruge HVIDR-a Đurđevac 

- Kanački Natalija – na prijedlog Udruge U ime obitelji i Udruge specijalne policije 

iz Domovinskog rata 

- Kovačić Vinko – osobna kandidatura 

- Malina Hana – osobna kandidatura 

- Nekić Joso – osobna kandidatura 

- Poljak Željko – na prijedlog Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja 

Domovinskog rata Grada Sinja i Cetinskog kraja 

- Pupić-Vurilj Hrvoje – na prijedlog Zbora Udruga veterana Gardijskih postrojbi 

- Raguž Željko – na prijedlog Hrvatske zajednice Herceg Bosne, Hrvatske udruge 

logoraša Domovinskog rata u BiH 

- Špoljarić Davor – na prijedlog Hrvatskog časničkog zbora grada Virovitice 

- Žeko Ivan – na prijedlog Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 

Općine Nuštar, Koordinacije braniteljskih i stradalničkih udruga Vukovarsko – 

srijemske županije     

      



Sukladno navedenom Odbor je utvrdio da se u Odbor za ratne veterane Hrvatskoga 

sabora predlažu imenovati: Ivan Žeko, Stanko Bravić i Zorica Gregurić.  

  Propisuje se da imenovani članovi 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 92., 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: 021-13/21-07/18 

URBROJ: 6521-18-21- 

Zagreb, 28. siječnja 2021. 

 

 

   

 

 

 




