
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA  

ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 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 RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA  

 

I. 

 

 

  U Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora za članove se imenuju: 

 

  ANESA ŠABANI 

  VERICA RUPČIĆ  

  TATJANA ŠIMAC BONAČIĆ 

   

  

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. 

   

   U članku 113. 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 

ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora tri člana imenuju iz reda nevladinih udruga, znanstvenih i 

stručnih institucija koje se bave promicanjem ravnopravnosti spolova i zaštite ljudskih prava.  

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: 

- Alfirev Marija – na prijedlog Udruge za psihosocijalni rad Ardura Šibenik i Centra 

za socijalnu inkluziju Šibenik 

- Brstilo Lovrić Ivana – na prijedlog Hrvatskog katoličkog sveučilišta 

- Caratan Lukšić Ljiljana – osobna kandidatura i na prijedlog Pozitive – udruga za 

razvoj civilnog društva 

- Dota Franko – na prijedlog Kuće ljudskih prava, Centra za mirovne studije, 

Lezbijske organizacije Rijeka „LORI“, Zagreb Pride 

- Grgurev Ivana – na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

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

iz Domovinskog rata 

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

International Council of The Patient Ombudsman 

- Kontić Petra – na prijedlog B.a.b.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. 

- Kovačević Dijana – osobna kandidatura i na prijedlog Svjetskog saveza mladih 

Hrvatske 

- Luetić Boban Ivanka – na prijedlog Udruge Navada, Split 

- Marinović Antea – osobna kandidatura 

- Markić Željka – na prijedlog Udruge U ime obitelji, Udruge specijalne policije iz 

Domovinskog rata 

- Matejčić Marinella – na prijedlog Udruge za ljudska prava i građansku 

participaciju PaRiter, Centra za nenasilje i ljudska prava – SOS Rijeka i Udruge 

roditelji u akciji – RODA 

- Matić Ivana – na prijedlog Udruge Glas poduzetnika 

- Milas Ivana – osobna kandidatura 

- Naglić Tihana – na prijedlog Udruge za ljudska prava i građansku participaciju 

PaRiter, Centra za nenasilje i ljudska prava – SOS Rijeka i Udruge roditelji u 

akciji – RODA 

- Petričušić Antonija – osobna kandidatura 

- Petrović Jasna – na prijedlog Sindikata umirovljenika Hrvatske 

- Popov Matea – osobna kandidatura i na prijedlog Udruge Dugine obitelji 

- Romić Biljana – na prijedlog Hrvatskog novinarskog društva 



- Rupčić Verica – na prijedlog Županijske skupštine, Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova, župana Koprivničko – križevačke županije, Pravobraniteljice za 

ravnopravnost spolova, Županijske organizacije HDZ-a „Katarina Zrinski“ 

Koprivničko – križevačke županije, Udruge žena s bolestima dojke „Narcise“ 

Đurđevac, Udruge žena iz ruralnih područja Koprivničko – križevačke županije 

- Sladoljev Marko – na prijedlog Mosta nezavisnih lista 

- Šabani Anesa – na prijedlog Saveza Roma u RH „Kali Sara“ 

- Šimac Bonačić Tatjana – osobna kandidatura i  na prijedlog Hrvatskog 

logopedskog društva, Zagreb, Udruge „Poseban prijatelj“, Dubrovnik, Opće 

bolnice Dubrovnik – Odjela za pedijatriju 

- Šimović Ivan – na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu       

- Tomljenović Ivan – na prijedlog Udruge Besplatna politika 

    

  Sukladno navedenom Odbor je utvrdio da se u Odbor za ravnopravnost spolova 

Hrvatskoga sabora predlažu imenovati: Anesa Šabani, Verica Rupčić i Tatjana Šimac Bonačić. 

  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 113., 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: 021-13/21-07/24 

URBROJ: 6521-18-21- 

Zagreb, 28. siječnja 2021. 

 

 

   

 

 




