
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA DRŽAVNOG 

IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

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 

___________2023. godine donio 

 

 

ODLUKU O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA DRŽAVNOG IZBORNOG 

POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

I. 

 

 Za potpredsjednike Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske biraju se 

 

             VESNA FABIJANČIĆ – KRIŽANIĆ 

 JOSIP SALAPIĆ 

   

II. 

 

 Za članove Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske biraju se 

 

 SLAVEN HOJSKI 

 IVANA LJULJ CVITANIĆ 

 DRAŽENKO PANDEK  

  

III. 

 

 Mandat potpredsjednika i članova Povjerenstva počinje danom stupanja na dužnost, a na 

dužnost stupaju danom polaganja prisege pred predsjednikom Hrvatskoga sabora.  

 

IV. 

 

 Mandat potpredsjednice Povjerenstva Vesne Fabijančić – Križanić i Ane Lovrin i članova 

Slavena Hojskog i Emila Tomljanovića izabranih Odlukom o izboru potpredsjednica i članova 

Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 25/15.)  prestaje 8. 

ožujka 2023.  

 

V. 

 

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., II., III. I IV.  

 

  Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske  ("Narodne novine", 

br. 44/06. i 19/07. – u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 3. propisano je da Državno izborno povjerenstvo 

Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) djeluje u stalnom sastavu koji čine predsjednik 

Povjerenstva, četiri potpredsjednika i četiri člana Povjerenstva. 

  U članku 4. i 5. Zakona propisano je da je predsjednik Povjerenstva predsjednik 

Vrhovnog suda Republike Hrvatske po položaju. Dva potpredsjednika bira opća sjednica Vrhovnog 

suda Republike Hrvatske iz reda sudaca tog suda, a na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda.  

  U članku 7. Zakona propisano je da potpredsjednike koji nisu iz reda sudaca i članove 

Povjerenstva bira Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na mandat od osam godina na način 

da jednog potpredsjednika koji nije iz reda sudaca i dva člana bira na prijedlog većinske političke 

stranke, odnosno koalicije, a drugog potpredsjednika koji nije iz reda sudaca i druga dva člana na 

prijedlog oporbenih političkih stranaka ili koalicija sukladno stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora u 

trenutku izbora.  

  Mandat potpredsjednika koji nije iz reda sudaca i članova počinje danom stupanja na 

dužnost, a dan stupanja na dužnost utvrđuje se odlukom o izboru potpredsjednika koji nije iz reda sudaca, 

odnosno člana Povjerenstva.     

  U članku 8. Zakona propisano je da za potpredsjednika koji nije iz reda sudaca i člana 

Povjerenstva može biti izabran državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području 

Republike Hrvatske, koji ima opće biračko pravo, diplomirani je pravnik, ima 10 godina radnog 

iskustva u struci, poznaje politički i izborni sustav i nije član niti jedne političke stranke. 

  Sukladno članku 9. Zakona postupak izbora potpredsjednika koji nije iz reda sudaca i 

članova pokreće i provodi odbor Hrvatskoga sabora nadležan za izbor i imenovanja.  

  Sukladno članku 10. Zakona prije stupanja na dužnost predsjednik, potpredsjednici i 

članovi Povjerenstva pred predsjednikom Hrvatskoga sabora polažu prisegu.   

Sukladno članku 13. Zakona predsjednik, potpredsjednici i članovi Povjerenstva za 

vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu obavljati nikakvu drugu profesionalnu dužnost, niti dužnost čije 

bi obnašanje dovelo do dvojbi vezano uz njihovu nepristranost, narušilo njihov moralni integritet i 

ugled koji uživaju u javnosti, kao niti dužnost čije bi obnašanje moglo utjecati na nastup okolnosti 

vezanih uz sukob interesa, sukladno zakonu koji uređuje sprječavanje sukoba interesa u Republici 

Hrvatskoj. 

  Sukladno članku 14. Zakona potpredsjednici koji nisu iz reda sudaca i članovi 

Povjerenstva za vrijeme obnašanja dužnosti mogu se baviti znanstvenim i stručnim radom i 

istraživanjima, objaviti stručne i znanstvene radove, sudjelovati u radu stručnih i znanstvenih skupova, 

u pripremanju nacrta propisa, te dobrotvorno sudjelovati u radu humanitarnih, kulturnih i sportskih 

udruga.  

  Odlukom o izboru potpredsjednica i članova Državnog izbornog povjerenstva 

Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 25/15.) za potpredsjednice Povjerenstva izabrane su Vesna 

Fabijančić – Križanić i Ana Lovrin, a za članove Slaven Hojski, Emil Tomljanović i Josip Vresk.  

   Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dopisom KLASA: 080-01/22-

01/01, URBROJ: 507-02/01-22-1 od 21. studenoga 2022. obavijestilo je Odbor za izbor, imenovanja i 

upravne poslove Hrvatskoga sabora da potpredsjednicama Vesni Fabijančić – Križanić i Ani Lovrin te 

članovima Slavenu Hojskom i Emilu Tomljanoviću mandat od osam godina prestaje 8. ožujka 2023.  

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dopisom KLASA: 080-02/21-

01/01, URBROJ: 507-02/01-21-2 od 7. listopada 2021. obavijestilo je Odbor za izbor, imenovanja i 

upravne poslove Hrvatskoga sabora da je članu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 

Josipu Vresku, na osnovi članka 15. stavka 1. Zakona o državnom izbornom povjerenstvu Republike 

Hrvatske ("Narodne novine", br. 44/06. i 19/07.) prestao mandat 30. rujna 2021., zbog smrti. 

Odlukom o izboru članice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“, br. 69/19.) Ivana Belec izabrana je za članicu Povjerenstva te je stupila na dužnost 25. 

rujna 2019. od kada joj je sukladno Zakonu započeo mandat članice koji i dalje traje. 

  Obzirom na navedeno, a na temelju članka 9. Zakona, Odbor za izbor, imenovanja i 

upravne poslove Hrvatskoga sabora pokrenuo je postupak za izbor dva potpredsjednika i tri člana 



Povjerenstva kojima ističe zakonski mandat od osam godina uputivši pismo klubovima zastupnika 

Hrvatskoga sabora KLASA: 021-04/22-07/32, URBROJ: 6521-18-22-02, od 24. studenoga 2022. 

zatraživši od njih da Odboru upute prijedloge za izbor dva potpredsjednika (koji nisu iz reda sudaca) i 

tri člana Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske. 

 

  U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi: 

 

- Klub zastupnika Socijaldemokrati dopisom KLASA: 021-04/22-07/32, URBROJ: 6532-15-22-

03, od 7. prosinca 2022. za potpredsjednika DIP-a RH predložio je Draženka Pandeka, 

diplomiranog pravnika, a navedeni prijedlog je od strane predsjednice Kluba zastupnika 

Socijaldemokrati izmijenjen na sjednici Odbora održanoj 2. ožujka 2023. te je Draženko 

Pandek predložen za člana DIP-a RH; 

 

- Klub zastupnika Mosta dopisom KLASA: 021-04/22-07/32, URBROJ: 6532-12-22-04, od 9. 

prosinca 2022. za članicu DIP-a RH predložio je Ivanu Ljulj Cvitanić, diplomiranu pravnicu; 

 

- Klub zastupnika Centra i GLAS-a dopisom KLASA: 021-04/22-07/32, URBROJ: 6533-22-22-

05, od 9. prosinca 2022. za članicu DIP-a RH predložio je Janju Horvat Drobnjak, magistru 

prava; 

 

- Klub zastupnika Domovinskog pokreta dopisom KLASA: 021-04/22-07/32, URBROJ: 6533-

15-22-08, od 9. prosinca 2022. za člana DIP-a RH predložio je Josu Jovanovića, diplomiranog 

pravnika;  

 

- Klub zastupnika SDP-a dopisom KLASA: 021-04/22-07/32, URBROJ: 6532-2-23-10, od 22. 

veljače 2023. za potpredsjednicu DIP-a RH predložio je Vesnu Fabijančić - Križanić, 

diplomiranu pravnicu;  

 

- Klub zastupnika HDZ-a dopisom KLASA: 021-04/22-07/32, od 2. ožujka 2023. za 

potpredsjednika DIP-a RH predložio je Josipa Salapića, diplomiranog pravnika; 

 

- Klub zastupnika HSLS-a i NZ Vladimira Bileka i Klub zastupnika nacionalnih manjina 

dopisom KLASA: 021-04/22-07/32, od 2. ožujka 2023. za člana DIP-a RH predložio je 

Slavena Hojskog, diplomiranog pravnika. 

 

  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 40. sjednici 

održanoj 2. ožujka 2023., raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s 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 V. 

 

Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 

 

      

KLASA: 021-04/22-07/32  

URBROJ: 6521-18-23-__ 

Zagreb, 2. ožujka 2023.  

 

 

 

 

 

 

 


