PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA
ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA
U Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora i m e n u j u s e
za članove:
dr. sc. BRANKO SMERDEL,
dr. sc. IVAN KOPRIĆ,
dr. sc. NENAD ZAKOŠEK,
dr. sc. SANJA BARIĆ,
FLORIJAN BORAS,
DRAGAN ZELIĆ.
Obrazloženje
U članku 54. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 6/02.-pročišćeni
tekst, 41/02., 91/03., 58/04., 39/08., 86/08. i 81/12.) propisano je da radno tijelo Sabora može na
sjednice pozivati javne, znanstvene i stručne djelatnika i druge osobe radi pribavljanja njihova
mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.
U radna tijela može se imenovati, ako Poslovnikom nije drukčije određeno, do šest
javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika koji imaju sva prava člana radnog tijela, osim prava
odlučivanja. Sukladno članku 58. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da se u Odbor za Ustav,
Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora 6 članova imenuje iz reda javnih, znanstvenih i
stručnih djelatnika.
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 upućuje
Saboru na donošenje prijedlog odluke o imenovanju članova odbora.
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 „Večernjem listu“ od
28. rujna 2012. u „Narodnim novinama“, br. 107/12. od 28. rujna 2012. i na internet stranicama
Hrvatskoga sabora 28. rujna 2012.
U javnom pozivu pozvani su svi ovlašteni predlagatelji sukladno Poslovniku
Hrvatskoga sabora te stručne institucije, stručne udruge, udruge civilnog društva kao i pojedinci da
Odboru u roku od 15 dana od dana objave istog, na adresu Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb, dostave
obrazloženi prijedlog kandidature i ostalu odgovarajuću dokumentaciju za člana kojeg predlažu u
određeno radno tijelo Hrvatskoga sabora.
U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi:
- Petar Anđelović, dipl. pravnik, osobna kandidatura,
- Senad Bajramović, dipl. pravnik, doktor znanosti, na prijedlog Euro-Mediteranskog
Foruma,
- Sanja Barić, dipl. pravnik, doktor znanosti, na prijedlog Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci,
- Florijan Boras, dipl. pravnik, osobna kandidatura,
- Mladen Godek, dipl. pravnik, osobna kandidatura,
- Gordana Grbić, dipl. pravnik, osobna kandidatura,
- Srećko Jelinić, dipl. pravnik, redoviti profesor u trajnom zvanju, osobna kandidatura,
- Ivan Koprić, dipl. pravnik, doktor znanosti, na prijedlog Instituta za javnu upravu,

- Luka Mađerić, dipl. pravnik, magistar znanosti, na prijedlog Udruge PRAGMA;
Otvorene medijske grupacije,
- Miomir Matulović, dipl. pravnik, redoviti profesor u trajnom zvanju, na prijedlog
Sveučilišta u Rijeci,
- Robert Podolnjak, dipl. politolog, doktor znanosti, izvanredni profesor na visokom
učilištu, osobna kandidatura,
- Branko Smerdel, dipl. pravnik, doktor znanosti, redoviti profesor u trajnom zvanju,
na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- Nenad Zakošek, dipl. politolog, doktor znanosti, na prijedlog PLATFORME 112 za
Hrvatsku vladavine prava,
- Dragan Zelić, dipl. politolog, na prijedlog PLATFORME 112 za Hrvatsku vladavine
prava.
Sukladno navedenom, Odbor je utvrdio da se u Odbor za Ustav, Poslovnik i politički
sustav Hrvatskoga sabora predlažu imenovati: dr. sc. Branko Smerdel, dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc.
Nenad Zakošek, dr. sc. Sanja Barić, Florijan Boras i Dragan Zelić.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 19. sjednici
održanoj 12. prosinca 2012., jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem u skladu s
člankom 91., stavkom 1. podstavkom 1., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika
Hrvatskoga sabora, koji podnosi Hrvatskom saboru.
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