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KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA VII. SAZIVA HRVATSKOGA SABOR ODRŽANA 22. PROSINCA 2011.
GODINE

Novi saziv Hrvatskog sabora, izabran na parlamentarnim izborima 4. prosinca 2011.,
konstituiran je na izvanrednoj sjednici 22. prosinca 2011. koju je sazvao Predsjednik Republike
Hrvatske (temeljem ustavnih i zakonskih ovlasti). Naredne četiri godine u saborskim će klupama
sjediti 151 zastupnica i zastupnik, a većinu ima vladajuća koalicija SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a.
Zahvaljujući jednoglasnoj potpori nazočnih zastupnika (većina svih zastupnika) za novog
predsjednika Hrvatskoga sabora izabran je SDP-ov zastupnik Boris Šprem. Potpredsjednici su
postali njegove stranačke kolege Josip Leko i Nenad Stazić te Milorad Batinić iz HNS-a. Drugog
dana zasjedanja izabrana su potpredsjednici iz redova oporbe - Jadranka Kosor i Vladimir Šeks iz
HDZ-a.

Boris Šprem predsjednik sedmoga saziva Hrvatskoga sabora
Sukladno Poslovniku, konstituirajući sjednicu VII. saziva Hrvatskoga sabora otvorio je, i
privremeno joj predsjedavao - do izbora novog predsjednika – dosadašnji predsjednik Hrvatskoga
sabora, Luka Bebić. Odmah na početku sjednice čestitao je izabranim zastupnicama i zastupnicima
u Hrvatski sabor te pozdravio sve nazočne. Konstituirajućoj sjednici nazočili su najviši državni
dužnosnici: predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović, premijerka Jadranka Kosor te
mandatar za sastav nove Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović. Uz potpredsjednike i ministre
u Vladi na odlasku sjednicu su kao gosti pratili bivši predsjednik Republike Hrvatske i Hrvatskoga
sabora Stjepan Mesić, bivši predsjednici Hrvatskoga sabora dr. Žarko Domljan, Nedjeljko
Mihanović i Vladimir Šeks, najviši predstavnici sudske vlasti, akademskih i vjerskih zajednica,
sindikata i udruga, Pučki pravobranitelj Republike Hrvatske, gradonačelnik Grada Zagreba, župani
hrvatskih županija, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i diplomatski zbor
u Republici Hrvatskoj.
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Prigodno slovo Luke Bebića
U nastavku Luka Bebić je ukratko podsjetio na tijek izbora za zastupnike Hrvatskoga sabora.
Odluku o raspisivanju izbora donio je predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović, a održani su
3. i 4. prosinca 2011. godine. Državno izborno povjerenstvo 13. prosinca 2011. objavilo je službene
rezultate izbora, na temelju kojih je predsjednik Republike Hrvatske sazvao Hrvatski sabor na prvo
zasjedanje. Prema izvješću Državnog izbornog povjerenstva u Hrvatski sabor izabran je 151
zastupnik i zastupnica.
U nastavku predsjednik Luka
Bebić kratko se osvrnuo na rad VI.
saziva

Hrvatskoga

sabora

od

osamostaljenja Hrvatske. Rekao je
kako ga četiri godine predsjedanja
našom najvišom predstavničkom i
zakonodavnom institucijom ispunjava
iskrenim zadovoljstvom s obzirom na
ostvarene rezultate. Ustvrdio je da su u
prošlom mandatu zastupnici u Hrvatskom saboru bili sudionici i svjedoci iznošenja različitih često i
oprečnih političkih mišljenja kroz koja su nastojali artikulirati različite težnje vlastitih birača. Sve je
to bilo u cilju ostvarivanja nacionalnih strateških ciljeva, prije svega, u okviru zakonodavne
dogradnje usmjerene na dostizanje najviših demokratskih i gospodarskih standarda razvijenih
društava, poručio je. U prošlom su mandatu zastupnici bili vrlo aktivni, kako u radu saborskih
odbora „tako i u ponekad vrlo živim raspravama tijekom plenarne sjednice“. Usprkos brojnim
preprekama i nedaćama ostvarena su dva strateška cilja koja smo postavili zajedno s proglašenjem
neovisnosti: zaključili smo pretpristupne pregovore, potpisali ugovor, a time i najvažniju dionicu na
putu prema članstvu u EU“ te ostvarili članstvo u NATO savezu, rekao je Bebić. Hrvatski je sabor u
tome imao značajnu ulogu, a Bebić je istaknuo kako je među parlamentarnim strankama uvijek
vladao konsenzus s obzirom na ove nacionalne strateške ciljeve.
Prethodnih je godina usvojeno oko 500 zakona u sklopu prilagodbe hrvatskog
zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, a samo u šestom sazivu Sabora 300 tzv. „europskih
zakona“. Već ta brojka sama po sebi govori o silnom obimu obavljenog posla, ocijenio je Bebić, te
podsjetio da je Sabor promijenio Ustav i time postavio ustavnopravnu osnovu za pristupanje
Hrvatske u EU. Saborski su zastupnici, nastavio je, bitno pridonijeli jačanju međunarodnog ugleda i
položaja Hrvatske u svijetu. Istodobno Hrvatski je sabor stalno vodio brigu o transparentnosti
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svoga rada i što boljoj neposrednoj komunikaciji s građanima te informiranju javnosti kao i o
uključenosti civilnih udruga i raznih institucija da savjetima sudjeluju u radu saborskih radnih tijela.
U pogledu demokratičnosti i odgovornog pristupa obnašanja zastupničke dužnosti ne mogu se
iznijeti samo pohvalne ocjene, rekao je Bebić, i dodao kako su neke kritike javnosti o radu 6. saziva
Hrvatskoga sabora bile u cijelosti opravdane.
Na kraju izlaganja poželio je zastupnicama i zastupnicima novoga saziva Hrvatskoga sabora
uspješan rad te naglasio kako će pred njima stajati novi izazov da kao jedina direktna karika
između građana Hrvatske i institucija EU Hrvatsku primjereno i odgovorno predstavljaju u
Europskom parlamentu.

Izbor predsjednika Hrvatskoga sabora
Da bi Hrvatski sabor bio konstituiran sukladno članku 73. Ustava i članku 4. Poslovnika
Hrvatskoga sabora, uz nazočnost većine zastupnika trebalo je pristupiti izboru predsjednika
Hrvatskoga sabora pa je to i učinjeno.
Prema Poslovniku Hrvatskoga sabora pravo podnošenja prijedloga na konstituirajućoj
sjednici za izbor predsjednika Sabora imaju klubovi zastupnika. Klub zastupnika SDP-a, Klub
zastupnika HNS-a, Klub zastupnika IDS-a i Klub zastupnika HSU-a predložili su da se za predsjednika
Hrvatskoga sabora izabere zastupnik Boris Šprem.
Zastupnici su prihvatili prijedlog sa 134 glasa za. Time je konstituiran VII. saziv Hrvatskoga
sabora. Nakon što je izvođenjem himne odana počast domovini, a zastupnici minutom šutnje odali
počast palima za domovinu, Luka Bebić je čestitao novom predsjedniku Hrvatskoga sabora i
pozvao ga da se obrati nazočnima, a potom zauzme svoje mjesto za predsjedničkim stolom i
nastavi predsjedati sjednicom.

Nastupni govor novoga predsjednika Hrvatskoga sabora Borisa Šprema
U

svom

prvom

obraćanju

zastupnicima i javnosti kao predsjednik
Hrvatskoga sabora Boris Šprem najprije je
zahvalio

dotadašnjem

predsjedniku

gospodinu Bebiću na uspješnom vođenju
Hrvatskoga sabora u prošlom mandatu, a
zastupnicama
iskazanom
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ponajprije doživljava kao obavezu da nastavimo putem razvoja demokracije. Prošlo je 20 godina od
stvaranja suverene demokratske Hrvatske, a šest prethodnih saziva Sabora pridonijelo je izgradnji i
učvršćenju demokratskih institucija i vladavine prava. Bila je to svojevrsna škola demokracije
uopće i parlamentarizma posebno. U toj su školi naši prethodnici bili nekad na razini svoje velike
odgovornosti, a nekad, nažalost, nisu opravdali povjerenje koje im je narod ukazao, poručio je
Šprem. Unatoč zastojima, Sabor je, bez sumnje ipak napredovao, izgradio je demokratsku
arhitekturu zemlje te pokazao trajnu privrženost pluralističkoj demokratskoj opciji. Narod nam je
samo posudio svoj suverenitet, a ne bezuvjetno poklonio, primijetio je. Kao imperativni zadatak
valja imati na umu najveće vrednote zapisana u Ustavu (sloboda, jednakost, nacionalna
ravnopravnost, rodna jednakost, mirotvorstvo, socijalna pravda, prava čovjeka, nepovredivost
vlasništva, očuvanje prirode i okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav), a sve u
funkciji očuvanja državnog suvereniteta, poboljšanja standarda građana te izlaska iz gospodarske i
socijalne krize, najteže u kojoj se Hrvatska našla nakon Domovinskog rata, ustvrdio je Šprem.
Zastupnici će ponekada biti odgovorni i za nepopularne mjere, jer su one nužan ulog u budući
boljitak. Kao jednu od prvih odluka novoga (VII.) saziva Hrvatskoga sabora najavio je raspisivanje
referenduma o ulasku Hrvatske u EU, na kojem očekuje da će velika većina građana „reći povijesno
da“. „Na nama je da okončamo ovaj dugačak put“, nastavio je, te najavio nastavak učvršćivanja i
razvijanja demokratskih okvira i njihova punjenja sadržajima i vrijednostima koji će nas približavati
i izjednačavati s najrazvijenijim zemljama EU. To se naročito odnosi na vladavinu prava, još
energičniju borbu protiv korupcije i kriminala, zaštitu ljudskih i manjinskih prava i ekonomski
razvoj. Izrazio je nadu da u Saboru, bez obzira na različitosti, ipak oko strateških pitanja neće biti
velikih prijepora, iako bi, bilo „naivno i pomisliti da ćemo u Saboru postizati jedinstvo i
jednoglasje“. Iako se ne boji ni žučnih rasprava pledirao je da one budu unutar demokratske
proceduru i uz puno međusobno uvažavanje.
Svaka pa i aktualna kriza, dijelom je uvezena, ali je „ponajprije naš autohtoni proizvod“
ustvrdio je Šprem te poručio kako „krizu treba zgrabiti kao dragocjeni povijesni trenutak u kojem je
moguće ostvariti novu priliku, nove društvene odnose, nov način razmišljanja“. Osobno će pažljivo
osluškivati glas građana, sindikalnih organizacija i civilnog društva te ga maksimalno uvažavati u
radu. „Jedan kroničar napisao je da je 4. prosinca bila vlast 12 sati u rukama naroda. Moramo biti
duboko svjesni da ta vladavina naroda treba trajati ne samo tih 12 sati, i to upravo preko najvišeg
predstavničkog tijela ove zemlje, preko Hrvatskoga sabora kojeg danas inauguriramo“, zaključio je
Šprem i zastupnicima VII. saziva Hrvatskoga sabora poželio puno uspjeha u radu.
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Utvrđeni dnevni red
Nakon što je, izborom predsjednika, konstituiran Hrvatski sabor prihvaćen je utvrđen
dnevni red sjednice dopunjen još jednom točko - Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova
Odbora za pravosuđe:
-

Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva;

-

Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima;

-

Davanje prisege zastupnika;

-

Izbor potpredsjednika Hrvatskoga sabora;

-

Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju tajnika Hrvatskoga sabora;

-

Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora i
tajnika plenarne sjednice;

-

Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor, imenovanja i upravne
poslove;

-

Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički
sustav;

-

Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo;
J. Šarlija

IZBOR

PREDSJEDNIKA,

POTPREDSJEDNIKA

I

ČLANOVA

MANDATNO-IMUNITETNOG

POVJERENSTVA

Sukladno međustranačkom dogovoru, na prijedlog klubova zastupnika, za predsjednicu
Mandatno-imunitetnog povjerenstva jednoglasno je(132 glasa „za“) izabrana zastupnica Gordana
Sobol (SDP), za potpredsjednika Tomislav Čuljak (HDZ), a za članove Luka Denona (SDP), Nadica
Jelaš (SDP), Tanja Vrbat (SDP), Anđelko Topolovec (HNS), Šima Đurđević (HDZ), Đurđica Sumrak
(HDZ) i Ivan Drmić (HDSSB).

IZVJEŠĆE MANDATNO IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PROVEDENIM IZBORIMA

Ovo Izvješće podnijela je predsjednica Povjerenstva Gordana Sobol.
Razmotrivši službene rezultate izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, što ih je objavilo Državno
izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 13. prosinca 2011. Mandatno-imunitetno povjerenstvo
je utvrdilo da je temeljem Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor u Parlament izabran 151
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zastupnik. Sukladno odredbi članka 38. izbornog zakona većina(140) ih je izabrana sa stranačkih
lista u 10 izbornih jedinica. Troje zastupnika izabrano je u posebnoj izbornoj jedinici (temeljem
odredbe čl. 44. izbornog zakona. ) te 8 zastupnika nacionalnih manjina s lista u posebnoj izbornoj
jedinici (temeljem odredbi članaka 16. I 17. spomenutog Zakona).

Povjerenstvo je utvrdilo da su na temelju članka 12. Poslovnika Hrvatskog sabora zastupnici
nakon raspuštanja Parlamenta nastavili obnašati svoje dužnosti i ovlasti do konstituiranja novog
saziva Sabora, te da danom njegova konstituiranja prestaje mandat zastupnicima prethodnog
saziva Sabora. Istoga dana prestaje im i članstvo u tijelima i organizacijama izvan Sabora na koje ih
je imenovao Sabor, a i članstvo u njegovim radnim tijelima. Slijedom navedenog Povjerenstvo je
zaključilo da danom konstituiranja 7. saziva Hrvatskoga sabora prestaje mandat zastupnicima
prethodnog saziva te da su u Parlament izabrani sljedeći zastupnici, poredani abecednim redom:

Zastupnici Hrvatskoga sabora

1. Ingrid Antičević Marinović (SDP), 2. Vedran Babić (SDP), 3. Branko Bačić (HDZ), 4. Jakša
Baloević (NZ), 5. Martina Banić (HDZ), 6. Petar Baranović (HNS), 7. Milorad Batinić (HNS), 8.
Arsen Bauk (SDP), 9. Nevenka Bečić (HGS), 10. Davor Bernardić (SDP), 11. Goran Beus
Richembergh (HNS), 12. Vladimir Bilek (HNS;zast.češke i slovačke nac.manjine), 13. Boris
Blažeković (HNS), 14. Valter Boljunčić (IDS), 15. Josip Borić (HDZ), 16. Biljana Borzan (SDP), 17.
Davor Božinović (HDZ), 18. Milijan Brkić (HDZ), 19. Krešimir Bubalo (HDSSB), 20. Dinko Burić
(HDSSB), 21. Radimir Čačić (HNS), 22. Nada Čavlović Smiljanec (SDP), 23. Petar Čobanković
(HDZ), 24. Tomislav Čuljak (HDZ), 25. Martina Dalić (HDZ), 26. Luka Denona (SDP), 27. Igor
Dragovan (SDP), 28. Ivan Drmić (HDSSB), 29. Josip Đakić (HDZ), 30. Dražen Đurović (HDSSB), 31.
Vesna Fabijančić Križanić (SDP), 32. Ilija Filipović (HDZ), 33. Gvozden Srećko Flego (SDP), 34.
Višnja Fortuna (HSU), 35. Josip Friščić (HSS), 36. Srđan Gjurković (HNS), 37. Sunčana Glavak
(HDZ), 38. Peđa Grbin (SDP), 39. dr.sc. Branko Grčić (SDP), 40. Boro Grubišić (HDSSB), 41. Ivan
Grubišić (NZ), 42. Mario Habek (SDP), 43. Siniša Hajdaš Dončić (SDP), 44. Domagoj Hajduković
(SDP), 45. Nedžad Hodžić (BDSH; zast.albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske
nac. manjine), 46. Mirela Holy (SDP), 47. Silvano Hrelja (HSU), 48. Tonka Ivčević (SDP), 49.
Tomislav Ivić (HDZ), 50. Ivan Jakovčić (IDS), 51. Tihomir Jakovina (SDP), 52. Gordan Jandroković
(HDZ), 53. Nadica Jelaš (SDP), 54. Perica Jelečević (HDZ), 55. Ivo Jelušić (SDP), 56. Romana
Jerković (SDP), 57. dr.sc. Željko Jovanović (SDP), 58. mr.sc. Marin Jurjević (SDP), 59. Milan
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Jurković (HDZ), 60. Damir Kajin (IDS), 61. Veljko Kajtazi (NZ; zast. austijske, bugarske, njemačke,
poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nac. manjine),
62. Božidar Kalmeta (HDZ), 63. Tomislav Karamarko (HDZ), 64. Željko Kerum (HGS), 65. Željko
Kolar (SDP), 66. Zlatko Komadina (SDP), 67. Ana Komparić Devčić (SDP), 68. Sonja Konig (HNS),
69. Jadranka Kosor (HDZ), 70. Ante Kotromanović (SDP), 71. Josip Kregar (NZ), 72. Damir
Krstičević (HDZ), 73. Ante Kulušić (HDZ), 74. Branko Kutija (HDZ), 75. Darko Ledinski (SDP), 76.
Josip Leko (SDP), 77. Dragutin Lesar (Hrvatski laburisti), 78. Slavko Linić (SDP), 79. Marina Lovrić
Mercel (SDP), 80. Franjo Lucić (HDZ), 81. Šime Lučin (SDP), 82. Marija Lugarić (SDP), 83. Gordan
Maras (SDP), 84. Dujomir Marasović (HDZ), 85. Natalija Martinčević (HNS), 86. Danijel Marušić
(HDZ), 87. Damir Mateljan (SDP), 88. Frano Matušić (HDZ, 89. Jasen Mesić (HDZ), 90. Zoran
Milanović (SDP), 91. Zvonko Milas (HDZ), 92. Stjepan Milinković (HDZ), 93. Darko Milinović
(HDZ), 94. Domagoj Ivan Milošević (HDZ), 95. mr.sc. Neven Mimica (SDP), 96. Davorin Mlakar
(HDZ), 97. Mario Moharić (SDP), 98. Daniel Mondekar (SDP), 99. dr.sc. Mirando Mrsić (SDP), 100.
Zvonimir Mršić (SDP), 101. Mladen Novak (Hrvatski laburisti), 102. Milanka Opačić (SDP), 103.
dr.sc. Rajko Ostojić (SDP), 104. Ranko Ostojić (SDP), 105. Goran Pauk (HDZ), 106. Tonino Picula
(SDP), 107. Andrej Plenković (HDZ), 108. Đuro Popijač (HDZ), 109. Milorad Pupovac (SDSS; zast.
Srpske nac. manjine), 110. Vesna Pusić (HNS), 111. Furio Radin (NZ; zast. tal. nac. manjine), 112.
Jozo Radoš (HNS), 113. Igor Rađenović (SDP), 114. Željko Reiner (HDZ), 115. Zdravko Ronko
(SDP), 116. Željko Sabo (SDP), 117. Josip Salapić (HDZ), 118. Ante Sanader (HDZ), 119. Tomislav
Sauha (SDP), 120. Gordana Sobol (SDP), 121. Vojislav Stanimirović (SDSS; zast. srpske nac.
Manjine) 122. Nenad Stazić, 123. Davor Ivo Stier (HDZ), 124. Đurđica Sumrak (HDZ), 125. Ivan
Šantek (HDZ), 126. Vladimir Šeks (HDZ), 127. Željko Šemper (HSU), 128. Tatjana Šimac Bonačić
(SDP), 129. Vladimir Šišljagić (HDSSB), 130. Vesna Škare Ožbolt (DC), 131. Deneš Šoja (NZ; zast.
mađarske nac. manjine), 132. Boris Šprem (SDP), 133. Ivan Šuker (HDZ), 134. Nansi Tireli
(Hrvatski laburisti) 135. Ruža Tomašić (HSP AS), 136. Damir Tomić (SDP), 137. Anđelko Topolovec
(HNS), 138. Miroslav Tuđman (HDZ), 139. Nada Turina-Đurić (HNS), 140. Zlatko Tušak (Hrvatski
laburisti), 141. Franko Vidović (SDP), 142. Tanja Vrbat (SDP), 143. Ivan Vrdoljak (HNS), 144.
Branko Vukelić (HDZ), 145. Josip Vuković (SDP), 146. Jovo Vuković (SDSS; zast. srpske nac.
Manjine), 147. Branko Vukšić (Hrvatski laburisti), 148. Nikola Vuljanić (Hrvatski laburisti), 149.
Dragica Zgrebec (SDP), 150. Mihael Zmajlović (SDP), 151. Tomislav Žagar (SDP).

Mirovanje mandata
Povjerenstvo je potom utvrdilo da 22. prosinca 2011. započinje mirovanje zastupničkog
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mandata zastupnicima koji obnašaju dužnost člana Vlade RH koja je nespojiva sa zastupničkom
dužnosti. Dok se ne iskaže povjerenje novoj Vladi mandat će mirovati sljedećim zastupnicima:
Jadranki Kosor, Darku Milinoviću, Gordanu Jandrokoviću, Petru Čobankoviću, Domagoju Ivanu
Miloševiću, Đuri Popijaču, Božidaru Kalmeti, Branku Bačiću, Tomislavu Karamarku, Martini Dalić,
Davoru Božinoviću, Davorinu Mlakaru, Jasenu Mesiću i Tomislavu Iviću.
Sukladno članku 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor zbog nespojivosti
zastupničke dužnosti s istodobnim obnašanjem dužnosti navedenih u tom članku stekli su se uvjeti
za početak mirovanja zastupničkog mandata sljedećim zastupnicima: Siniši Hajdaš Tončiću, Ivanu
Jakovčiću, Milanu Jurkoviću, Zlatku Komadini, Marini Lovrić Mercel, Danijelu Marušiću, Goranu
Pauku, Anti Sanaderu i Vladimiru Šišljagiću. Utvrđeno je, također, da su se (sukladno članku 14.
stavku 1. izbornog zakona) stekli uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata sljedećim
zastupnicima : Krešimiru Bubalu, Josipu Friščiću, Damiru Krstičeviću i Vesni Škare Ožbolt.

Zamjenici zastupnika
Na temelju članka 12. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor političke stranke su sa
svojih lista neizabranih kandidata u izbornim jedinicama odredile kandidate za zamjenike
zastupnika. Po toj osnovi zastupnički mandat započinju obnašati: Zoran Vinković, zamjenik
zastupnika kandidiran u 4. izbornoj jedinici na listi HDSSB-a (umjesto Krešimira Bubala), 2.Dunja
Špoljar, zamjenica zastupnika kandidirana u 3. izbornoj jedinici na listi SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a
(umjesto Siniše Hajdaša Dončića),3. Giovanni Sponza, zamjenik zastupnika kandidiran u 8. izbornoj
jedinici na listi SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a (umjesto Ivana Jakovčića), 4. Ana Lovrin, zamjenica
zastupnika kandidirana u 9. izbornoj jedinici na listi HDZ-a i HGS-a (umjesto Milana Jurkovića), 5.
Ada Damjanac, zamjenica zastupnika kandidirana u 8. izbornoj jedinici na listi SDP-a, HNS-a, IDS-a i
HSU-a (umjesto Zlatka Komadine), 6. Ante Babić, zamjenik zastupnika kandidiran u 10. izbornoj
jedinici na listi HDZ-a i HGS-a (umjesto Damira Krstičevića), 7. Zoran Vasić, zamjenik zastupnice
kandidiran u 6. izbornoj jedinici na listi SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a (umjesto Marine Lovrić
Mercel), 8. Šima Đurđević, zamjenik zastupnika kandidiran u 5. izbornoj jedinici na listi HDZ-a
(umjesto Danijela Marušića), 9. Branka Jurić Martinčev, zamjenica zastupnika kandidirana u 9.
izbornoj jedinici na listi HDZ-a i HGS-a (umjesto Gorana Pauka), 10. Dinko Bošnjak, zamjenik
zastupnika kandidiran u 9. izbornoj jedinici na listi HDZ-a i HGS-a (umjesto Ante Sanadera), 11. Igor
Češek, zamjenik zastupnika kandidiran u 4. izbornoj jedinici na listi HDSSB-a (umjesto Vladimira
Šišljagića), 12. Ivanka Roksandić, zamjenica zastupnice kandidirana u 6. izbornoj jedinici na listi
HDZ-a i DC-a (umjesto Vesne Škare Ožbolt).
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Zastupnici su bez rasprave jednoglasno prihvatili Izvješće Mandatno-imunitetnog
povjerenstva o provedenim izborima za Hrvatski sabor i imenima izabranih zastupnika, kao i onih
kojima mandat miruje jer obnašaju dužnost nespojivu sa zastupničkom, te o zamjenicima
zastupnika koji umjesto njih počinju obnašati zastupničku dužnost.

Svečana prisega
Nakon prihvaćanja izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima
zastupnici su dali svečanu prisegu. Pročitavši tekst prisege predsjednik Hrvatskoga sabora Boris
Šprem poimenično je prozvao svakoga od nazočnih zastupnika. Oni su prisegli „svojom čašću da
će zastupničku dužnost obnašati savjesno i odgovorno, sukladno Ustavu i zakonu, poštivati pravni
poredak te da će se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.“ Šprem im je na kraju
čestitao i poželio im uspjeh u obavljanju časne i odgovorne zastupničke dužnosti.

IZBOR POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA
Na dnevnom redu konstituirajuće sjednice bio je i izbor potpredsjednika Hrvatskoga
sabora. Sukladno međustranačkom dogovoru Parlament će imati pet potpredsjednika – tri iz
redova parlamentarne većine i dva iz redova oporbe. Za potpredsjednike Hrvatskoga sabora, na
prijedlog klubova parlamentarne većine, jednoglasno su izabrani: Josip Leko (SDP), Nenad Stazić
(SDP) i Milorad Batinić (HNS).

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA
U nastavku konstituirajuće sjednice zastupnici su, na prijedlog klubova parlamentarne
većine, razriješili dužnosti dosadašnjeg tajnika Hrvatskoga sabora Josipa Sesara (ta je odluka
donesena sa 102 glasa). Većinom zastupničkih glasova (101 „za“ i 32 „protiv“) za novog tajnika
imenovan je gospodin Slaven Hojski, do sada zamjenik tajnika Državnoga izbornog povjerenstva.

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA TAJNIKA HRVATSKOGA
SABORA I TAJNIKA PLENARNE SJEDNICE
Većinom glasova (101 „za“ i 32 „protiv“) Ivan Bukarica razriješen je dužnosti zamjenika
tajnika Hrvatskoga Sabora i tajnika plenarne sjednice. S istim omjerom glasova na tu je dužnost
imenovana Jadranka Blažević, dosadašnja tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba.
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IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I
UPRAVNE POSLOVE
Sukladno međustranačkom dogovoru klubovi zastupnika predložili su da se za predsjednika
Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove izabere zastupnik Šime Lučin (SDP) a za
potpredsjednicu zastupnica Nansi Tireli (HL). Za članove toga tijela predloženi su: Biljana Borzan
(SDP), Željko Kolar(SDP) , Mario Habek (SDP), Tatjana Šimac-Bonačić (SDP), Silvano Hrelja (HSU),
Nada Turina-Đurić (HNS), Josip Đakić (HDZ), Frano Matušić (HDZ), Dujomir Marasović (HDZ),
Martina Banić (HDZ) i Dinko Burić (HDSSB).
Zastupnici su jednoglasno (101 glas „za“) prihvatili taj prijedlog. Čestitavši novoizabranim
članovima Odbora predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem pozvao ih je da odmah održe
sjednicu radi pripreme prijedoga odluka za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora
za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbora za zakonodavstvo.

IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I
POLITIČKI SUSTAV
U nastavku konstituirajuće sjednice predsjednik Sabora Boris Šprem

podsjetio je

zastupnike da prema Poslovniku Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav ima predsjednika,
potpredsjednika i 11 člannova iz reda zastupnika, te 6 članova koji se imenuju iz reda javnih,
znanstvenih i stručnih djelatnika. Potom je Šime Lučin, predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i
upravne poslove, obrazložio njihov prijedlog da se za predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i
politički sustav izabere Josip Leko (SDP) a za potpredsjednika Vladimir Šeks (HDZ). Za članove toga
radnog tijela predloženi su: Tonino Picula (SDP), Nenad Stazić (SDP), Ivo Jelušić (SDP), dr.sc.
Gvozden Srećko Flego (SDP), mr.sc. Marin Jurjević (SDP), Goran Beus Richembergh (HNS), dr.sc.
Milorad Pupovac (SDSS; zast. srpske nac. manjine), Dragutin Lesar (HL), Ante Kulušić (HDZ),
Franjo Lucić (HDZ) i Branka Juričev-Martinčev (HDZ).
Zastupnici su jednoglasno (132 glasa „za“) prihvatili taj prijedlog.

IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Predsjednik Hrvatskog sabora Boris Šprem uvodno je napomenuo da Odbor za
zakonodavstvo ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika te još 9 koji se
imenuju iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika. Potom je predsjednik Odbora za izbor,
imenovanja i upravne poslove Šime Lučin obrazložio Prijedlog odluke o izboru članova toga tijela.
Zastupnici su jednoglasno (131 glas „za“) prihvatili prijedlog da se za predsjednicu Odbora
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za zakonodavstvo izabere Ingrid Antičević Marinović (SDP) a za potpredsjednika Josip Salapić
(HDZ). Za članove toga tijela izabrani su: Vesna Fabijančić- Križanić (SDP), Peđa Grbin (SDP),
Dragica Zgrebec (SDP), Tomislav Saucha (SDP), Srđan Jurković, Višnja Fortuna (HSU), Deneš Šoja
(NZ; zast. mađ. nac. manjine), Nikola Vuljanić (HL), Stjepan Milinković (HDZ), Ivan Šantek (HDZ) i
Sunčana Glavak (HDZ).

IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRAVOSUĐE
Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem podsjetio je zastupnike da prema Poslovniku
Odbor za pravosuđe ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika te 6 koji se
imenuju iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.
Na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove (obrazložio ga je predsjednik
toga radnog tijela Šime Lučin) za predsjednika Odbora za pravosuđe jednoglasno je izabran Josip
Kregar (NZ) a za potpredsjednicu Ana Lovrin (HDZ). Članovima toga radnog tijela postali su: Peđa
Grbin (SDP), Vesna Fabijančić Križanić (SDP), Ingrid Antičević Marinović (SDP), Igor Rađenović
(SDP), Nada Čavlović Smiljanec (SDP), Nada Turina- Đurić (HNS), Davor Ivo Stier (HDZ), Ante
Babić (HDZ), Ante Kulušić (HDZ), Ilija Filipović (HDZ) i Ivanka Roksandić (HDZ).
M. Kozar
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