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 sigurnosno-obavještajnih agencija 
 
Poštovani,  
 
na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih 
agencija («Narodne novine», br.46/07.), Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 
Hrvatskoga sabora, na 103. sjednici, održanoj 12. srpnja 2007., utvrdio je i Hrvatskom saboru 
podnosi Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski 
nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, kako bi se sukladno članku 204. stavku 2. 
Poslovnika, uvrstio u dnevni red 26. sjednice Hrvatskoga sabora. 
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora Ivana 
Jarnjaka. 
  

           
           

         PREDSJEDNIK  
 
              Ivan Jarnjak  
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PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA 
VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA 

 
 

 U Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija imenuju se: 
 
- za predsjednika 

MILE ĆULUMOVIĆ, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Zagreba, 
 
- za članove 

1. dr. sc. KRUNOSLAV ANTOLIŠ, docent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 
2. ZORAN GRGIĆ, diplomirani inženjer strojarstva iz Malog Lošinja, 
3.  mr. sc. DRAŽEN HARASIN, magistar kineziologije iz Zagreba, 
4.  SANJA SARNAVKA, profesorica komparativne književnosti iz Zagreba, 
5. MIROSLAV ŠEPAROVIĆ, diplomirani pravnik iz Zagreba, 
6. NENADA VUKMAN, diplomirani politolog iz Zagreba. 

 
 

Obrazloženje 
 

 Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske («Narodne novine», 
br. 79/06.) i Odluka o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija 
(„Narodne novine“, br. 46/07.) propisuje nadležnost i sastav Vijeća za građanski nadzor 
sigurnosno-obavještajnih agencija, kojeg imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za 
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. 
 
 Temeljem citiranih propisa, a sukladno zaključku sa 96. sjednice, održane 21. svibnja 
2007. god., Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost uputio je  Javni poziv  za 
predlaganje kandidata za predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-
obavještajnih agencija. Javni poziv objavljen je 23. svibnja 2007. god. u  Službenom listu 
Republike Hrvatske - „Narodnim novinama“, br. 52/07., u dnevnom tisku – „Vjesnik“ te na 
Internet stranici Hrvatskoga sabora. U javnom pozivu detaljno su navedeni Zakonom i 
Odlukom propisni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati. 
  
 Na objavljeni javni poziv odazvalo se ukupno 19 kandidata, od kojih 3 nisu ispunili 
formalne uvjete, dok je za  preostalih 16 kandidata, temeljem citiranog Zakona i Uredbe 
(„NN“, 83/03),  od SOA-e zatražena potpuna sigurnosna provjera. 
 
 Na 103. sjednici Odbora, održanoj 12. srpnja  2007. članovi Odbora izvršili su uvid u 
raspoloživu dokumentaciju kandidata te utvrdili  Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika 
i članova Vijeća. 
 

Sukladno članku 110. citiranog Zakona i članka 4. citirane Odluke, Odbor podnosi 
Hrvatskom saboru Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za 
građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. 
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