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     PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
 
 
Predmet: Prijedlog liste kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda 
               Republike Hrvatske uz Prijedlog odluke za izbor osam sudaca 
               Ustavnog suda Republike Hrvatske 
 
 
 
 Na temelju članka 125. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 57. stavka 1. 
podstavka 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora a u svezi s člankom 6. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga 
sabora podnosi Hrvatskom saboru prijedlog liste kandidata koji ulaze u uži izbor za suce 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, uz Prijedlog odluke za izbor osam sudaca Ustavnog suda 
Republike Hrvatske, koji je utvrdio na sjednici 12. srpnja 2007. godine. 
 
 
 
 
 
       PREDSJEDNIK ODBORA 
 
 
       Dražen Bošnjaković 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora predlaže 
Hrvatskom saboru prijedlog liste kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda i to: 
 

1. Prof. dr. sc. JASNA OMEJEC 
2. Mr. sc. IVAN MATIJA 
3. Prof. dr. sc. ALDO RADOLOVIĆ 
4. Dr. sc. MARKO BABIĆ 
5. BORIS KOKETI 
6. Doc. dr. sc. MARIO JELUŠIĆ 
7. SNJEŽANA BAGIĆ 
8. MILKA SAVIĆ 
9. Mr. sc. MIRJANA JURIČIĆ 
10. Prof. dr. sc. SREĆKO JELINIĆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 
 
 Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora podnio je 10. srpnja 
2007. godine Hrvatskom saboru Prijedlog odluke za izbor osam sudaca Ustavnog suda 
Republike Hrvatske. U obrazloženju Prijedloga odluke Odbor je najavio da će nakon 
obavljenog javnog razgovora sa svim kandidatima za suce Ustavnog  suda Republike 
Hrvatske uputiti Hrvatskom saboru Prijedlog liste kandidata koji ulaze u uži izbor za suce 
Ustavnog suda Republike Hrvatske. 
 
 Člankom 6. stavkom 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
propisano je da nadležni odbor obavlja javni razgovor sa svakim kandidatom koji ispunjava 
uvjete za izbor za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske i na temelju prikupljenih podataka 
i rezultata razgovora sastavlja listu kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda 
Republike Hrvatske s tim da lista kandidata u pravilu sadržava više kandidata od broja sudaca 
Ustavnog suda koji se bira.  
 
 Tijekom javnog razgovora članovi Odbora kandidatima su uputili pitanja na temelju 
kojih su stekli dojam o kandidatima kao stručnim djelatnicima i osobama.  
 
 Nakon razgovora Odbor je utvrdio da Hrvatskom saboru predloži listu kandidata koji 
ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske na kojoj je deset kandidata.  
  

Prigodom utvrđivanja Prijedloga liste kandidata koji ulaze u uži izbor za suce 
Ustavnog suda Republike Hrvatske Odbor je uzeo u obzir uočenu izvrsnost istaknutu u 
životopisu pojedinog kandidata te  dojam iz javnog razgovora. Također je vodio računa o 
poštivanju ustavne odredbe o ravnopravnosti spolova i učešću većeg broja žena u sastavu 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, potrebama Ustavnog  suda za stručnjacima u pojedinom 
području nakon prestanka mandata osam dosadašnjih sudaca Ustavnog suda te sudjelovanju 
predstavnika nacionalnih manjina u sastavu Ustavnog suda.  

 
Sukladno članku 6. stavku 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 

Odbor daje i obrazloženje iz kojeg je razvidno zašto je pojedinom kandidatu dao prednost 
pred ostalim kandidatima.  

 
Za prof. dr. sc. Jasnu Omejec, dosadašnju sutkinju i potpredsjednicu Ustavnog suda 

Republike Hrvatske Odbor se opredijelio na temelju njenog dosadašnjeg stručnog i javnog 
djelovanja kao profesorice na Pravnom fakultetu u Zagrebu i sutkinje Ustavnog suda 
Republike Hrvatske te analitičkog pristupa pravnim problemima o kojima je iznosila svoje 
stajalište tijekom javnog razgovora. 

 
Za mr. sc. Ivana Matiju, dosadašnjeg suca Ustavnog suda Republike Hrvatske Odbor 

se opredijelio zbog njegovog djelovanja kao suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, 
kontinuiranog stručnog usavršavanja tijekom radnog iskustva te  pozitivnog dojma iz javnog 
razgovora. 

 



Za prof. dr. sc. Alda Radolovića Odbor se opredijelio zbog njegovog impresivnog 
životopisa, širokog obrazovanja i interesa, stručnog i javnog djelovanja te pozitivnog dojma iz 
javnog razgovora. 

 
Za dr. sc. Marka Babića, dosadašnjeg odvjetnika, Odbor se opredijelio jer je kao 

odvjetnik i svojim stručnim radovima djelovao u području u kojem Ustavni sud najviše 
intervenira te zbog pozitivnog dojma iz javnog razgovora. 

 
Za Borisa Koketija, sadašnjeg pomoćnika ministrice pravosuđa, Odbor se opredijelio 

zbog njegove uloge u sređivanju zemljišnjih knjiga i katastra, njegovog javnog djelovanja te 
pozitivnog dojma iz javnog razgovora. 

 
Za doc. dr. sc. Maria Jelušića Odbor se opredijelio na temelju njegovog znanstvenog i 

stručnog djelovanja kao docenta na katedri ustavnog prava Pravnog fakulteta u Zagrebu, 
njegovog javnog djelovanja i pozitivnog dojma iz javnog razgovora. 

 
Za Snježanu Bagić, sadašnju državnu tajnicu u Ministarstvu pravosuđa, Odbor se 

opredijelio zbog njezinog stručnog i javnog djelovanja u području imovinskopravnih odnosa, 
kontinuiranog stručnog usavršavanja tijekom radnog iskustva te analitičkog pristupa pravnim 
problemima o kojima je iznosila stajalište tijekom javnog razgovora. 

 
Za Milku Savić, sadašnju odvjetnicu koja se bavi pretežito građanskim, radnim i 

stambenim pravom te javno djeluje kao istaknuta članica srpske zajednice angažirane u zaštiti 
i promociji ljudskih i manjinskih prava,  Odbor se opredijelio zbog njenog stručnog i javnog 
djelovanja te pozitivnog dojma iz javnog razgovora. 

 
Za mr. sc. Mirjanu Juričić, sadašnju sutkinju Upravnog suda Republike Hrvatske, 

Odbor se opredijelio radi njenog stručnog djelovanja u upravnom području te pozitivnog 
dojma iz javnog razgovora. 

 
Za prof. dr. sc. Srećka Jelinića, redovitog profesora na Pravnom fakultetu i na 

Ekonomskom fakultetu u Osijeku te vanjskog suradnika Pedagoškog fakulteta u Osijeku 
Odbor se opredijelio zbog njegovog impresivnog životopisa, njegovog stručnog i javnog 
djelovanja u zemlji i inozemstvu te pozitivnog dojma iz javnog razgovora. 

 
Odbor ističe da je postupak kandidiranja i predlaganja za izbor za suce Ustavnog suda 

Republike Hrvatske proveden potpuno transparentno a sjednici Odbora i javnom razgovoru 
nazočili su predstavnici OSCE-a, GONG-a i tiska. 

 
 
 
 


