
 PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA 
ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA 

 
 
  U Odbor za  predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
 
  za predsjednika 
  IGOR DRAGOVAN 
 
  za potpredsjednika 
  RATKO GAJICA 
   
  za članove 
  IVAN ŠANTEK 
  FRANJO LUCIĆ 
  MATO BILONJIĆ 
  ANTE KULUŠIĆ 
  BORIS MATKOVIĆ 
  NAZIF MEMEDI 
  dr. sc. ŽELJKO JOVANOVIĆ 
  BILJANA BORZAN 
  SONJA ŠIMUNOVIĆ 
  MARIO HABEK 
  BRUNO KURELIĆ 
 
    

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
  U članku 12. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», br. 6/02. – 
pročišćeni tekst, 41/02., 91/03. i 58/04.) propisano je da danom konstituiranja Sabora prestaje mandat 
zastupnicima prethodnog saziva Sabora. 
  U članku 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima predsjednika, 
potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika, da sastav radnog tijela u 
pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela 
traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja 
dužnosti na koju je izabran.  
  Prema odredbama članka 94. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za predstavke i pritužbe 
Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova.  
  U skladu s odredbom članka 44. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav radnog 
tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o sastavu radnih 
tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga 
sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika Igor Dragovan (SDP), za potpredsjednika                       
Ratko Gajica (SDSS), za članove:  Ivan Šantek, Franjo Lucić, Mato Bilonjić, Ante Kulušić, Boris Matković, iz 
HDZ-a,  Nazif Memedi (manjine), dr. sc. Željko Jovanović, Biljana Borzan, Sonja Šimunović, Mario Habek, 
Bruno Kurelić, iz SDP-a. 
 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 4. sjednici održanoj 19. 
veljače 2008., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 44. stavkom 3., člankom 94., 
člankom 91., podstavkom 1., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika  Hrvatskoga  sabora  
jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
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