
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
NACIONALNOG ODBORA  

 
 
 
 

  U Nacionalni odbor iz reda zastupnika   b i r a j u  s e: 
   
 

za predsjednicu 
                             

                          dr. sc. VESNA PUSIĆ 
                          
za potpredsjednika  
   
VLADIMIR ŠEKS 
  
za članove  

   
  mr. sc. MARIJA PEJČINOVIĆ BURIĆ 
                         FRANO MATUŠIĆ 
                         NEVENKA MAJDENIĆ 
                         JOSIP FRIŠČIĆ 
                         dr. sc. IVAN ČEHOK 
                         dr. sc. LJUBO JURČIĆ 
  DAMIR KAJIN 
                         mr. sc. NEVEN MIMICA                          
                                              

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 

  Odlukom o osnivanju Nacionalnog odbora («Narodne novine», br. 12/05., 33/05. – u 
daljnjem tekstu: Odluka ) u točki I. propisano je da se kao radno tijelo Hrvatskoga sabora osniva 
Nacionalni Odbor za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske. 
 
  U točki III. stavku 1. Odluke propisano je da Nacionalni odbor ima predsjednika, 
potpredsjednika i 13 članova iz reda zastupnika i to šest članova iz reda vladajućih, a šest iz reda 
oporbenih stranaka, a predsjednici Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu 
suradnju i Odbora za europske integracije članovi su Nacionalnog odbora neovisno o stranačkoj 
pripadnosti.  
  U točki IV. Odluke propisano je da se predsjednik Nacionalnog odbora bira iz reda 
oporbenih, a potpredsjednik iz reda vladajuće stranke ili vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru.  
   
  Predsjednik Hrvatskoga sabora uputio je Odboru za izbor, imenovanja i upravne 
poslove Hrvatskoga sabora dopis klasa: 021-13/08-03/28, urbroj: 6511-08-01, od 8. veljače 2008. u 
kojem Odboru preporučuje da pokrene postupak za predlaganje i imenovanje članova Nacionalnog 
odbora.  
   U točki III. stavku 2. Odluke propisano je da se u Odbor imenuju četiri člana i to: 
predstavnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, predstavnik akademske zajednice, predstavnik 
udruga poslodavaca i predstavnik sindikata. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga 
sabora pozvao je ovlaštene predlagatelje dopisom klasa:  021-13/08-03/28, urbroj: 6521-18-08-07, da 
istaknu svoje prijedloge za imenovanje članova Nacionalnog odbora.  



                          Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora pozvao je dopisom 
klasa: 021-13/08-03/28, urbroj: 6521-18-08-02, od 11. veljače 2008. klubove zastupnika Hrvatskoga 
sabora da Odboru upute prijedloge za izbor članova Nacionalnog odbora iz reda zastupnika. 
 
Klubovi zastupnika uputili su Odboru svoje prijedloge: 
                          
                         - klub zastupnika HSLS-a i HSU-a predlaže  zastupnika dr. sc. Ivana Čehoka za člana, 
prijedlog zaprimljen u Odboru 12. veljače 2008.; 
                         - klub zastupnika HDSSB-a nema prijedloga za imenovanje članova Nacionalnog 
odbora, dopis zaprimljen u Odboru 12. veljače 2008.; 
                         - klub zastupnika IDS-a predlaže  zastupnika Damira Kajina za člana, prijedlog 
zaprimljen u Odboru 13. veljače 2008.;  
                         - klub zastupnika HNS-a predlaže  zastupnicu Vesnu Pusić za predsjednicu 
Nacionalnog odbora, prijedlog zaprimljen u Odboru 14. veljače 2008.;  
                         - klub zastupnika SDP-a predlaže  zastupnika Zorana Milanovića za predsjednika 
Nacionalnog odbora, te mr. sc. Nevena  Mimicu i dr. sc. Ljubu Jurčića, za članove Odbora, prijedlog 
zaprimljen u Odboru 19. veljače 2008.;   
                         - klub zastupnika HDZ–a predlaže zastupnika Vladimira Šeksa za potpredsjednika, te 
zastupnike mr. sc. Mariju Pejčinović Burić, Franu Matušića i Nevenku Majdenić za članove, prijedlog 
zaprimljen u Odboru 20. veljače 2008.     
                          - klub zastupnika HSS-a predlaže zastupnika Josipa Friščića za člana Nacionalnog 
odbora, prijedlog zaprimljen u Odboru 20. veljače 2008.                    
            
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 5. sjednici 
održanoj 20. veljače 2008. raspravljao o navedenom, te je u skladu s člankom 91. podstavkom 1. i 3., 
člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora većinom glasova (8 ZA) 
utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 
 
 
 
 
KLASA: 021-13/08-13/28 
URBROJ: 6521-18-12 
Zagreb, 20. veljače 2008. 
 


