
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA 
ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA 

 
 
 
  U Odbor za  ratne veterane Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
 
  za predsjednika 
  ANTE KOTROMANOVIĆ 
 
  za potpredsjednika 
  JOSIP ĐAKIĆ 
 
  za članove 
  BOŽICA ŠOLIĆ 
  MATO BILONJIĆ 
  TOMISLAV IVIĆ 
  dr. sc. KREŠIMIR ĆOSIĆ 
  PETAR MLINARIĆ 
  IVO ANDRIĆ  

IVICA PANČIĆ 
DAVORKO VIDOVIĆ 
TONINO PICULA 
RANKO OSTOJIĆ 
IVAN HANŽEK  

 
 

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 82. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za ratne veterane 
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 ratne veterane Hrvatskoga sabora 
predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika Ante Kotromanović (SDP), za potpredsjednika Josip Đakić 
(HDZ), za članove: Božica Šolić, Mato Bilonjić, Tomislav Ivić, dr. sc. Krešimir Ćosić, Petar Mlinarić, Ivo 
Andrić, iz HDZ-a, Ivica Pančić, Davorko Vidović, Tonino Picula, Ranko Ostojić, Ivan Hanžek, iz SDP-a.  
 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je u nastavku 4. sjednice 
održane 20. veljače 2008., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 44. stavkom 3., 
člankom 82., 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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