
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU  PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG 
VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA 

KORUPCIJE 
 

I. 
 
  Za predsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa 
suzbijanja korupcije bira se: 
 
dr. sc. ŽELJKO JOVANOVIĆ,  iz reda zastupnika  

 
 

II. 
 

Za članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa 
suzbijanja korupcije biraju se: 
 
DAMIR SESVEČEN, iz reda zastupnika  
STANKO GRČIĆ, iz reda zastupnika  
DRAGUTIN LESAR, iz reda zastupnika 
INGRID ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ, iz reda zastupnika  
 

III. 
 

  Mandat članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa 
suzbijanja korupcije traje do isteka mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 

Članak 4. stavak 1. Odluke o nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog 
programa suzbijanja korupcija („Narodne novine“, br. 82/06.) propisuje da Nacionalno vijeće čine 
zastupnici, predstavnici poslodavaca, predstavnici sindikata, predstavnici nevladinih udruga koje se 
bave problemom korupcije, predstavnici akademske zajednice, stručnjaci i predstavnici medija.   
                      Članak 4. stavak 2. Odluke propisuje da Nacionalno vijeće ima predsjednika i deset 
članova. Predsjednik Nacionalnog vijeća bira se iz reda oporbenih zastupnika.  
                      Uz predsjednika, četiri člana Nacionalnog vijeća biraju se iz reda zastupnika, i to dva 
iz reda zastupnika parlamentarne većine, a dva iz reda zastupnika parlamentarne manjine.  

Članove Nacionalnog vijeća iz reda zastupnika predlažu zastupnici ili klubovi 
zastupnika u Hrvatskom saboru.  

Postupak utvrđivanja kandidata za članove Nacionalnog vijeća provodi Odbor za 
izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora. 

Odbor podnosi Hrvatskom saboru prijedlog za izbor, odnosno imenovanje 
predsjednika i članova Nacionalnog vijeća. 

Mandat članova Nacionalnog vijeća traje do isteka mandata pojedinog saziva 
Hrvatskoga sabora. 
  Predsjednik Hrvatskoga sabora uputio je Odboru dopis klasa: 021-13/08-07/31, urbroj: 
6511-08-02, od 25. veljače 2008. (zaprimljen u Odbor 26. veljače 2008.) u kojem preporučuje Odbor 
da pokrene postupak za predlaganje i imenovanje Nacionalnog vijeća. 
                      Obzirom na navedeno, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga 
sabora uputio je predsjedniku Hrvatskoga sabora i klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru dopis 
klasa: 021-13/08-07/31,  urbroj:6521-18-08-03, od 27. veljače 2008. u kojem od klubova zastupnika 
traži da u roku od osam dana, Odboru upute prijedloge za imenovanje članova Nacionalnog vijeća za  
praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije iz redova zastupnika, kako bi Odbor o 



navedenim prijedlozima mogao raspravljati, utvrditi odgovarajući prijedlog odluke i uputiti ga 
Hrvatskom saboru.  
  U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi klubova zastupnika: 
  -   klub zastupnika HNS-a, predlaže zastupnika Dragutina Lesara za člana, prijedlog 
od 29. veljače 2008., 
  -   klub zastupnika HDSSB-a, nema prijedloga, dopis od 29. veljače 2008., 
  - klub zastupnika SDP-a, predlaže zastupnika dr. sc. Željka Jovanovića za 
predsjednika i zastupnicu Ingrid Antičević Marinović za članicu, prijedlog od 03. ožujka 2008., 
  - klub zastupnika HDZ-a i HSS-a, predlaže zastupnika Damira Sesvečana i Stanka 
Grčića za članove, prijedlog od 13. ožujka 2008. 
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 7. sjednici 
održanoj 14. ožujka 2008. raspravljao o navedenim prijedlozima, te je u skladu s člankom 91., 
stavkom 1., podstavkom 3., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora 
jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.    
 
 
 
KLASA: 021-13/08-07/31 
URBROJ: 6521-18-08-16 
Zagreb, 14. ožujka 2008.    


