
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU IZASLANSTVA  
HRVATSKOGA  SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE 

INICIJATIVE 
 
 

 
  U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske 
inicijative i m e n u j u  s e: 
 
 
  voditelj                                                     
  
 dr. sc. MILORAD PUPOVAC  
                         
                          za članove 
 
 dr. sc. VESNA PUSIĆ  
                          IVAN BAGARIĆ                                
                                                                                                       
  za zamjenike članova 
 
                         DUBRAVKA ŠUICA  
                         dr. sc. MIRELA HOLY  
                         ZDRAVKO KELIĆ  
                        
   

O b r a z l o ž e n j e  
 
 
   Člankom 3. stavkom 2. Poslovnika parlamentarne dimenzije Srednjoeuropske 
inicijative propisano je da će članovi parlamentarne dimenzije biti zastupnici nacionalnih parlamenata 
država članica Srednjoeuropske inicijative. Članak 3. stavak 4. Poslovnika propisuje da svako 
nacionalno izaslanstvo ima pravo na najmanje tri mjesta u Parlamentarnoj skupštini. Broj mjesta je 
temeljen na broju stanovnika država članica, tako da država koja broji pet milijuna stanovnika ima tri 
člana.  
  Parlamenti mogu, sukladno članku 3. stavku 5. Poslovnika imenovati i njihove 
zamjenike, broj kojih neće prelaziti broj članova. 
 
                         Članove Izaslanstva bira Hrvatski sabor iz reda zastupnika u Hrvatskom  saboru, a 
tajnika Izaslanstva imenuje iz reda državnih službenika u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora. 
 
  Člankom 12. stavkom 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da danom 
konstituiranja Sabora prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva Sabora i istog im dana prestaje 
članstvo u tijelima i organizacijama izvan Sabora, na koje ih je imenovao Sabor iz reda zastupnika, 
ako je imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti zastupnika. 
 
  Obzirom da je danom konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora 11. siječnja 
2008. prestao mandat dosadašnjim članovima Izaslanstva Hrvatskoga sabora u parlamentarnoj 
dimenziji Srednjoeuropske inicijative, potrebno je iz reda zastupnika novog saziva Hrvatskoga sabora 
izabrati nove članove Izaslanstva. 
 
                         Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora pozvao je dopisom 
klasa: 021-13/08-04/10, urbroj: 6521-18-08-01, od 27. veljače 2008. klubove zastupnika Hrvatskoga 
sabora da Odboru upute prijedloge za imenovanje članova Izaslanstva Hrvatskoga sabora u 
parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative. 



                         
                        Klubovi zastupnika uputili su Odboru svoje prijedloge: 
 

- klub zastupnika HNS-a predložio je zastupnicu dr. sc. Vesnu Pusić za članicu 
Izaslanstva, prijedlog zaprimljen u Odboru 29. veljače 2008.;  

- klub zastupnika SDP-a predložio je zastupnicu dr. sc. Mirelu Holy za članicu 
Izaslanstva, prijedlog zaprimljen u Odboru 3. ožujka 2008., klub zastupnika SDP-
a od 14. ožujka povukao je svoj prijedlog dr. sc. Mirele Holy kao članice, te je 
predložio za zamjenicu člana Izaslanstva.; 

- klubovi zastupnika HDZ-a, SDSS-a i HSS-a predložili su zastupnika dr. sc. 
Milorada Pupovca (SDSS) za voditelja, zastupnika Ivana Bagarića (HDZ) za 
člana, te zastupnike Zdravka Kelića (HSS) i Dubravku Šuicu (HDZ) za zamjenike 
članova Izaslanstva, prijedlog zaprimljen u Odboru 12. ožujka 2008.;  

- klub zastupnika HDSSB-a nema prijedloga za imenovanje članova  Izaslanstva, 
dopis zaprimljen u Odboru 14. veljače 2008. 

 
 Nakon obavljenih međustranačkih dogovora predloženo je da se u Izaslanstvo 

Hrvatskoga sabora u parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative, izaberu za voditelja 
Izaslanstva dr. sc. Milorad Pupovac (SDSS), za članove dr. sc. Vesna Pusić (HNS), Ivan Bagarić 
(HDZ), te Dubravka Šuica (HDZ), dr. sc. Mirela Holy (SDP) i Zdravko Kelić (HSS) za zamjenike 
članova Izaslanstva. 

 
             Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u  parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske 

inicijative ima i tajnika Izaslanstva koji se imenuje iz reda državnih službenika u Stručnoj službi 
Hrvatskoga sabora. 

 
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. 
podstavkom 2., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno 
utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  saboru. 

 
 
 
KLASA: 021-13/08-04/09 
URBROJ: 6521-18-08-06 
Zagreb, 14. ožujka 2008. 
 


