
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU IZASLANSTVA  
HRVATSKOGA  SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI MEDITERANA 

 
 

 
 U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj Skupštini Mediterana i m e n u j u    s e: 
 
 
  predsjednica                                                   
  
 DUBRAVKA ŠUICA   
 
                          za članove 
 
 GARI CAPPELLI 
 LUKA DENONA  
 
  za zamjenike članova 
 
                          mr. sc. MARIJA PEJČINOVIĆ BURIĆ 
                          mr. sc. STIPO GABRIĆ                           
                          DINO KOZLEVAC  
 

O b r a z l o ž e n j e  
 
  U Parlamentarnoj Skupštini Mediterana Hrvatski sabor ima stalno Izaslanstvo. 
Izaslanstvo čine tri člana i tri zamjenika 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 
Skupštini Mediterana, 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 Skupštini Mediterana. 
                          
                         Klubovi zastupnika uputili su Odboru svoje prijedloge: 
 

- klub zastupnika SDP-a predložio je zastupnika Luku Denonu za člana i Dinu 
Kozlevca za zamjenika člana Izaslanstva, prijedlozi zaprimljeni u Odboru 3. 
ožujka 2008. i 13. ožujka 2008.; 

- klubovi zastupnika HDZ-a i HSS-a predložili su zastupnicu Dubravku Šuicu za 
predsjednicu Izaslanstva, zastupnika Garija Cappellija za člana, te zastupnike 
Stipu Gabrića i mr. sc. Mariju Pejčinović Burić za zamjenike članova Izaslanstva, 
prijedlog zaprimljen u Odboru 13. 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 Skupštini Mediterana, izaberu Dubravka Šuica (HDZ) za 



predsjednicu, Gari Cappelli (HDZ) i Luka Denona (SDP) za članove, te Marija Pejčinović Burić 
(HDZ), mr. sc. Stipo Gabrić (HSS) i Dino Kozlevac (SDP) za zamjenike članova Izaslanstva.  

 
                         Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj Skupštini Mediterana 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: 021-13/08-04/07 
URBROJ: 6521-18-08-05 
Zagreb, 14. ožujka 2008. 
 
 


