
PRIJEDLOG ODLUKE  
O IZBORU IZASLANSTVA HRVATSKOGA  SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI 

ORGANIZACIJE ZA EUROPSKU SIGURNOST I SURADNJU 
 
  U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj Skupštini Organizacije za europsku 
sigurnost i suradnju b i r a j u   s e: 
 
 
  za voditelja               
                                              
  TONINO PICULA  
                                                        
 za članove 
  
 MARIO ZUBOVIĆ              
                         dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ  
   
  za zamjenike članova 
 
 dr. sc. FURIO RADIN       
                          FRANO MATUŠIĆ  
 ZLATKO HORVAT  
 
         
 

O b r a z l o ž e n j e  
 
 
  Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je na sjednici 27. 
siječnja 2004. donio Odluku o izboru Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini 
Organizacije za europsku sigurnost i suradnju.  
                            Izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj Skupštini Organizacije za europsku 
sigurnost i suradnju čine tri člana od kojih je jedan voditelj Izaslanstva, tri zamjenika, te tajnik 
Izaslanstva.  
  Voditelja, članove Izaslanstva i njihove zamjenike, Hrvatski sabora bira 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 dosadašnjem voditelju, članovima i zamjenicima članova Izaslanstva 
Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj Skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, potrebno 
je iz reda zastupnika novog saziva Hrvatskoga sabora izabrati novog voditelja, članove i zamjenike 
članova 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 izbor Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj Skupštini 
Organizacije za europsku sigurnost i suradnju. 
                         
                          Klubovi zastupnika uputili su Odboru svoje prijedloge:  
 

- klub zastupnika HNS-a predložio je zastupnika Zlatka Horvata za člana 
Izaslanstva, prijedlog zaprimljen u Odboru 29. veljače 2008.; 



- klub zastupnika SDP-a predložio je zastupnika Tonina Piculu za predsjednika 
Izaslanstva i zastupnicu dr. sc. Romanu Jerković za članicu Izaslanstva, prijedlog 
zaprimljen u Odboru 3. ožujka 2008.; 

- klubovi zastupnika HDZ-a i nacionalnih manjina predložili su zastupnika Maria 
Zubovića za člana, te zastupnike dr. sc. Furia Radina (manjine) i Franu Matušića 
(HDZ) za zamjenike članova Izaslanstva, prijedlozi zaprimljeni u Odboru 28. 
ožujka 2008. 

 
 Budući da Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj Skupštini Organizacije za 

europsku sigurnost i suradnju ima i tajnika Izaslanstva, tajnik se imenuje iz reda državnih službenika u 
Stručnoj službi Hrvatskoga sabora. 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je o navedenim 
prijedlozima raspravljao na 7. sjednici održanoj 14. ožujka 2008. i 8. sjednici održanoj 28. ožujka 
2008., 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: 021-13/08-04/03 
URBROJ: 6521-18-08-07 
Zagreb, 28. ožujka 2008. 
 


