
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU ČLANOVA 
 SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE 

 
 

I. 
 

  Za članove Savjeta za robne zalihe biraju se: 
 
  iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora     
 
  TOMISLAV IVIĆ,  
  ZDRAVKO KELIĆ,  
  ŽELJKO VINCELJ.  
 
   

II. 
 
 

  Za članove Savjeta za robne zalihe imenuju se: 
 
  iz reda uglednih stručnjaka iz područja gospodarstva 
 
  MILICA RAKUŠA MARTULAŠ,  
  BOŽICA MARKOVIĆ. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  Zakonom o strateškim robnim zalihama (“Narodne novine”, br. 87/02.),  u članku 6. 
propisano je da robnim zalihama upravlja Vlada, koja jednom godišnje podnosi izvješće Hrvatskom 
saboru o stanju i upravljanju robnim zalihama.  
  U članku 7. Zakona propisano je da upravne, stručne i gospodarske poslove u 
poslovanju s robnim zalihama obavlja Državno ravnateljstvo za robne zalihe. 
  U članku 8. propisano je da  radi provedbe nadzora nad upravljanjem robnim zalihama 
Hrvatski sabor na prijedlog nadležnog odbora Hrvatskoga sabora osniva Savjet za robne zalihe. Savjet 
za robne zalihe sastoji se od tri zastupnika Hrvatskoga sabora i dva ugledna stručnjaka iz područja 
gospodarstva. Mandat članovima Savjeta traje do opoziva. Predsjednika i potpredsjednika Savjeta za 
robne zalihe biraju između sebe članovi Savjeta.  
  Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i 
poduzetništva uputio je Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora dopis 
klasa:00301/08-01/1, urbroj: 526-10-04/03-08-1 od 08. veljače 2008. (zaprimljen u Odboru 13. veljače 
2008.), te je istaknuo da je konstituiranjem novog saziva Hrvatskoga sabora prestao mandat 
dosadašnjim članovima Savjeta, koji su imenovani 02. travnja 2004., pa je iz navedenih razloga 
potrebno imenovati nove članove.    
  Zbog prethodno navedenog, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove 
Hrvatskoga sabora uputio je predsjedniku Sabora i klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru dopis 
klasa: 021-13/08-06/04, urbroj:6521-18-08-03, 27. veljače 2008. u kojem se traži od klubova 
zastupnika Hrvatskoga sabora da Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora  u 
najkraćem roku upute svoje prijedloge, kako bi Odbor o navedenim prijedlozima mogao raspravljati 
na svojoj sjednici i utvrditi prijedlog odluke te ga uputiti Hrvatskom saboru.  
  U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi klubova zastupnika Hrvatskoga sabora za 
imenovanje članova u Savjet za robne zalihe: 
   
 
 



- kluba zastupnika HNS-a, koji predlaže Željka Vincelja, prijedlog od 29. veljače 
2008.,  
  - kluba zastupnika HDSSB-a, koji nema prijedloga za imenovanje zastupnika u Savjet 
za robne zalihe, dopis od 29. veljače 2008.,  
  - kluba zastupnika SDP-a, koji predlaže dr. sc. Dragutina Bodakoša, prijedlog od  03. 
ožujka 2008., klub zastupnika SDP-a je odustao od prijedloga kojim predlaže dr. sc. Dragutina 
Bodakoša za člana Savjeta za robne zalihe (dopis od 27. ožujka 2008.), 
  - kluba zastupnika nacionalnih manjina koji nema prijedloga za imenovanje 
zastupnika u Savjet za robne zalihe, dopis od 04. ožujka 2008., 
  - kluba zastupnika HDZ-a i HSS-a, koji predlažu Tomislava Ivića i Zdravka Kelića , 
prijedlog od 12. ožujka 2008.  
  Obzirom da se dva člana Savjeta za robne zalihe imenuju iz reda uglednih stručnjaka 
iz područja gospodarstva Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora uputio je 
dopis klasa: 021-13/08-06/04, urbroj:6521-18-08-02, 27. veljače 2008. i predsjedniku Hrvatske 
gospodarske komore da predloži dva člana iz reda uglednih stručnjaka iz područja gospodarstva.   
  Hrvatska gospodarska komora je u svom dopisu klasa:003-05/08-08/04, urbroj:311-
01/01-08/01, od 5. ožujka 2008. predložila u Savjet za robne zalihe iz reda uglednih stručnjaka iz 
područja gospodarstva imenovati Milicu Rakušu Martulaš, direktoricu Sektora za trgovinu i Božicu 
Marković, direktoricu Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo. 
  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: 021-13/08-06/04 
URBROJ: 6521-18-08-11 
Zagreb, 28. ožujka 2008. 
 
 


