
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU IZASLANSTVA  
HRVATSKOGA SABORA U SKUPŠTINI ZAPADNOEUROPSKE UNIJE 

 
 

  
       U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Skupštini Zapadnoeuropske unije  i m e n u j u   s e: 
 
 
      za voditelja                                                                  
  

dr. sc. ZDENKO FRANIĆ  
                                                                                           

za članove 
                                                        
mr. sc. MARIJA PEJČINOVIĆ BURIĆ                         
DAVOR HUŠKA                                   
RANKO OSTOJIĆ  

             ANTE KOTROMANOVIĆ  
 

za zamjenike članova 
 

dr. sc. GORAN MARIĆ                                
ŽELJANA KALAŠ  
mr. sc. TATJANA ŠIMAC BONAČIĆ  
TANJA VRBAT  
ARSEN BAUK  

    
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
                          U Parlamentarnoj Skupštini Zapadnoeuropske unije Hrvatski  sabor ima stalno 
Izaslanstvo. Izaslanstvo čini pet članova i pet 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. 
 
                          Predsjednik Hrvatskoga sabora u svom dopisu klasa: 021-13/08-04/05, od 26. veljače 
2008. preporučio je Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora da predloži 
članove Izaslanstva Hrvatskog sabora u Skupštinu Zapadnoeuropske unije. 
 
                        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 Izaslanstva Hrvatskog sabora u Skupštinu 
Zapadnoeuropske unije.  
 
                           Klubovi zastupnika uputili su Odboru svoje prijedloge: 
 

- klub zastupnika HDZ-a predložio je zastupnike mr. sc. Mariju Pejčinović Burić i 
Davora Hušku za članove, te zastupnike dr. sc. Gorana Marića i Željanu Kalaš za 
zamjenike članova Izaslanstva, prijedlog zaprimljen u Odboru 27. ožujka 2008.; 

- klub zastupnika SDP-a predložio je zastupnika dr. sc. Zdenka Franića za voditelja 
Izaslanstva, zastupnike Ranka Ostojića i Antu Kotromanovića za članove 
Izaslanstva, te zastupnike mr. sc. Tatjanu Šimac Bonačić, Tanju Vrbat i Arsena 
Bauka, za zamjenike članova, prijedlog zaprimljen u Odboru 27. ožujka 2008.
  



Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 8. sjednici 
održanoj 28. ožujka 2008. raspravljao o navedenom, te je u skladu s člankom 91., člankom 118. 
stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 
 
KLASA: 021-13/08-04/05 
URBROJ: 6521-18-08-05 
Zagreb, 28. ožujka 2008. 
 
  
 
 


