
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I RURALNI RAZVOJ 

 HRVATSKOGA SABORA 
 
 
  U Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora biraju se: 
 
za predsjednicu 
DRAGICU ZGREBEC 
za potpredsjednika 
KREŠO FILIPOVIĆ 
za članove 
ŽELJKO TURK, 
STJEPAN FIOLIĆ, 
ZDRAVKO KELIĆ, 
BRANKO KUTIJA, 
NEVENKA MARINOVIĆ, 
DRAGAN VUKIĆ, 
ZLATKO KORAČEVIĆ, 
dr. sc. DRAGUTIN BODAKOŠ, 
dr. sc. GORAN HEFFER, 
ZORAN VINKOVIĆ, 
IGOR DRAGOVAN. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, 
br. 39/08.), u članku 5. kao radno tijelo Hrvatskoga sabora utvrđen je Odbor za poljoprivredu, 
ribarstvo i ruralni razvoj.  
  Sukladno članku 44. stavku 1., 2. i 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora radno tijelo 
Sabora ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova. Sabor bira i razrješuje predsjednika, 
potpredsjednika i članove radnog tijela iz reda zastupnika u Saboru, ako ovim Poslovnikom nije 
drukčije određeno. Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora. 

Sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora mandat predsjednika, 
potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja 
zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran. 

Sukladno članku 88. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za poljoprivredu, ribarstvo 
i ruralni razvoj ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika. 
 Obzirom na navedeno, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga 
sabora uputio je klubovima zastupnika dopis klasa: 021-13/08-03/38, urbroj: 6521-18-08-01 od 11. 
travnja 2008. u kojem moli klubove zastupnika da Odboru u roku od 8 dana od dana dostave  dopisa 
(do petka 18. travnja 2008.) dostave svoje prijedloge za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova 
navedenog radnog tijela Hrvatskoga sabora, kako bi Odbor na prvoj narednoj sjednici mogao utvrditi 
prijedlog odluke i uputiti ga Hrvatskom saboru. 
                       Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora zaprimio je sljedeće 
prijedloge:       

- klubovi zastupnka HDZ-a, HSS-a, nacionalnih manjina i SDSS-a predlažu da se u 
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora izaberu: za 
potpredsjednika Krešo Filipović (HDZ), a za članove: Željko Turk (HDZ), Stjepan 
Fiolić (HDZ), Zdravko Kelić (HSS), Branko Kutija (HDZ), Nevenka Marinović 
(HDZ) i Dragan Vukić (HDZ) – prijedlog od 21. travnja 2008.; 

-  klub zastupnika HNS-a predlaže da se u navedeni Odbor za člana izabere 
zastupnik Zlatko Koračević (HNS) – prijedlog od 23. travnja 2008.;  



- Klub zastupnika SDP-a predlaže u navedeni Odbor izabrati za predsjednicu 
Dragicu Zgrebec, a za članove dr. sc. Dragutina Bodakoša, dr. sc. Gorana Heffera, 
Zorana Vinkovića i Igora Dragovana – prijedlog od 23. travnja 2008. 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 9. sjednici 
održanoj  23. travnja 2008., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 44., 
člankom 88., člankom 91., podstavkom 1., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244.  Poslovnika  
Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi 
Hrvatskom saboru.   

 
KLASA: 021-13/08-03/54 
URBROJ: 6521-18-08-04 
Zagreb, 23. travnja 2008.     
 


