
 
 
 
 
 
 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE SAVJETA  
SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC 

 
 

  Za članicu Savjeta Spomen-područja Jasenovac  i m e n u j e  s e 
 
 

IVANKA ROKSANDIĆ, zastupnica Hrvatskoga sabora. 
 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 

U članku 5. Zakona o Spomen-području Jasenovac (”Narodne novine”, br. 15/90., 28/90 
i 22/01.) propisano je da se u cilju osiguravanja politike zaštite, uređenja, korištenja i prezentiranja 
Spomen-područja Jasenovac osniva Savjet Spomen-područja Jasenovac koji ima devet članova koji se 
imenuju na četiri godine. 

Po jednog člana kao svojega predstavnika u Savjet imenuje i Hrvatski sabor. Dopisom 
klasa: 021-13/08-06/12, od 03. travnja 2008., predsjednik Sabora je Odboru uputio zamolbu 
ravnateljice Spomen-područja Jasenovac za imenovanje predstavnika Hrvatskoga sabora u Savjet 
Spomen-područja Jasenovac, te je ujedno preporučio Odboru da razmotri mogućnost ponovnog 
imenovanja zastupnice Ivanke Roksandić, kako je to u zamolbi predložila i ravnateljica Spomen-
područja gđa. Nataša Jovičić.  
         Obzirom na navedeno, Odbor je uputio klubovima zastupnika dopis klasa: 021-13/08-
06/12, urbroj: 6521-18-08-02 od 11. travnja 2008. u kojem od klubova zastupnika traži da dostave  
svoje očitovanje u pogledu navedene preporuke ili prijedlog za imenovanje člana Savjeta Javne 
ustanove Spomen-područja  Jasenovac. 
         U Odbor su zaprimljeni prijedlozi sljedećih klubova zastupnika: 
  - klub zastupnika HDSSB-a odlučio je da u svezi izbora člana Savjeta Spomen-
područja Jasenovac nema prijedloga – dopis od 14. travnja 2008., 
  - klubovi zastupnika HDZ-a, HSS-a, nacionalnih manjina, SDSS-a i HSLS-HSU-a 
predložili su za člana Savjeta Spomen-područja Jasenovac imenovati zastupnicu Ivanku Roksandić- 
prijedlog od 24. travnja 2008.,  
  - klub zastupnika HNS-a u svom dopisu od 24. travnja 2008. istaknuo je da nema 
nikakvih prigovora na ponovno imenovanje zastupnice Ivanke Roksandić u Savjet Spomen-područja 
Jasenovac.  
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 10. sjednici 
održanoj 25. travnja 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: 021-13/08-06/12 
URBROJ: 6521-18-08-05 
Zagreb, 25. travnja 2008. 
 


