
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA 
NACIONALNOG ODBORA  

 
 

I. 
 

                          Razrješuje se član Nacionalnog odbora  
 
                          mr. sc. NEVEN MIMICA. 
 

II. 
   
                          U Nacionalni odbor za člana iz reda zastupnika bira  se  
 
                          dr. sc. MILJENKO DORIĆ. 
 

III. 
 

                          Predsjednici Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju 
i Odbora za europske integracije članovi  su Nacionalnog odbora po položaju i to su: 

 
             MARIO ZUBOVIĆ, predsjednik Odbora za vanjsku politiku, 
             mr. sc. NEVEN MIMICA, predsjednik Odbora za europske integracije, 
             dr. sc. MILORAD PUPOVAC, predsjednik Odbora za međuparlamentarnu   suradnju.         
  

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 

  Odlukom o osnivanju Nacionalnog odbora («Narodne novine», br. 12/05., 33/05. 
– u daljnjem tekstu: Odluka ) u točki I. propisano je da se kao radno tijelo Hrvatskoga sabora 
osniva Nacionalni Odbor za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske. 
  U točki III. stavku 1. Odluke propisano je da Nacionalni odbor ima predsjednika, 
potpredsjednika i 13 članova iz reda zastupnika i to šest članova iz reda vladajućih, a šest iz reda 
oporbenih stranaka, a predsjednici Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu 
suradnju i Odbora za europske integracije članovi su Nacionalnog odbora neovisno o stranačkoj 
pripadnosti.  
  Predsjednik Hrvatskoga sabora uputio je Odboru za izbor, imenovanja i upravne 
poslove Hrvatskoga sabora dopis klasa: 021-13/08-03/28, urbroj: 6511-08-01, od 8. veljače 2008. 
u kojem Odboru preporučuje da pokrene postupak za predlaganje i imenovanje članova 
Nacionalnog odbora.  
                          Odlukom o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora 
(«Narodne novine», br. 25/08., od 27. veljače 2008.) izabrani su za predsjednicu Odbora 
zastupnica dr.  sc. Vesna Pusić, za potpredsjednika zastupnik Vladimir Šeks, za članove 
zastupnnici mr. sc. Marija Pejčinović Burić, Frano Matušić, Nevenka Majdenić, Josip Friščić, dr. 
sc. Ivan Čehok, dr. sc. Ljubo Jurčić, Damir Kajin i mr. sc. Neven Mimica. 
                          Odlukom o imenovanju članova Nacionalnog odbora («Narodne novine», br. 
39/08., od 4. travnja 2008.) imenovani su Hrvoje Cvitanović, kao predstavnik ureda predsjednika 
Republike Hrvatske, dr. sc. Aleksa Bjeliš, kao predstavnik akademske zajednice, Emil Tedeschi, 
kao predstavnik udruga poslodavaca i Ana Knežević, kao predstavnica sindikata. 



                          Klub zastupnika SDP-a, dopisom od 27. ožujka 2008., predložio je da se 
zastupnika mr. sc. Nevena Mimicu razriješi člana Nacionalnog odbora, budući da je član 
Nacionalnog odbora po položaju, kao predsjednik Odbora za europske integracije. 
                         Klub zastupnika HNS-a, dopisom od 23. travnja 2008., predložio je da se 
zastupnik dr. sc. Miljenko Dorić izabere za člana Nacionalnog odbora. 
             Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 10. 
sjednici održanoj 25. travnja 2008. raspravljao o navedenom, te je u skladu s člankom 91. 
podstavkom 1. i 3., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora 
jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 
 
 
 
KLASA: 021-13/08-13/62 
URBROJ: 6521-18-08-02 
Zagreb, 25. travnja 2008. 
 
  
 


