
 
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU  ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA 
PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE 

 

I. 

Za članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 
imenuju se:  

BRANKO ROGLIĆ, predstavnik poslodavaca, 
STJEPAN KOLARIĆ, predstavnik sindikata, 
NIKOLA KRISTIĆ, predstavnik nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije, 
dr. sc. ŽELJKO HORVATIĆ, predstavnik akademske zajednice, 
dr. STJEPAN TUREK, predstavnik stručnjaka, 
SMILJANKA ŠKUGOR-HRNČEVIĆ, predstavnica medija. 

II. 

Mandat članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 
traje do isteka mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 

Članak 4. stavak 1. Odluke o nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa 
suzbijanja korupcija („Narodne novine“, br. 82/06.) propisuje da Nacionalno vijeće čine zastupnici, 
predstavnici poslodavaca, predstavnici sindikata, predstavnici nevladinih udruga koje se bave 
problemom korupcije, predstavnici akademske zajednice, stručnjaci i predstavnici medija.   

Članak 4. stavak 6. Odluke propisuje da Poslodavci, sindikati, nevladine udruge koje se bave 
problemom korupcije, akademska zajednica, stručnjaci i mediji predlažu u Nacionalno vijeće po 
jednog člana na temelju javnog poziva. 

Predsjednik Hrvatskoga sabora uputio je Odboru dopis klasa: 021-13/08-07/31, urbroj: 6511-08-02, od 
25. veljače 2008. (zaprimljen u Odbor 26. veljače 2008.) u kojem preporučuje Odboru da pokrene 
postupak za predlaganje i imenovanje članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog 
programa suzbijanja korupcija. 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove je na temelju članka 4. stavaka 6. i 7. Odluke o 
Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije i članku 91. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora uputio javni poziv klasa:021-13/08-07/42, urbroj: 6521-18-08-01 za 
podnošenje prijedloga za imenovanje članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog 
programa suzbijanja korupcije s rokom trajanja 15 dana, objavljen 19. ožujka 2008. („Narodne 
novine“ br. 32/08), kako bi Odbor o navedenim prijedlozima mogao raspravljati, utvrditi odgovarajući 
prijedlog odluke i uputiti ga Hrvatskom saboru.  

Na temelju članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora postupak utvrđivanja kandidata za članove 
Nacionalnog vijeća provodi Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora. 

Mandat članova Nacionalnog vijeća traje do isteka mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora. 



U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi za članove Nacionalnog vijeća: 
 
- dipl. oecc. Dane Sučić, direktor i poslodavac firme Zaštitar-Sučić d. o. o. iz Bjelovara, prijedlog 
zaprimljen 20. ožujka 2008.; 
- Stjepan Kolarić, predsjednik sindikata usluga UNI – cro, prijedlog zaprimljen 25. ožujka 2008.; 
- prof. emerit. dr. sc. Željko Horvatić, predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske, prijedlog 
zaprimljen 2. travnja 2008.; 
- Elena Cvjetković, partnerica i direktorica, Misliona d. o. o., prijedlog zaprimljen 2. travnja 2008.; 
- Nikola Kristić, član Upravnog odbora Transparency International Hrvatske, prijedlog zaprimljen 2.   
travnja 2008.; 
- Luka Brailo, potpredsjednik i član Izvršnog odbora HND-a, prijedlog zaprimljen 2. travnja 2008.; 
- Branko Roglić, predsjednik Vijeća članova Hrvatske udruge poslodavaca, prijedlog zaprimljen 3. 
travnja 2008.; 
- dr. Stjepan Turek, savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore, prijedlog zaprimljen 3. 
travnja 2008.; 
- Smiljanka Škugor-Hrnčević, ravnateljica HINA-e, prijedlog zaprimljen 3. travnja 2008.; 
- prof. dr. sc. Josip Kregar, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijedlog zaprimljen 3. 
travnja 2008.; 
-  mr. sc. Zoran Malenica, predstojnik Katedre za sociologiju na Pravnom fakultetu u Splitu, prijedlog 
zaprimljen 7. travnja 2008. (preporučeno poslano 4. travnja 2008.); 
- dipl. iur. Petar Badovinac, odvjetnik, prijedlog zaprimljen 3. travnja 2008.; 
- Stjepan Hanžić, predstavnik nevladinih organizacija u Upravljačkoj skupini projekta socijalnog i 
gospodarskog oporavka područja posebne državne skrbi, prijedlog zaprimljen 3. travnja 2008.; 
- Tomislav Jelić,umirovljeni časnik Hrvatske vojske, prijedlog zaprimljen 2. travnja 2008.; 
- Ivan Pandža, predsjednik Zajednice udruga HVIDR-e, prijedlog zaprimljen 4. travnja 2008. 
 
Odbor je na sjednici o navedenim prijedlozima proveo raspravu i nakon rasprave pristupio 
pojedinačnom glasovanju, te je utvrdio slijedeće prijedloge: za predstavnika poslodavaca Branka 
Roglića (jednoglasno), za predstavnika sindikata Stjepana Kolarića (jednoglasno), za predstavnika 
nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije Nikolu Kristića (jednoglasno), za predstavnika 
akademske zajednice dr. sc. Željka Horvatića (većinom glasova, 8 za), za predstavnika stručnjaka 
Stjepana Tureka (većinom glasova, 7 za, 3 suzdržana) i za predstavnicu medija Smiljanku Škugor-
Hrnčević(većinom glasova, 6 za, 4 protiv). 
 
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 11. sjednici održanoj 30. 
travnja 2008. u skladu s člankom 91. podstavkom 3., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora većinom glasova utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji 
podnosi Hrvatskom saboru. 

 

KLASA: 021-13/08-07/31 
URBROJ: 6521-18-08-19 
Zagreb, 30. travnja 2008. 
 


