PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
I.
U Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora i m e n u j u s e za članove:
iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. DAVOR DERENČINOVIĆ,
dr. sc. SREĆKO JELINIĆ,
dr. sc. PETAR KLARIĆ,
mr. sc. DARKO MARKUŠIĆ,
dr. sc. DRAGAN MEDVEDOVIĆ,
dr. sc. MARINKO UČUR,
iz reda predstavnika sindikata više razine
KREŠIMIR ROŽMAN,
iz reda predstavnika Udruge poslodavaca
NATAŠA NOVAKOVIĆ,
iz reda uglednih pravnika iz prakse
DOROTEA MUIĆ.
II.
Imenovani članovi stupaju na dužnost s danom 15. rujna 2008.
Obrazloženje
U članku 54. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 6/02.-pročišćeni
tekst, 41/02., 91/03., 58/04. i 39/08.) propisano je da radno tijelo Sabora može na sjednice pozivati
javne, znanstvene i stručne djelatnika i druge osobe radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o
kojima se raspravlja na sjednici.
U radna tijela može se imenovati, ako Poslovnikom nije drukčije određeno, do šest
javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika koji imaju sva prava člana radnog tijela, osim prava
odlučivanja.
Postupak imenovanja članova odbora započinje objavljivanjem javnog poziva za
predlaganje kandidata. U tom pozivu određuje se rok za podnošenje prijedloga. Kandidate mogu
predložiti stručne institucije, stručne udruge, udruge civilnog društva kao i pojedinci.
Javni poziv za predlaganje kandidata upućuje Odbor za izbor, imenovanja i upravne
poslove.
Na temelju odabira kandidata Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove upućuje
Saboru na donošenje prijedlog odluke o imenovanju članova odbora.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je sukladno
odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora raspisao javni poziv za podnošenje prijedloga za
imenovanje članova radnih tijela Hrvatskoga sabora. Javni poziv objavljen je u „Vjesniku“ od 05.
svibnja 2008. u „Narodnim novinama“, br. 51/08. od 05. svibnja 2008. i na internet stranicama
Hrvatskoga sabora 05. svibnja 2008.

U javnom pozivu pozvani su svi ovlašteni predlagatelji sukladno Poslovniku
Hrvatskoga sabora te stručne institucije, stručne udruge, udruge civilnog društva kao i pojedinci da
Odboru u roku od 15 dana od dana objave istog, na adresu Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb, dostave
obrazloženi prijedlog, životopis i dokaz o nekažnjavanju kandidata kojeg predlažu za člana u određeno
radno tijelo Hrvatskoga sabora.
U članku 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da se u Odbor za
zakonodavstvo Hrvatskoga sabora 9 članova imenuje i to: 6 iz reda javnih, znanstvenih i stručnih
djelatnika, te po jedan iz reda predstavnika sindikata više razine, udruge poslodavaca i uglednih
pravnika iz prakse.
U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi:
-

-

-

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izvanredni profesor
na Katedri za kazneno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu,
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatsko pravničko društvo i Pravni fakultet Sveučilišta u
Splitu - dr. sc. Marinko Učur, redoviti profesor Radnog i socijalnog prava, Nomotehnike i
Pomorskog radnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, znanstveni savjetnik
Pravnog fakulteta u Rijeci,
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu - prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, dekanica Pravnog
fakulteta Sveučilišta u Splitu, redovita profesorica Kaznenog prava i predstojnica Zavoda za
kaznene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu,
Sindikat umirovljenika Hrvatske - Dorotea Muić, dipl. iur., član Sindikata umirovljenika
Hrvatske,
Europski pokret Hrvatske - Mislav Stipić, dipl. iur. konzultant za savjetovanje u upravljanju
trgovačkim društvima i krizni management (potpora Hrvatske gospodarske komore),
Hrvatsko društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava - dr. sc. Nikola Muslim, sudac Suda
časti u Hrvatskoj gospodarskoj komori, zadužen u društvu za pravna pitanja,
Akademija pravnih znanosti Hrvatske - prof. dr. sc. Petar Klarić, redoviti profesor na Pravnom
fakultetu u Zagrebu,
Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku i samostalan prijedlog - prof. dr. iur. sc. Srećko Jelinić,
red. profesor za trgovačko pravo i pravo društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku,
predstojnik Katedre za Trgovačko pravo, predstojnik Pravne klinike, vanjski znanstveni
savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,
Hrvatska udruga poslodavaca - Nataša Novaković, dipl. iur., pravna savjetnica glavnog
direktora u Hrvatskoj udruzi poslodavaca,
Hrvatska obrtnička komora - Branka Tissot – Tkalić, dipl. iur. viši savjetnik za zakonodavstvo
predsjednika Hrvatske obrtničke komore,
mr. sc. Mato Arlović, dipl. iur., bivši potpredsjednik Hrvatskoga sabora,
Elsa – Hrvatska i Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku - prof. dr. sc. Vlado Belaj, redoviti
profesor na Pravnom fakultetu u Osijeku na Katedri za građansko pravo,
mr. sc. Anđelko Josip Bušić, sudac i predsjednik Upravnog suda od 1985. – 1995. –
umirovljenik (potpora Hrvatske stranke umirovljenika),
dr. sc. Senad Bajramović, dipl. iur.,
Institut za javnu upravu Zagreb - prof. dr. sc Dragan Medvedović, redoviti profesor na Katedri
za Upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, predstojnik Katedre za upravno pravo,
Transparency International Hrvatske (uz pismo potpore GONG-a) - mr. sc. Darko Markušić,
dipl. iur., partner u Odvjetničkom duštvu Jagar, Markušić & Grebenar,
mr. sc. Slavko Zadnik, dipl. iur., bivši profesor kaznenog prava na Pravnom fakultetu
Sveučilišta u Osijeku,
Hrvatsko društvo za športsko pravo - Blanka Ivančić – Kačer, dipl. iur., tajnica Hrvatskog
društva za športsko pravo,
Vijeće za poštanske usluge i samostalan prijedlog uz pismo potpore Instituta za javnu upravu Nedjeljko Đerek, dipl. iur., umirovljenik,
Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikat, Matica hrvatskih sindikata
javnih i državnih službi, Hrvatska udruga sindikata, Udruga radničkih sindikata Hrvatske i

UNI Cro - Krešimir Rožman, dopredsjednik sindikalne središnjice Matice hrvatskih sindikata
javnih i državnih službi.
Odbor je na sjednici o navedenim prijedlozima proveo raspravu i nakon rasprave
pristupio pojedinačnom glasovanju te je utvrdio da se u Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora
predlaže imenovati: dr. sc. Davor Derenčinović, dr. sc. Srećko Jelinić, dr. sc. Petar Klarić, mr. sc.
Darko Markušić, dr. sc. Dragan Medvedović i dr. sc. Marinko Učur iz reda javnih, znanstvenih i
stručnih djelatnika, Krešimir Rožman iz reda predstavnika sindikata više razine, Nataša Novaković iz
reda predstavnika Udruge poslodavaca i Dorotea Muić iz reda uglednih pravnika iz prakse.
Članovi Odbora jednoglasno su odlučili predložiti da imenovani članovi stupe na
dužnost s danom 15. rujna 2008.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 16. sjednici
održanoj 24. lipnja 2008., raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s člankom 60. i 91.
podstavkom 1., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora većinom
glasova utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.
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