
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA 
ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 

 
I. 
 

  U Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske  i m e n u j u  s e   za članove: 
 
  iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika  
   
  mr. sc. STEPHEN BARTULICA, 

mr. sc. VICE JOHN BATARELO, 
  dr. sc. IVICA LUČIĆ, 
  dr. sc. INES SABOTIČ. 
 

II. 
 

  Imenovani  članovi stupaju na dužnost s danom 15. rujna 2008. 
 
   

O b r a z l o ž e n j e 
 

  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 80. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da se u  Odbor za Hrvate 
izvan Republike Hrvatske do 4 člana može imenovati iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
 

U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi: 
- mr. sc. Vice John Batarelo, zamjenik ravnatelja Hrvatskog Caritasa,  
- Udruga „Hrvatska riznica“- Nada Balen, predsjednica Udruge „Hrvatska riznica“,  
- Bernardica Periš, diplomatski savjetnik u Ministarstvu za vanjske poslove i europske 

integracije, Uprava za hrvatske manjine, iseljeništvo i useljeništvo, načelnica Odjela za 
hrvatsko useljeništvo ( potpora Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija),  



- mr. sc. Stephen N. Bartulica, Izvršni potpredsjednik Zaklade Educational initiative for central 
and eastern Europe, Arlington, VA, SAD,  

- Hrvatski institut za povijest - dr. sc. Ivica Lučić, znanstveni suradnik Hrvatskog instituta za 
povijest, predavač na Sveučilištu u Mostaru u Bosni i Hercegovini,  

- Nadbiskupski duhovni stol – Glas Koncila - Tomislav Vuković, novinar, urednik u Glasu 
Koncila rubrike „Iz života hrvatskih vjernika izvan Hrvatske“,  

- Splitsko-dalmatinska županija - Ivan Ugrin, novinar, urednik Europskog izdanja Slobodne 
koje se tiska izvan Republike Hrvatske,  

- dr. sc. Ines Sabotič, znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar,  
- Građanska inicijativa saveza civilnih udruga: Udruga „Bosanskohercegovački Hrvati“, Udruga   

„Hrvatski zbor“, Udruga „Macelj“- Damir Borovčak, dipl. ing., uređuje i vodi emisiju „Vjera 
u sjeni politike“,  

-    Građanska inicijativa saveza civilnih udruga: Udruga „Bosanskohercegovački Hrvati“, Udruga 
„Hrvatski zbor“, Udruga „Macelj 1945.“ - Radoslav Marić, dr. med.,  

- Transparency International Hrvatske - mr. sc. Darko Markušić, dipl. iur., partner u 
Odvjetničkom duštvu Jagar, Markušić & Grebenar,  

- Vijeće za poštanske usluge i samostalan prijedlog uz pismo potpore Instituta za javnu upravu - 
Nedjeljko Đerek, dipl. iur., umirovljenik,    

- Udruga „Hrvatska dijaspora - Ivica Jurjević, katolički teolog, 
- Samostalni prijedlog – Ivanka Luetić Boban, nastavnica.  
 

Odbor je na sjednici o navedenim prijedlozima proveo raspravu i nakon rasprave 
pristupio pojedinačnom glasovanju te je utvrdio da se u Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske iz 
reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika predlaže imenovati: mr. sc. Stephen Bartulica, mr. sc. 
Vice John Batarelo, dr. sc. Ivica Lučić i dr. sc. Ines Sabotič. 

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 80. 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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