
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA 
ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA  

 
I. 
 

  U Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora  i m e n u j u   
s e   za članove: 
 
 
  iz reda predstavnika Katoličke crkve 
  DENIS BAJS, 
 
   
  iz reda predstavnika udruga za zaštitu ljudskih prava 
  dr. sc. IVO BANAC,  
  MIRJANA GALO, 
 
   
  iz reda predstavnika interesnih udruga žena i mladih 

DOROTEA PEŠIĆ BUKOVAC, 
  CVIJETA SENTA.  
     

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 72. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da se u  Odbor za ljudska 
prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga 6 članova može imenovati i to: dva iz reda predstavnika 
vjerskih zajednica, (jedan predstavnik Katoličke crkve i jedan predstavnik svih drugih vjerskih 
zajednica), dva predstavnika udruga za zaštitu ljudskih prava te dva predstavnika interesnih udruga 
žena i mladih. 

U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi: 
 

- Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - prof. dr. sc. Ksenija Turković, izvanredni profesor na 
Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ECTS koordinator,  

- Matica umirovljenika Hrvatske - Vladimir Lokmer, dipl. iur., predsjednik Matice 
umirovljenika Hrvatske,  

- Udruženje „Djeca prva“ - Blanka Šegović El Khalifa, predsjednica udruženja „Djeca prva“,  
- Društvo nezaposlenih Hrvatske - Jeniseja Fištrek, predsjednica Društva za nezaposlene 

Hrvatske,  
- Mreža Mladih Hrvatske - uz pismo potpore Centra za mirovne studije - Cvijeta Senta, članica 

Odbora za razvoj nacionalne politike za mlade, članica je Odbora Mreže mladih Hrvatske koji 
se bavi razvojem javne politike u domeni suzbijanja diskriminacije, nasilja i konflikata među 
mladima,  

- Udruga „B. a. B. e. – Grupa za ženska ljudska prava“ - Sanja Sarnavka, koordinatorica 
Udruge,  

- Koalicija udruga koje pružaju pravnu pomoć: SMART, CESI, GONG, Transparency 
International Hrvatska, Srpski demokratski forum, O-zona, OGI, Izvor… - Vesna Kesić, 
novinar, prof. psihologije,  

- Građanska inicijativa saveza civilnih udruga: Udruga „Bosanskohercegovački Hrvati“, Udruga 
„Hrvatski zbor“, Udruga „Macelj 1945.“ - Tomislav Nürnberger, ing. matematike, 
umirovljenik,  

- Udruga „Bedem ljubavi -1991.“ - Ljerka Pavić, predsjednica Udruge „Bedem ljubavi – 
1991.“,  

- Hrvatski katolički zbor „Mi“, - Denis Bajs, dipl. iur., pravni savjetnik „Zaklade Adris“,  
- Hrvatsko društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava - mr. sc. Damir Jukica, dopredsjednik 

Društva za zaštitu i promicanje ljudskih prava,  
- Istarska akademija znanosti i kulture - Đoko Malinić, novinar „free lancer“,  
- Ženska akcija Rijeka, Udruga samohranih roditelja MINUS 1, Udruga za   radioničku 

edukaciju VJEŠTINE i HOMO – udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda – 
potpora Kluba zastupnika IDS – a ( od 8. svibnja 2008.), Koalicija za promociju i zaštitu 
ljudskih prava - Mirjana Galo, predsjednica udruge za zaštitu ljudskih prava HOMO,  

- Katica Kristić, dipl. oec., (samostalan prijedlog) član Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
osječko – baranjske županije,  

- Hrvatska udruga medicinskih sestara - Brankica Rimac, predsjednica Hrvatske udruge 
medicinskih sestara,  

- Savez Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske Centrala Osijek – pismo potpore dramske grupe 
„Zauberer“, Udruge „Essegg“, „Akademskog kluba“, Udruge „Kranz“ - Vesna Pichler, 
vanjski član stranke CDU u Baden – Württenbergu u odboru za protjerane Nijemce iz 
Hrvatske,  

- Udruga građanskog otpora nepravdi i nasilju – GON - mr. sc. Semina Lončar, predsjednica 
udruge za zaštitu ljudskih prava „Centar za razvoj demokracije – CERD“,  

- Barbara Finderle, primalja, predsjednica Hrvatske udruge primalja (samostalan prijedlog) uz 
pisma potpore Europske udruge primalja, Regionalnog predstavnika međunarodne udruge 
primalja, Udruge za obitelj i roditeljstvo „IZVOR“, Udruge „RODE – Roditelji u akciji“,  

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

- Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava - dr. sc. Ivo Banac, predsjednik Hrvatskog 
Helsinškog odbora za ljudska prava,   

- „Smart“, udruga za razvoj civilnog društva – Dorotea Pešić Bukovac, potpora Kluba 
zastupnika IDS –a,  



- dr. sc. Sanja Barić, docentica i nositeljica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci,   

- Srpski demokratski forum - Ivan Zvonimir Čičak, novinar, bivši predsjednik Hrvatskog 
helsinškog odbora,   

- Zajednica Udruga HVIDR-a Grada Zagreba - Vjekoslav Magaš, novinar i aktivist sindikalnih, 
veteranskih i drugih nevladinih organizacija. 

 
Odbor je na sjednici o navedenim prijedlozima proveo raspravu i nakon rasprave 

pristupio pojedinačnom glasovanju te je utvrdio da se u Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih 
manjina Hrvatskoga sabora predlaže imenovati: Denis Bajs iz reda predstavnika Katoličke crkve, dr. 
sc. Ivo Banac i Mirjana Galo iz reda predstavnika udruga za zaštitu ljudskih prava, Cvijeta Senta i 
Dorotea Pešić Bukovac iz reda predstavnika interesnih udruga žena i mladih. Mjesto predstavnika svih 
drugih vjerskih zajednica ostalo je upražnjeno zbog izostanka prijedloga. 

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 72. 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. 
 
 
 
KLASA: 021-13/08-07/62 
URBROJ: 6521-18-08-31 
Zagreb, 24. lipnja 2008. 
 
 
 
 
 
 


