
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA 
ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HRVATSKOGA SABORA 

 
 

I. 
 

  U Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora  i m e n u j u  s e   za članove: 
 

 iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika  
 

  dr. sc. ZVONKO SELETKOVIĆ, 
  TONI VIDAN, 
  dr. sc. NEVEN VOĆA. 
 
   

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 84.b Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da se u  Odbor za zaštitu 
okoliša Hrvatskoga sabora tri člana mogu imenovati iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 

 
U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi: 

- Hrvatska udruga poslodavaca - Siniša Župančić, direktor Croatia Cementa g. i. u. Zagreb,  
- Institut za energetiku i zaštitu okoliša - Ekoenerg d.o.o. - dr. sc. Vladimir Jelavić, dipl. ing., 

savjetnik generalnog direktora Instituta za energetiku i zaštitu okoliša -  Ekoenerg d. o. o.,  
- Hrvatsko biološko društvo 1885 - doc. dr. sc. Sven Jelaska, biolog, docent na Botaničkom 

zavodu Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tajnik hrvatskog 
biološkog društva,  



- Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj - Mirjana Matešić, dipl. ing. ekologije, ravnateljica 
Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, 

- Udruga Ekop – Istra - mr. sc. Josip Anton Rupnik, predsjednik Udruge Ekop – Istra,  
- Udruga za zaštitu okoliša „Eko-2000“ - Željko Šimunović, dipl. ing. elektotehnike, 

predsjednik udruge „Eko – 2000“,  
- Društvo za Hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju - mr. sc. Hrvoje Petrić, urednik 

časopisa „Ekohistorija“,  
- Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma - prof. dr. sc. 

Zvonko Seletković, redoviti profesor na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
predstojnik Zavoda za uzgajanje u šumarstvu,  

- Odraz – održivi razvoj zajednice - Višnja Jelić Mück, dipl. ing. arh., Hrvatska mreža za ruralni 
razvoj – koordinatorica,  

- Hrvatska strukovna udruga eksperata i sudskih vještaka - Goran Mazija, dipl. ing., stalni 
sudski vještak Županijskog suda u Zagreba za geologiju, geotehniku, hidrogeologiju i 
ekološku zaštitu voda i tla,  

- Udruga sokolarski centar - Emilijo Menđušić, osnivač i voditelj projekta Sokolarski centar,  
- mr. sc. Bernard Luka Baraka, dipl. ing., pomoćnik direktora za razvoj i izgradnju 

Tehnokomerca d. d.,  
- Savez izviđača Hrvatske – Mladen Perčić, nadzornik prirode, član Saveza izviđača Hrvatske,  
- dr. sc. Sandra Tucak Zorić, načelnica Odjela za zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom, vodu i 

vodno gospodarstvo Grada Zagreba,  
- Gospodarsko interesno udruženje proizvođača pića Hrvatske -  mr. sc. Damir Brlek, direktor 

zaštite okoliša i sustava kvalitete u Dukatu d.d.,  
- Hrvatski body building savez – uz pismo potpore Udruga građana Stil - prof. mr. sc. Zlatko 

Sviben, ravnatelj Poštanske i telekomunikacijske škole,  
- Zeleni forum – Mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske - Toni Vidan, član Upravnog odbora 

i voditelj energetskog programa Zelene akcije, predsjednik Savjeta za razvoj civilnog društva,  
- Udruga za zaštitu okoliša Karlovac – uz pismo potpore Međunarodnog društva za sprječavanje 

okrutnosti nad životinjama i biljkama - Danica Benkek, ing. arhitekture, voditeljica Registra 
onečišćavanja okoliša, radi na izdavanju dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja 
otpadom,  

- Javna ustanova „Natura Histrica“ - Vedran Grubišić, član županijskog odbora za zaštitu 
okoliša i član županijskog poglavarstva zadužen za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 
predsjednik Upravnog vijeća javne ustanove „Natura Histrica“,  

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

- Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje 
i transport - dr. sc. Tajana Kričko,redovita profesorica Agronomskog fakulteta,  

- Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje 
i transport - dr. sc. Neven Voća, docent Agronomskog fakulteta. 

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

pristupio pojedinačnom glasovanju te je utvrdio da se u Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora iz 
reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika predlaže imenovati: dr. sc. Zvonko Seletković, Toni 
Vidan i dr.sc. Neven Voća. 

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 84.b 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: 021-13/08-07/65 
URBROJ: 6521-18-08-24 
Zagreb, 24. lipnja 2008. 


