PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA
ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I RURALNI RAZVOJ HRVATSKOGA SABORA
I.
U Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora i m e n u j u
s e za članove:
iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. DAMIR KOVAČIĆ,
mr. sc. ĐURĐICA SUMRAK,
dr. sc. DRAGO ŠUBARIĆ.
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 88. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da se u Odbor za
poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora tri člana može imenovati iz reda javnih,
znanstvenih i stručnih djelatnika.
U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi:
-

Hrvatska udruga poslodavaca - Stipan Bilić, direktor Udruge prehrambene industrije i
poljoprivrede,
Hrvatska gospodarska komora - Božica Marković, direktorica Sektora za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo Hrvatske gospodarske komore,
Hrvatska obrtnička komora - Danilo Latin, ribar,

-

Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Zavod za stočarstvo - dr. sc.
Boris Antunović, docent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku,
Udruga EKOP-Istra - mr. sc. Josip Anton Rupnik, predsjednik Udruge „EKOP-Istra“,
Hrvatski pčelarski savez - mr. sc. Đurđica Sumrak, dr. vet. med., djelatnica Ureda za
poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba,
Gospodarsko interesno udruženje „Croatiastočar“ - Stjepan Ban, izvršni direktor za
kooperativnu proizvodnju u sektoru poljoprivredne i stočarske proizvodnje u koncernu
Agrokor,
prof. dr. sc. Damir Kovačić, sveučilišni profesor, voditelj Ravnateljstva za selo, poljoprivredu
i hranu, Stručnog vijeća HSS –a,
Hrvatska voćarska zajednica - mr. sc. Frane Ivković, dipl. ing., znanstveni istraživač, direktor
Voćarske stanice,
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku – dr. sc. Drago Šubarić, sveučilišni
profesor, član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, prodekan za znanost na
prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku,
Vijeće za poštanske usluge i samostalan prijedlog uz pismo potpore Instituta za javnu upravu Nedjeljko Đerek, dipl. iur., umirovljenik,
Sindikat poljoprivrednika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva - mr. Ivan Novak,
predsjednik Sindikata poljoprivrednika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske.

Odbor je na sjednici o navedenim prijedlozima proveo raspravu i nakon rasprave
pristupio pojedinačnom glasovanju te je utvrdio da se u Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni
razvoj Hrvatskoga sabora iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika predlaže imenovati: dr. sc.
Damir Kovačić , mr. sc. Đurđica Sumrak i dr. sc. Drago Šubarić.
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 88. 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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