PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA
ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
I.
U Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora i m e n u j u s e za članove:
iz reda nevladinih udruga, znanstvenih i stručnih institucija koje se bave
promicanjem ravnopravnosti spolova i zaštite ljudskih prava
KATICA KRISTIĆ,
RADOSLAV MARIĆ,
BRANKICA RIMAC.
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 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da se u Odbor za
ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora tri člana može imenovati iz reda nevladinih udruga,
znanstvenih i stručnih institucija koje se bave promicanjem ravnopravnosti spolova i zaštite ljudskih
prava.
-

U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi:
Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje - Anamarija Gospočić, voditeljica programa
Ženska ljudska prava s ciljem unapređenja položaja žena i ostvarenja jednakih mogućnosti za
žena i muškarce,
Hrvatsko društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava - Nada Balen, član društva i
predsjednica kulturne udruge „Hrvatska riznica“,
Dom „Duga“ Zagreb - mr. sc. Željka Barić, ravnateljica Doma,
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-
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Centar za žene žrtve rata – Rosa i samostalan prijedlog - Morana Paliković Gruden,
potpredsjednica HNS-a, zastupnica u Gradskoj skupštini grada Zagreba, predsjednica Odbora
za nacionalne manjine Gradske skupštine grada Zagreba, članica Povjerenstva za
ravnopravnost spolova,
Udruga „B. a. B. e. – Grupa za ženska ljudska prava“ - Zdravka Sadžakov, članica vijeća B. a.
B. e., Koordinatorica programa Legaline,
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - dr. sc. Ivana Grgurev, docentica na Katedri za radno i
socijalno pravo,
Ženska infoteka, Centar za zdravo odrastanje „Idem i ja“, Ženska grupa „Lošinj“, Lezbijska
grupa „Kontra“ i Ženska sekcija SSSH i Centar za građanske inicijative Poreč - Bojana
Genov, osnivačica i koordinatorica Ženske grupe Lošinj, izvršna direktorica Centra za zdravo
odrastanje „Idem i ja“,
Građanska inicijativa saveza civilnih udruga: Udruga „Bosanskohercegovački Hrvati“, Udruga
„Hrvatski zbor“, Udruga „Macelj 1945.“ - Radoslav Marić, dr. med.,
Hrvatski zbor fizioterapeuta – uz pismo potpore RODA“ - Roditelji u akciji, Koalicije udruga
u zdravstvu, Hrvatske udruge primalja, Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara –
medicinskih tehničara, Udruge „PRAGMA“ - Brankica Rimac, predsjednica Hrvatske udruge
medicinskih sestara,
Katica Kristić, dipl. oec., multiplikator Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska
prava za Osječko-baranjsku županiju,
Savez Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske Centrala Osijek – pismo potpore novina „die
Glocke“, dramske grupe „Zauberer“, Udruge „Essegg“, „Akademskog kluba“, Udruge
„Kranz“ - Zdenko Janz, član i osnivač Saveza Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske, Centrala
Osijek,
Matica umirovljenika Hrvatske – Vladimir Lokmer, dipl. iur., predsjednik Matice
umirovljenika Hrvatske,
Vijeće za poštanske usluge i samostalan prijedlog uz pismo potpore Instituta za javnu upravu Nedjeljko Đerek, dipl. iur., umirovljenik,
Centar za ženske studije Zagreb - Radojka Borić, predstavlja Žensku mrežu Hrvatske u
Europskom ženskom lobiju,
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 ravnopravnost spolova Hrvatskoga
sabora iz reda nevladinih udruga, znanstvenih i stručnih institucija koje se bave promicanjem
ravnopravnosti spolova i zaštite ljudskih prava predlaže imenovati: Katica Kristić, Radoslav Marić i
Brankica Rimac.
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 101. 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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