
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA 
ZA REGIONALNI RAZVOJ, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO 

 HRVATSKOGA SABORA 
 

I. 
  U Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora  
 i m e n u j u   s e   za članove: 
 

 iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika  
  mr. sc. VLADIMIR KOVAČEVIĆ, 
  dr. sc. JOSIP MARGALETIĆ,  
  BOŽICA MARKOVIĆ. 
   

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 88.b Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da se u Odbor za regionalni 
razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora tri člana može imenovati iz reda javnih, 
znanstvenih i stručnih djelatnika. 

 
U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi: 
 

- Hrvatski pčelarski savez - Đurđica Sumrak, stalni član organizacionog odbora međunarodnog 
pčelarskog sajma u Gudovcu,  

- Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko šumarsko društvo - dr. sc. Josip 
Margaletić, izvanredni profesor na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, član 
Upravnog odbora hrvatskog šumarskog društva,  



- Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer-Zavod za stočarstvo - dr. sc. Boris 
Antunović, dr. vet. med., docent,  

- Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - prof. dr. sc.  Zvonko Seletković, sveučilišni profesor 
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Zavoda za uzgajanje u šumarstvu,  

- Hrvatska udruga poslodavaca - Vladimir Kovačević, direktor CRO Industrije HUP-a, direktor 
Nacionalnog centra za klastere HUP-a, predstavnik Uprave za kvalitetu HUP-a, predsjednik 
Nadzornog odbora tvornice modne ženske konfekcije „EMKA“,  

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

- prof. dr. sc. Tatjana Vlahović, izvanredni profesor, vanjski suradnik na Sveučilišnom 
prediplomskom studiju građevinarstva i na Stručnom studiju građevinarstva, ravnateljica 
Hrvatskog prirodoslovnog muzeja,  

- Jakša Marasović, dipl. ing. građevine,  
- prof. dr. iur. sc. Srećko Jelinić, red. profesor za trgovačko pravo i pravo društava,  
- Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za javnu upravu Zagreb - mr. sc. Vedran 

Đulabić, znanstveni asistent na Katedri za Upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu,  

- Hrvatska gospodarska komora - Božica Marković, direktorica Sektora za poljoprivredu, 
prehrambenu industriju i šumarstvo Hrvatske gospodarske komore,  

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

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

pristupio pojedinačnom glasovanju te je utvrdio da se u Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo Hrvatskoga sabora iz reda javnih znanstvenih i stručnih djelatnika predlaže imenovati: 
mr. sc. Vladimir Kovačević, dr. sc. Josip Margaletić i Božica Marković. 

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.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: 021-13/08-07/74 
URBROJ: 6521-18-08-15 
Zagreb, 24. lipnja 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


