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U Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora imenuju se za članove 
 
iz reda predstavnika braniteljskih udruga i udruga proizašlih iz Domovinskog rata 

 
MILE DEDAKOVIĆ, 
BRANKO BORKOVIĆ, 
mr. sc. MILJENKO CRNJAC. 
 

 
Obrazloženje 

 
U članku 54. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 6/02.-pročišćeni tekst, 

41/02., 91/03., 58/04., 39/08. i 86/08.) 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 
Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Javni poziv objavljen je u „Vjesniku“ od 03. srpnja 
2008., u „Narodnim novinama“, br. 76/08. od 02. srpnja 2008.  i na internet stranicama Hrvatskoga 
sabora 02. srpnja 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 Odbor za ratne 
veterane Hrvatskoga sabora. 

U članku 82. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da se u Odbor za ratne veterane 
Hrvatskoga sabora može imenovati još 3 člana iz reda predstavnika braniteljskih udruga i udruga 
proizašlih iz Domovinskog rata. 
 

U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi: 
 
- Samostalni prijedlog - Mile Dedaković, umirovljeni stožerni brigadir, zapovjednik obrane Općine 
Vukovar; 
- Zajednica udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga - mr. sc. Valentino Rajković, pukovnik 
HV-a u mirovini, glavni tajnik Zajednice udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga i 
Republičke koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata; 
- Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata - Branko Borković, umirovljani časnik,  
dragovoljac Domovinskog rata, ratni zapovjednik obrane grada Vukovara i ratni načelnik; 
- Udruga hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata - Zvonko Milas, umirovljeni časnik, 
predsjednik Udruge hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata i upravitelj Zaklade hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; 



- Zajednica županijskih zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata RH - Ivica 
Vulić,  umirovljeni satnik, od 2007. član  Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s 
invaliditetom; 
- Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata „DELTA“ Županja, Udruga specijalne policije iz 
Domovinskog rata, Udruga Specijalne jedinice policije BATT Split iz Domovinskog rata, Udruga 
Specijalne policije iz Domovinskog rata „ZEBRE“ Nova Gradiška, Hrvatski generalski zbor, USPDR 
„KRPELJ“ Vinkovci, Udruga 7. gardijska brigada „PUMA“, Udruga Specijalne jedinice policije 
Sisak, Hrvatski savez udruga dragovoljaca Domovinskog rata, Udruga hrvatskih dragovoljaca 
Domovinskog rata za Zagreb i Zagrebačku županiju, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog 
rata Pešćenica, Udruga zrakoplovaca Specijalne policije MUP-a RH iz Domovinskog rata Lučko, 
Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata „TRENK“, Požega, Udruga Specijalne jedinice 
policije „BAK“ Istra, Udruga Specijalne jedinice policije „RODA“ Varaždinske županije, Udruga 
hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika, gosp. Ivan Vekić, Udruga pripadnika 129. brigade 
Hrvatske vojske Karlovac, Udruga 110. brigade  Karlovac, Udruga 137. brigade  Duga Resa, Udruga 
SJP „GROM“ Karlovac, PP „KPV ZNG-91“, Karlovac, Klub veterana 266. Izvidničko-diverz. Sat. 
HV, Karlovac, UHBOPTSP-a, Karlovac, Udruga umirovljenika unutarnjih poslova policijske uprave 
Karlovačke, Udruga ratnih veterana Hrvatski domobran, Karlovac, UDVDR-RH, Vojnić, Udruga 
HVIDR-a, Karlovac, Braniteljska zadruga četiri Rijeke, Karlovac, Zadruga branitelja „Stela“, 
Karlovac, Braniteljska zadruga COMOD, Karlovac, Braniteljska zadruga KUPA-ka, Karlovac, Udruga 
dragovoljaca Domovinskog rata, „ŠTRASERI“, Zagreb, Nezavisni dragovoljci Hrvatski, Zajednica 
županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH, Zajednica udruga HVIDR-a Vukovarsko-srijemske 
županije, Udruga HVIDR-a Županja - mr. sc. Željko Sačić, umirovljenik, ratni načelnik sektora 
Specijalne policije MUP-a RH; 
- Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, Samobor i Sv. Nedjelja, Udruga hrvatskih 
dragovoljaca Domovinskog rata Samobor i Sv. Nedjelja, Zadruga branitelja Samobor - Vinko 
Kovačić, umirovljen u činu pukovnika; 
- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH Požeško-Slavonske županije, Hrvatski 
časnički zbor, Savez udruga Županije karlovačke,  Hrvatski časnički zbor Grada Karlovca - mr. sc. 
Miljenko Crnjac, general-pukovnik u mirovini; 
- Udruga „ZDRUG HRVATSKE OBRANE – „Nikola Šubić Zrinski“, Zagreb - mr. sc. Damir Jukica, 
umirovljenik, hrvatski branitelj, dopredsjednik Hrvatskog društva za zaštitu i promicanje ljudskih 
prava i dopredsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba. 
 

Odbor je na sjednici o navedenim prijedlozima proveo raspravu i nakon rasprave pristupio 
pojedinačnom glasovanju te je utvrdio da se u Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora predlaže 
imenovati: Mile Dedaković, Branko Borković i mr. sc. Miljenko Crnjac iz reda predstavnika 
braniteljskih udruga i udruga proizašlih iz Domovinskog rata. 
 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 19. sjednici održanoj 
19. rujna 2008., raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s člankom 82. 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: 021-13/08-07/91 
URBROJ: 6521-18-08-16 
Zagreb, 19. rujna 2008. 


