
 
 

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE 
 ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA 

 
 

I. 
 

  Razrješuje se član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora 
 

TOMISLAV ČULJAK.  
 
 

II. 
 

  Za članicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora bira se 
 

ANA LOVRIN.  
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 
  Prema odredbama članka 58. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova.  
  U članku 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika, 
da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da mandat predsjednika, 
potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja 
zastupničkog mandata, odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran.  
  Odlukom o razrješenju i izboru člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav 
Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 25/08.), Tomislav Čuljak izabran je za člana navedenog 
Odbora. 
  Odlukom o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku zastupničkog 
mandata zamjenika zastupnika, od 17. listopada 2008., utvrđeno je da dana 18. listopada 2008. godine 
prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnice Ane Lovrin.  
  Klub zastupnika HDZ-a je dopisom klasa: 021-13/08-03/81, od 23. listopada 2008. 
predložio da se u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora razriješi član 
Odbora zastupnik Tomislav Čuljak i da se za članicu Odbora izabere zastupnica Ana Lovrin.  
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 21. sjednici 
održanoj  24. listopada 2008., raspravljao o navedenom  prijedlogu te je u skladu s člankom 44. 
stavkom 4., člankom 58., člankom 91., podstavkom 1., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244.  
Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji 
podnosi Hrvatskom saboru.   

 
 
 

KLASA: 021-13/08-03/81 
URBROJ: 6521-18-08-02 
Zagreb, 24. listopada 2008. 
 
 
 
 


