
 
 
 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA 
UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA 

FINANCIJSKIM I DRUGIM RESURSIMA IMUNOLOŠKOG ZAVODA  
 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. -
pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Hrvatski sabor je na sjednici 
održanoj ___________2017. godine donio 

 
 

ODLUKU O IMENOVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE 
ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA FINANCIJSKIM 

I DRUGIM RESURSIMA IMUNOLOŠKOG ZAVODA 
 

I. 
 

 U Istražno povjerenstvo za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja 
financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda imenuju se 
 
 za predsjednika 
 IVAN VILIBOR SINČIĆ 
 
 za potpredsjednicu 
 GROZDANA PERIĆ  
 
 za tajnika 
 MARKO ŠIMIĆ 
  
 za članove 
 ŽELJKA JOSIĆ 
 dr. sc. GORAN DODIG 
 dr. sc. DRAGO PRGOMET 
 IVAN ĆELIĆ 
 KAŽIMIR VARDA 
 SILVANO HRELJA 
 dr. sc. IVAN LOVRINOVIĆ  
 TOMISLAV PANENIĆ 
 KREŠO BELJAK 
 ANA KOMPARIĆ DEVČIĆ 
 MARTA LUC-POLANC 
 dr. sc. BRANKO GRČIĆ    

 
 

II. 
 
  Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
 
 
 
 



 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Uz točku I.  

 
  Člankom 2. stavkom 1. Zakona o istražnim povjerenstvima („Narodne novine“, br. 
24/96.- u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da istražno povjerenstvo može osnovati Hrvatski sabor 
za svako pitanje od javnog interesa. 
  Člankom 3. stavkom 1. Zakona propisano je da se Istražno povjerenstvo osniva 
odlukom Hrvatskoga sabora i za svako određeno pitanje osniva se posebno istražno povjerenstvo. 
  Člankom 8. Zakona propisano je da članovi istražnog povjerenstva mogu biti samo 
zastupnici, da se sastav istražnog povjerenstva određuje odlukom o osnivanju istražnog povjerenstva 
te sastav mora približno razmjerno odgovarati stranačkom sastavu u Hrvatskom saboru. 
  Člankom 9. Zakona propisano je da broj članova istražnog povjerenstva ne može biti 
manji od pet niti veći od petnaest. Istražno povjerenstvo ima predsjednika, potpredsjednika i tajnika 
koje imenuje Hrvatski sabor iz reda članova istražnog povjerenstva. 
  Hrvatski sabor je 10. veljače 2017. donio Odluku o osnivanju Istražnog povjerenstva 
za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima 
Imunološkog zavoda te je u točki VI. navedene Odluke utvrđeno da Istražno povjerenstvo ima 
petnaest (15) članova.  
  U Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora zaprimljeni su 
sljedeći prijedlozi: 

- Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e predlaže da se za predsjednika imenuje 
zastupnik Ivan Vilibor Sinčić 

- Klub zastupnika HDZ-a predlaže da se za potpredsjednicu imenuje zastupnica 
Grozdana Perić, a za članove zastupnice Željka Josić i zastupnici dr. sc. Drago 
Prgomet, Ivan Ćelić i dr. sc. Goran Dodig, a za tajnika i člana zastupnik Marko 
Šimić  

- Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Stranke međugeneracijske solidarnosti 
Hrvatske, Reformista i nezavisnih zastupnika predlaže da se za člana imenuje 
zastupnik Kažimir Varda 

- Klub zastupnika HNS-a i HSU-a predlaže da se za člana imenuje zastupnik 
Silvano Hrelja 

- Klup zastupnika Promijenimo Hrvatsku predlaže da se za člana imenuje  zastupnik 
dr. sc. Ivan Lovrinović  

- Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista predlaže da se za člana imenuje zastupnik 
Tomislav Panenić 

- Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke predlaže da se za člana imenuje 
zastupnik Krešo Beljak 

- Klub zastupnika SDP-a predlaže da se za članove imenuju zastupnice Ana 
Komparić Devčić i Marta Luc-Polanc i za zastupnika dr. sc. Branko Grčić.  

 
 Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 7. sjednici 

održanoj 16. ožujka 2017., bez rasprave, u skladu s člankom 105., stavkom 1., podstavkom 2., 
člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio ovaj 
Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  saboru. 
 
Uz točku II. 
 
  Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 
 
KLASA: 021-12/17-14/01 
URBROJ: 6521-18-17-11 
Zagreb, 16. ožujka 2017. 


