
 

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA I IZBORU ČLANICA 

ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA 

 

 

 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 RAZRJEŠENJU ČLANOVA I IZBORU ČLANICA ODBORA ZA 

OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA 

 

 

I. 

   

  Razrješuju se članovi Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga 

sabora 

 

dr. sc. ZLATKO HASANBEGOVIĆ 

MARKO SLADOLJEV. 

 

II. 

 

  Za članice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora biraju 

se 

 

MAJDA BURIĆ 

dr. sc. IRENA PETRIJEVČANIN VUKSANOVIĆ. 

 

III. 

 

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. i II.   

 

  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da radno tijelo ima 

predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Sabor iz reda 

zastupnika poštujući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova, 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.  

  Prema odredbama članka 98. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za 

obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i 

jedanaest članova iz reda zastupnika. 

  Odlukom o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za 

obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 100/16.) za članove 

navedenog Odbora izabrani su zastupnici dr. sc. Zlatko Hasanbegović i Marko Sladoljev. 

  Klub zastupnika HDZ-a i Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalni 

demokrati i Hrvatske stranke umirovljenika uputio je zahtjev od 8. lipnja 2017. te predlaže da 

se razriješe članovi Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora dr. sc. Zlatko 

Hasanbegović i Marko Sladoljev te da se za članice Odbora izaberu zastupnice Majda Burić i 

dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović. 

  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 9. 

sjednici održanoj 9. lipnja 2017., bez rasprave, u skladu s člankom 46. stavkom 3., člankom 

98., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. 

Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, 

koji podnosi Hrvatskom saboru.   

 

 

Uz točku III. 

 

Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 

 

KLASA: 021-13/17-03/23 

URBROJ: 6521-18-17-02 

Zagreb, 9. lipnja 2017. 


