
 PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA 

ZA GOSPODARSTVO 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 ___________2022. godine donio 

 

 

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA  

ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA  

 

I. 

 

  Za člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika 

Hrvatske gospodarske komore imenuje se 

 

 

dr. sc.  TOMISLAV RADOŠ 

   

    

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. 

   

  U članku 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine", br. 81/13., 

113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. i 123/20. - u daljnjem tekstu: Poslovnik) propisano je 

da se u Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora šest članova imenuje i to: po jedan iz reda 

predstavnika sindikata više razine, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske 

komore i Hrvatske obrtničke komore te dva predstavnika znanstvenih i stručnih institucija. 

  Odlukom o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora 

(„Narodne novine“, br. 13/21.) za člana Odbora imenovan je Ivan Barbarić iz reda 

predstavnika Hrvatske gospodarske komore; 

  Odlukom o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora 

(„Narodne novine“, br. 40/22.) Ivan Barbarić razriješen je dužnosti člana u navedenom 

Odboru na prijedlog Hrvatske gospodarske komore.  

U članku 57. Poslovnika stavku 4., 5. i 6. propisano je da 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 

dostavlja Saboru prijedlog odluke o imenovanju članova radnog tijela. 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je sukladno 

odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora raspisao Javni poziv za podnošenje prijedloga za 

imenovanje člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika Hrvatske 

gospodarske komore. Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora 21. 

ožujka 2022., a rok za podnošenje prijava bio je do 29. ožujka 2022.  

U Javnom pozivu pozvan je ovlašteni predlagatelj Hrvatska gospodarska 

komora da sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora u roku od 8 dana od dana objave istog na 

mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora Odboru dostavi svoj prijedlog. 

  Hrvatska gospodarska komora predložila je da se u Odbor za gospodarstvo 

Hrvatskoga sabora kao predstavnik Hrvatske gospodarske komore imenuje dr. sc. Tomislav 

Radoš. 

  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 26. 

sjednici održanoj 7. travnja 2022. u skladu s člankom 76., člankom 105. stavkom 1. 

podstavkom 3., 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: 021-04/22-07/06 

URBROJ: 6521-18-22-03 

Zagreb, 7. travnja 2022.  


