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Primjeri1 
 
Travanj 2008.  
 
Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice za člana skupštine Hrvatskih šuma koji zastupa Vladu 
ponovno imenovala Petra Čobankovića, a skupštini je predložen i opoziv dosadašnjeg i izbor novog 
Nadzornog odbora.  

Tako se predlaže da u Nadzorni odbor te tvrtke kao novi članovi uđu Josip Friščić, Božidar Pankretić, 
Gordana Colnar, Jozo Franjić i Ivan Uđbinac, da ponovno za članove budu izabrani Herman Sušnik, 
Ivica Francetić i Ivica Čeme, a iz Nadzornog odbora bili bi opozvani Branko Vukelić i Mladen Stjepan 
Figurić.  

Na osobni zahtjev Miroslav Kovačić više nije kandidat za člana Nadzornog odbora HT-a (Vlada ga je 
predložila početkom ožujka), već je umjesto njega Vlada Glavnoj skupštini HT-a danas predložila da u 
Nadzorni odbor tvrtke uđe Slavko Leban. 

Vlada je razriješila i imenovala i dio članova Savjeta prostornog uređenja Države, a u članstvu tog 
Savjeta više neće biti Jerko Rošin, u njemu ostaju Matija Salaj (koji je imenovan i novim 
predsjednikom Savjeta), Stijepo Butijer, akademik Boris Magaš, Miljenko Domijan, akademik Ante 
Vulin, Mladen Obad Ščitaroci, a novi je član Helena Knifić Schaps. 

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada je razriješila nekoliko dosadašnjih pomoćnika ministara, 
te ih imenovala novim rukovodećim državnim službenicima u više ministarstava, temeljem provedenog 
postupka po javnim natječajima. 

Vlada je odlučila da i dalje ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda bude Ivan Čačić, a 
Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost Matijaž Prah. 

Ožujak 2008.  
 
Vlada je na zatvorenom dijelu današnje sjednice za novog predsjednika Uprave tvrtke Autocesta 
Rijeka-Zagreb imenovala Zlatka Korpara, koji je do sada bio član Uprave, dok je dosadašnji 
predsjednik Uprave te tvrtke Jurica Prskalo postavljen na čelo Hrvatskih autocesta (HAC), 
zamijenivši na tom mjestu Marija Crnjaka.  

Za člana Uprave Hrvatske elektroprivrede (HEP) imenovan je pak Nikola Rukavina, dok je Đuro 
Brodarac potvrđen na mjestu predsjednika Hrvatskog centra za razminiranje. 

Ujedno, potvrđen je i dosadašnji tajnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva Veljko Mudrić, dok je Vlatka Đurković postavljena za ravnateljicu Uprave za prostorno 
uređenje, a Mira Medić za ravnateljicu Uprave za strateške i integracijske procese u zaštiti okoliša u 
tom ministarstvu. 

Vlada je također dužnosti razriješila pomoćnice ministra znanosti, obrazovanja i športa Ivanu 
Hajsan, Andreu Tomljenović i Veru Šutalo, istodobno imenujući čelne ljude nekoliko uprava u sklopu 
tog ministarstva. 

 

                                                 
1 Izvaci iz priopćenja sa zatvorenih dijelova sjednica Vlade RH – www.vlada.hr do srpnja 2008.  


