
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I 
ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU 

 HRVATSKOGA SABORA 
 

  U Odboru za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora razrješuju se dužnosti: 
 
predsjednik 
dr. sc. DRAGAN KOVAČEVIĆ, 
 
potpredsjednik 
ZLATKO HORVAT, 
 
članovi 
KREŠO FILIPOVIĆ, 
FRANJO LUCIĆ,  
dr. sc. GORAN MARIĆ, 
MILIVOJ ŠKVORC, 
DAVOR HUŠKA, 
BORIS KLEMENIĆ, 
dr. sc. LJUBO JURČIĆ, 
dr. sc. BRANKO GRČIĆ,  
GORDAN MARAS, 
NADICA JELAŠ, 
ZVONIMIR MRŠIĆ.  

O b r a z l o ž e n j e 
 

  Odlukom o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, 
razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 25/08.) za predsjednika Odbora izabran je 
dr. sc. Dragan Kovačević, za potpredsjednika Zlatko Horvat, a za članove: Krešo Filipović, Franjo 
Lucić, dr. sc. Goran Marić, Milivoj Škvorc, Davor Huška, Boris Klemenić, dr. sc. Ljubo Jurčić, dr. sc. 
Branko Grčić, Gordan Maras, Nadica Jelaš i Zvonimir Mršić.  

Sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora 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 izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, 
br. 39/08.), u članku 5. kao radno tijelo Hrvatskoga sabora utvrđen je Odbor za gospodarstvo. 
  Obzirom na navedeno, a zbog usklađivanja naziva radnih tijela sa Odlukom o 
izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 39/08.) potrebno je 
razriješiti predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu 
Hrvatskoga sabora i utvrditi odgovarajući prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 
članova Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora.     
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 9. sjednici 
održanoj  23. travnja 2008., raspravljao o navedenom  prijedlogu te je u skladu s člankom 44., stavkom 
4., člankom 68., 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.   
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