
 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA 
 

 
 
  U Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora biraju se: 
 
za predsjednika 
dr. sc. DRAGAN KOVAČEVIĆ 
za potpredsjednika 
ZLATKO HORVAT 
za članove 
KREŠO FILIPOVIĆ, 
DAVOR HUŠKA, 
BORIS KLEMENIĆ, 
FRANJO LUCIĆ, 
dr. sc. GORAN MARIĆ, 
MILOVOJ ŠKVORC, 
ZVONIMIR MRŠIĆ, 
NADICA JELAŠ, 
IVAN HANŽEK, 
dr. sc . LJUBO JURČIĆ, 
GORDAN MARAS.  
 
 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  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.  
  Sukladno članku 44. stavku 1., 2. i 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora radno tijelo 
Sabora ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova. Sabor bira i razrješuje predsjednika, 
potpredsjednika i članove radnog tijela iz reda zastupnika u Saboru, ako ovim Poslovnikom nije 
drukčije određeno. Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora. 

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. 

Sukladno članku 68. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za gospodarstvo ima 
predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika. 
 Obzirom na navedeno, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga 
sabora uputio je klubovima zastupnika dopis klasa: 021-13/08-03/38, urbroj: 6521-18-08-01 od 11. 
travnja 2008. u kojem moli klubove zastupnika da Odboru u roku od 8 dana od dana dostave  dopisa 
(do petka 18. travnja 2008.) dostave svoje prijedloge za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova 
navedenog radnog tijela Hrvatskoga sabora, kako bi Odbor na prvoj narednoj sjednici mogao utvrditi 
prijedlog odluke i uputiti ga Hrvatskom saboru. 
                       Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora zaprimio je sljedeće 
prijedloge:       

- klubovi zastupnika HDZ-a, HSS-a, nacionalnih manjina i SDSS-a predlažu da se u 
Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora izaberu: za predsjednika dr. sc. Dragan 
Kovačević (HDZ), a za članove: Krešo Filipović (HDZ), Davor Huška (HDZ), 
Boris Klemenić (HSS), Franjo Lucić (HDZ), dr. sc. Goran Marić (HDZ) i Milivoj 
Škvorc (HDZ) – prijedlog od 21. travnja 2008.; 



- klub zastupnika HNS-a u navedeni Odbor za potpredsjednika predlaže Zlatka 
Horvata (HNS) – prijedlog od 23. travnja 2008.; 

- klub zastupnika SDP-a u navedeni Odbor predlaže za članove izabrati Zvonimira 
Mršića, Nadicu Jelaš, Ivana Hanžeka, dr.sc. Ljubu Jurčića i Gordana Marasa – 
prijedlog od 23. travnja 2008. 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 9. sjednici 
održanoj  23. travnja 2008., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 44., 
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.   

 
 

KLASA: 021-13/08-03/49 
URBROJ: 6521-18-08-04 
Zagreb, 23.. travnja 2008. 
 
                                                                          
 


