
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA 
ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB HRVATSKOGA SABORA  

 
I. 
 

  U Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora  i m e n u j u   
s e   za članove: 
 
  iz Hrvatske liječničke komore 
  prim. HRVOJE MINIGO, dr. med., 
 
  iz Hrvatske komore medicinskih sestara 
  DRAGICA ŠIMUNEC,  
 
   iz reda stručnjaka u području zdravstva 
  dr. sc. STJEPAN BAČIĆ, 
  dr. sc. ANA STAVLJENIĆ – RUKAVINA, 
  akademik ŽELJKO REINER. 
 
  iz reda stručnjaka u području socijalne skrbi 
  ZORISLAV BOBUŠ, dr. med. 
 

II. 
 

  Imenovani  članovi stupaju na dužnost s danom 15. rujna 2008. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  U članku 54. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 6/02.-pročišćeni 
tekst, 41/02., 91/03., 58/04. i 39/08.) propisano je da radno tijelo Sabora može na sjednice pozivati 
javne, znanstvene i stručne djelatnika i druge osobe radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o 
kojima se raspravlja na sjednici.  

U radna tijela može se imenovati, ako Poslovnikom nije drukčije određeno, do šest 
javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika koji imaju sva prava člana radnog tijela, osim prava 
odlučivanja.  

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 upućuje 
Saboru na donošenje prijedlog odluke o imenovanju članova odbora. 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je sukladno 
odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora raspisao javni poziv za podnošenje prijedloga za 
imenovanje članova radnih tijela Hrvatskoga sabora. Javni poziv objavljen je u „Vjesniku“ od 05. 
svibnja 2008. u „Narodnim novinama“, br. 51/08. od 05. svibnja 2008.  i na internet stranicama 
Hrvatskoga sabora 05. svibnja 2008. 

U javnom pozivu pozvani su svi ovlašteni predlagatelji sukladno Poslovniku 
Hrvatskoga sabora te stručne institucije, stručne udruge, udruge civilnog društva kao i pojedinci da 
Odboru u roku od 15 dana od dana objave istog, na adresu Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb, dostave 
obrazloženi prijedlog, životopis i dokaz o nekažnjavanju kandidata kojeg predlažu za člana u određeno 
radno tijelo Hrvatskoga sabora. 
  U članku 76.b Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da se u  Odbor za zdravstvo 
i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora 6 članova može imenovati i to: jedan iz Hrvatske liječničke 



komore, jedan iz Hrvatske komore medicinskih sestara, tri iz reda stručnjaka u području zdravstva i 
jedan iz reda stručnjaka u području socijalne skrbi.  
 

U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi: 
- Hrvatska liječnička komora - prim. Hrvoje Minigo, dr. med., predsjednik Hrvatske liječničke 

komore, voditelj Odsjeka intenzivne kemoterapije Kliničke bolnice „Merkur“, Odjel za 
hematologiju,  

- Hrvatska komora medicinskih sestara - Dragica Šimunec, viša medicinska sestra, predsjednica 
Hrvatske komore medicinskih sestara, član radne skupine za zdravstvo CEPLIS, Bruxelles,  

- Hrvatska udruga poslodavaca - Dubravka Lekić, predsjednica Odbora za socijalnu politiku i 
zapošljavanje Gospodarsko socijalnog vijeća Vlade RH, član Upravnog vijeća Zaklade 
solidarnosti grada Varaždina,  

- Akademija medicinskih znanosti Hrvatske - akademik Željko Reiner, predsjednik Akademije 
medicinskih znanosti Hrvatske, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb, predsjednik 
Nacionalnog zdravstvenog vijeća,  

- Hrvatski časopis za javno zdravstvo - Aleksandar Džakula, dr. med., specijalist javnog 
zdravstva, tajnik Hrvatskoga društva za javno zdravstvo, predsjednik Udruge „PIN za 
zdravlje“, član uredništva, član stručnog povjerenstva Hrvatske liječničke komore,  

- prim. dr. sc. Stjepan Bačić, predsjednik Upravnog vijeća HZZO – a, član Hrvatskog 
liječničkog zbora, član Vijeća Hrvatske udruge liječnika dragovoljaca Domovinskog rata 90-
91. uz potporu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,  

- Hrvatski liječnički zbor-Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite - prof. 
dr. sc.  Ana Stavljenić – Rukavina, specijalist medicinske biokemije, redoviti profesor u 
trajnom zvanju Medicinskog i Farmaceutsko – biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 
mirovini,  

- Matica umirovljenika Grada Zagreba - mr. sc. Višnja Fortuna, socijalni radnik, 
potpredsjednica Hrvatske stranke umirovljenika, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za 
zdravstvo i socijalnu skrb Grada Zagreba,  

- prim. mr. sc. dr. Petar Brinar, dr. med., liječnik specijalist opće kirurgije na K. B. Dubrava u 
Zagrebu,  

- mr. sc.  Gina Lugović, spec. klin. psihologije, spec. klin. psihologije, viši predavač, imenovani 
sudski vještak, ravnateljica Obiteljskog centra Šibensko – kninske županije,  

- Davorin Đanić, red. prof., znanstveni savjetnik na Katedri za otorinolaringologiju i 
maksilofacijalnu kirurgiju,  

- Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - prof. dr. sc. Siniša Zrinšćak, redoviti profesor, 
predstojnik Katedre za socijalnu politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik 
Studijskog centra socijalnog rada,  

- Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – Zorislav Bobuš, dr. med., predsjednik 
Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske,  

- Vijeće za poštanske usluge i samostalan prijedlog uz pismo potpore Instituta za javnu upravu - 
Nedjeljko Đerek, dipl. iur., umirovljenik,  

- Hrvatsko psihijatrijsko društvo - dr. sc. Vlado Jukić, ravnatelj Psihijatrijske bolnice Vrapče,   
Zagreb,  

- prof. dr. sc. Nada Bodiroga – Vukobrat, predstojnica Katedre za europsko javno pravo 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

 
Odbor je na sjednici o navedenim prijedlozima proveo raspravu i nakon rasprave 

pristupio pojedinačnom glasovanju te je utvrdio da se u Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb 
Hrvatskoga sabora predlaže imenovati: prim. Hrvoje Minigo, dr. med. iz Hrvatske liječničke komore, 
Dragica Šimunec iz Hrvatske komore medicinskih sestara, dr. sc. Stjepan Bačić, dr. sc. Ana Stavljenić 
– Rukavina i akademik Željko Reiner iz reda stručnjaka u području zdravstva i Zorislav Bobuš, dr. 
med. iz reda stručnjaka u području socijalne skrbi. 

 
 



Članovi Odbora jednoglasno su odlučili predložiti da imenovani članovi stupe na 
dužnost s danom 15. rujna 2008. 
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 16. sjednici 
održanoj 24. lipnja 2008., raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s člankom 76.b i 91. 
podstavkom 1., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora većinom 
glasova utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  saboru. 
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Zagreb, 24. lipnja 2008. 


