
 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I  PRESTANKU MANDATA ČLANA 

ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO 

HRVATSKOGA SABORA 

 

I. 

 

Za člana Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga 

sabora bira se 

 

                             dr. sc. RAJKO OSTOJIĆ. 

  

 

II. 

 

  Dana 20. lipnja 2014. dužnost člana Odbora za rad, mirovinski sustav i 

socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati  BORISLAV KOVAČIĆ, zbog 

prestanka zastupničkog mandata.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

   

  U članku 46. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13. – u 

daljnjem tekstu: Poslovnik) propisano je da radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i 

određeni broj članova, koje bira i razrješuje Sabor iz reda zastupnika, da sastav radnog tijela u 

pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora i da 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 izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za rad i 

socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 11/12.) Borislav Kovačić 

izabran je za člana navedenog Odbora.  

  Odlukom o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku 

obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru („Narodne 

novine“, br. 76/14.) utvrđeno je da je dana 20. lipnja 2014. zastupniku Borislavu Kovačiću 

prestao zastupnički mandat, te mu je s navedenim datumom, a sukladno članku 46. 

Poslovnika Hrvatskoga sabora prestala dužnost člana u navedenom Odboru.  

                       Klub zastupnika SDP-a, dopisom klasa: 021-13/14-12/24, urbroj: 6532-2-14-

01, od 01. srpnja 2014., predložio je da se u Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno 

partnerstvo Hrvatskoga sabora za člana izabere zastupnik dr. sc. Rajko Ostojić.  

    Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 33. 

sjednici održanoj 3. srpnja 2014., raspravljao o navedenom  prijedlogu te je u skladu s 

člankom 46. stavkom 3., člankom 84., člankom 105., stavkom 1., podstavkom 1., člankom 

161. stavkom 1. i člankom 273.  Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj 

Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.  

 

KLASA: 021-13/14-12/24 

URBROJ: 6521-18-14-02 

Zagreb, 3. srpnja 2014. 


