
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA 

ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA  

 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. -

pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Hrvatski sabor je na sjednici 

održanoj ___________2021. godine donio 

 

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA  

ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA  

 

I. 

 

  U Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora za članove se imenuju: 

 

  KREŠIMIR LUETIĆ 

  MARIO GAZIĆ 

  HRVOJE PEZO 

  TIBOR SANTO 

  DRAGAN LJUTIĆ 

  JOŠKO MARKIĆ 

 

 

 

II. 

 

  Imenovani članovi stupaju na dužnost s danom 1. veljače 2021. 

 

 

 

III. 

 

  Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O b r a z l o ž e n j e 

Uz točku I. i II. 

 

  U članku 86. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine", br. 81/13., 113/16., 

69/17., 29/18., 53/20. i 123/20. - u daljnjem tekstu: Poslovnik) propisano je da se u Odbor za 

zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora šest članova imenuje 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 članku 57. Poslovnika stavku 4., 5. i 6. propisano je da 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 dostavlja 

Saboru prijedlog odluke o imenovanju članova radnog tijela. 

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 „Narodnim novinama“, 

br. 111/20. od 14. listopada 2020. i na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora 14. listopada 2020. 

U javnom pozivu pozvani su svi ovlašteni predlagatelji sukladno Poslovniku 

Hrvatskoga sabora da Odboru u roku od 15 dana od dana objave istog u „Narodnim novinama“ 

dostave svoje prijedloge. 

    U Odbor su zaprimljeni sljedeći pravodobni i potpuni prijedlozi: 

 

- Alfirev Marija – na prijedlog Udruge za psihosocijalni rad Ardura Šibenik, Centra 

za socijalnu inkluziju Šibenik 

- Bekavac Ivan – osobna kandidatura 

- Bekić Mario – na prijedlog prof. dr. sc. Ivica Kostović 

- Bratuša Zinka – osobna kandidatura 

- Bubaš Marija – osobna kandidatura 

- Čivljak Marta – na prijedlog Hrvatskog katoličkog sveučilišta  

- Dumić – Čule Ivo – na prijedlog Hrvatskog društva za kalcificirana tkiva, Zagreb, 

akademik Slobodan Vukičević 

- Fortuna Višnja – na prijedlog Matice umirovljenika Hrvatske 

- Gazić Mario – na prijedlog Hrvatske komore medicinskih sestara 

- Goluža Trpimir – osobna kandidatura 

- Hrkač Mirko – na prijedlog Svjetlane Marijon, Udruge za promicanje kvalitetnog 

obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“, predsjednica, Nikola Glibo, 

UP2DATE, Centra za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja, predsjednik 

Denis Marijon, Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom 

„SUMSI“, predsjednik   

- Janović Špiro – na prijedlog Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP 

- Jovanović Željko – osobna kandidatura 

- Jukić Mladen – na prijedlog Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990. – 

1991. 

- Jurković Dražen – na prijedlog Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske 

- Karačić Jasna – na prijedlog Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata i 

International Council of The Patient Ombudsman 

- Kopić Vlatko – na prijedlog Hrvatskog liječničkog zbora – podružnica Osijek i 

Hrvatskog društva za bolesti glave i vrata Slavonije i Baranje 

- Kraljević Mislav – osobna kandidatura 

- Kujundžić Tiljak Mirjana – na prijedlog Udruge narodnog zdravlja „Andrija 

Štampar“ 

- Luetić Krešimir – na prijedlog Hrvatske liječničke komore 



- Ljutić Dragan – na prijedlog Rektorskog zbora Republike Hrvatske 

- Madžar Tomislav – osobna kandidatura 

- Maretić Dimlić Edita – na prijedlog Dječjeg doma Maestral, Split 

- Markić Joško – osobna kandidatura 

- Maruna Bernard – osobna kandidatura 

- Matejčić Marinella – na prijedlog Udruge za ljudska prava i građansku 

participaciju PaRiter, Centra za nenasilje i ljudska prava – SOS Rijeka, Udruge 

roditelji u akciji – RODA 

- Mimica Ninoslav – osobna kandidatura 

- Pezo Hrvoje – na prijedlog Hrvatske komore dentalne medicine 

- Prgomet Drago – na prijedlog Kliničkog bolničkog centra Zagreb 

- Radin Dagmar – na prijedlog Hrvatskog politološkog društva 

- Rako Gordana – na prijedlog Hrvatskog farmaceutskog društva 

- Ramljak Vesna – na prijedlog Ivice Beline, prof. predsjednika Koalicije udruga u 

zdravstvu, prof. dr. sc. Drage Prgometa, predsjednika Gradske skupštine Grada 

Zagreba, predstojnika Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata 

Kliničkog bolničkog centra Zagreb te pročelnika Katedre za otorinolaringologiju s 

audiologijom i fonijatrijom Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Verice Mešić, bacc. 

oec., predsjednice Udruge za bolesti štitnjače 

- Rimac Ivan – na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i osobna 

kandidatura 

- Rotim Cecilija – na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija 

Štampar“ i Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva 

- Santo Tibor – na prijedlog Gradske Lige protiv raka Osijek 

- Sarkotić Marijan – na prijedlog Udruge Glas poduzetnika 

- Semenić Rutko Mirjana – na prijedlog Lions kluba Vukovar, Udruge Braniteljice 

Domovinskog rata Republike Hrvatske 

- Soldo Ana – na prijedlog Hrvatske ljekarničke komore 

- Sporiš Maja – osobna kandidatura 

- Šabani Anesa – na prijedlog Saveza Roma u RH „Kali Sara“ 

- Šimac Bonačić Tatjana – osobna kandidatura i na prijedlog Hrvatskog 

logopedskog društva, Zagreb, Udruge „Poseban prijatelj“, Dubrovnik, Opće 

bolnice Dubrovnik – Odjela za pedijatriju 

- Šućur Zoran – osobna kandidatura i na prijedlog Katedre za socijalnu politiku 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu               

- Tomasović Hrvoje – na prijedlog Udruge nezavisni dragovoljci Hrvatske, 

predsjednika Zlatibora Petrovića i osobna kandidatura 

- Toplek Goran – na prijedlog Sunčane Glavak, zastupnice u Europskom 

parlamentu 

- Trivanović Dragan – osobna kandidatura 

- Vince Adriana – na prijedlog Hrvatskog liječničkog zbora 

Sukladno navedenom Odbor je utvrdio da se u Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku 

Hrvatskoga sabora predlažu imenovati: Krešimir Luetić, Mario Gazić, Hrvoje Pezo, Tibor Santo, 

Dragan Ljutić i Joško Markić. 

  Propisuje se da imenovani članovi stupaju na dužnost s danom 1. veljače 2021. 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 8. sjednici 

održanoj 28. siječnja 2021. u skladu s člankom 86., člankom 105. stavkom 1. podstavkom 3., člankom 

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

odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 

 

Uz točku III. 

 

  Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 

 

 



 

KLASA: 021-13/21-07/15 

URBROJ: 6521-18-21- 

Zagreb, 28. siječnja 2021. 

 

 

   

 

 




