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  U Odbor za  rad, socijalnu politiku i zdravstvo Hrvatskoga sabora  b i r a j u   s e: 
 
  za predsjednika 
  dr. sc. ANDRIJA HEBRANG 
 
  za potpredsjednika 
  dr. sc. RAJKO OSTOJIĆ   
 
  za članove 
  mr. sc. IVAN BAGARIĆ 
  KARMELA CAPARIN 
  STJEPAN MILINKOVIĆ 
  NEDJELJKO STRIKIĆ 
  NEDJELJKA KLARIĆ 
  MIROSLAV ČAČIJA 
  DAVORKO VIDOVIĆ 
  dr. sc. MIRANDO MRSIĆ 
  dr. sc. ŽELJKO JOVANOVIĆ 
  TATJANA ŠIMAC-BONAČIĆ 
  GORAN BEUS RICHEMBERG 
 

 
    

O b r a z l o ž e n j e 
 

 
  U članku 12. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora («Narodne novine», br. 6/02. – 
pročišćeni tekst, 41/02., 91/03. i 58/04.) propisano je da danom konstituiranja Sabora prestaje mandat 
zastupnicima prethodnog saziva Sabora. 
  U članku 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora 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.  
  Prema odredbama članka 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za rad, socijalnu politiku i 
zdravstvo Hrvatskoga sabora ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika, a još šest 
članova Odbora može se imenovati i to: dva iz reda predstavnika sindikata više razine, jedan iz udruge 
poslodavaca, jedan iz Hrvatske gospodarske komore, jedan iz Hrvatske obrtničke komore i jedan iz Hrvatske 
liječničke komore. 
  U skladu s odredbom članka 44. stavka 3. Poslovnika kojom je propisano da sastav radnog 
tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora te sukladno međustranačkom dogovoru o sastavu radnih 
tijela Hrvatskoga sabora, za predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo 
Hrvatskoga sabora predloženi su slijedeći zastupnici: za predsjednika dr. sc. Andrija Hebrang (HDZ),  za 
potpredsjednika dr. sc. Rajko Ostojić (SDP), za članove: mr. sc. Ivan Bagarić, Karmela Caparin, Stjepan 
Milinković, Nedjeljko Strikić, Nedjeljka Klarić, iz HDZ-a, Miroslav Čačija (HSS), Davorko Vidović, dr. sc. 
Mirando Mrsić, dr. sc. Željko Jovanović, Tatjana Šimac-Bonačić, iz SDP-a, Goran Beus Richemberg (HNS). 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je u nastavku 4. sjednice 
održane 20. veljače 2008., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 44. stavkom 3., 
člankom 76., 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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