
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I 
ČLANOVA ODBORA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I ZDRAVSTVO 

 HRVATSKOGA SABORA 
 

  U Odboru za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Hrvatskoga sabora razrješuju se 
dužnosti: 
 
predsjednik 
dr. sc. ANDRIJA HEBRANG, 
potpredsjednik 
dr. sc. RAJKO OSTOJIĆ, 
članovi 
mr. sc. IVAN BAGARIĆ, 
KARMELA CAPARIN, 
STJEPAN MILINKOVIĆ, 
mr. sc. NEDJELJKO STRIKIĆ, 
NEDJELJKA KLARIĆ, 
DAVORKO VIDOVIĆ, 
dr. sc. MIRANDO MRSIĆ, 
dr. sc. ŽELJKO JOVANOVIĆ, 
mr.sc. TATJANA ŠIMAC-BONAČIĆ, 
GORAN BEUS RICHEMBERGH. 
   

O b r a z l o ž e n j e 
 

  Odlukom o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za rad, socijalnu 
politiku i zdravstvo Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 25/08.) za predsjednika Odbora izabran 
je dr. sc. Andrija Hebrang, za potpredsjednika dr. sc. Rajko Ostojić, a za članove: mr. sc. Ivan Bagarić, 
Karmela Caparin, Stjepan Milinković, mr. sc. Nedjeljko Strikić, Nedjeljka Klarić, Miroslav Čačija, 
Davorko Vidović, dr. sc. Mirando Mrsić, dr. sc. Željko Jovanović, mr. sc. Tatjana Šimac-Bonačić i 
Goran Beus Richembergh. 
  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. 
   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 rad i socijalno 
partnerstvo. 
  Obzirom na navedeno, a zbog usklađivanja naziva radnih tijela sa Odlukom o 
izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 39/08.) potrebno je 
razriješiti predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo 
Hrvatskoga sabora i utvrditi odgovarajući prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 
članova Odbora za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora.     
  Sukladno Odluci o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru („Narodne novine“, br. 
25/08.) izabranom članu Odbora Miroslavu Čačiji je mandat zastupnika prestao 19. veljače 2008. pa 
ga sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora nije potrebno razrješavati dužnosti 
člana u Odboru.  
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 9. sjednici 
održanoj 23. travnja 2008., raspravljao o navedenom  prijedlogu te je u skladu s člankom 44., stavkom 
4., 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.   
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