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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 
 
 
 
PREDMET: Izvješće o prestanku zastupničkog mandata zastupniku MIROSLAVU 

ŠKORI i početku zastupničkog mandata zamjeniku zastupnika 
BERISLAVA RONČEVIĆA 

  
   
 

Mandatno – imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora, temeljem svoje nadležnosti iz 
članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora, razmotrilo je na 14. sjednici održanoj 19. studenog 
2008. godine pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost zastupnika Miroslava Škore 
upućenu predsjedniku Hrvatskog sabora dana 28. listopada 2008. godine. 

    
Člankom 10. stavkom 1. točkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor 

(''Narodne novine''69/03 – pročišćeni tekst i 19/07.) propisano je da zastupniku prestaje 
mandat prije isteka vremena na koje je izabrana ako podnese ostavku, dok nadalje članak 11. i 
12. citiranog Zakona određuje da zastupnika čiji je mandat prestao zamjenjuje zamjenik 
zastupnika s iste stranačke liste s koje je izabrani zastupnik, a kojeg određuje politička stranka 
koja je listu predložila. 

 
Kako je gospodin Miroslav Škoro izabran za zastupnika u VI saziv Hrvatskog saziva 

kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice u IV izbornoj jedinici,  Hrvatska 
demokratska zajednica je dopisom upućenom predsjedniku Hrvatskog sabora od 4. studenog 
2008. godine sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor 
odredila Berislava Rončevića, kao zamjenika zastupnika u navedenoj izbornoj jedinici. 
  

Slijedom iznijetog Povjerenstvo je utvrdilo da su ostavkom na zastupničku dužnost 
Miroslava Škore ispunjeni Zakonom utvrđeni uvjeti za prestanak njegovog zastupničkog 
mandata, a određivanjem njegovog zamjenika od strane Hrvatske demokratske zajednice  i 
zakonski uvjeti uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika Berislava 
Rončevića. 
 
 Sukladno rečenom, Mandatno – imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave 
temeljem članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno  predlaže Hrvatskom saboru 
donošenje  



O D L U K E 
o prestanku zastupničkog mandata zastupniku i početku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjeniku zastupnika 
 

 Dana 19. studenog 2008. godine prestaje zastupnički mandat zastupnika 
MIROSLAVA ŠKORE. 
 Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora, dana  
19. studenog 2008. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika BERISLAV RONČEVIĆ. 

 
Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Mandatno – imunitetno 

povjerenstvo je odredilo Damira Sesvečana, predsjednika Povjerenstva. 
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