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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 

PREDMET: Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  

DRAŽENA BOŠNJAKOVIĆA i početku obnašanja zastupničke dužnosti   

zamjenika zastupnika IVANA ŠUKERA  
 

 

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 23. sjednici, održanoj 

19. lipnja 2017. godine pisanu obavijest zastupnika Dražena Bošnjakovića od 12. lipnja 2017. 

godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da mu je Hrvatski sabor dana 09. 

lipnja izglasao povjerenje za ministra pravosuđa koja dužnost je nespojiva sa obnašanjem 

zastupničke, te mu zastupnički mandat miruje temeljem članka 9. Zakona o izborima 

zastupnika u Hrvatski sabor. 

 

Dražen Bošnjaković izabran je za zastupnika u IX. saziv Hrvatskog sabora kao kandidat na 

listi Hrvatske demokratske zajednice u VI. Izbornoj jedinici, te je Hrvatska demokratska 

zajednica sukladno članku 42. stavku 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor 

odredila Ivana Šukera kao zamjenika zastupnika. 

  

Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni Zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja 

zastupničkog mandata Dražena Bošnjakovića, kao i uvjeti za početak obnašanja  zastupničke 

dužnosti njegovog zamjenika Ivana Šukera. 

 

Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 9., 11. i 42.   

Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj 66/15 – pročišćeni 

tekst i 104/15- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 

24. rujna 2015) i članka 9. stavka 2. i članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne 

novine“ broj 81/13, 113/16) jednoglasno (5 glasova „ZA“) predlaže Hrvatskom saboru  

donošenje   

 

O D L U K E 

o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 

 

 

Dana 09. lipnja 2017. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika 

DRAŽENA BOŠNJAKOVIĆA. 

 



Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora počinje obnašati 

zamjenik zastupnika IVAN ŠUKER na dan kada Sabor odlukom utvrdi zakonske 

pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. 

 

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  

odredilo je Žarka Tušeka, predsjednika Povjerenstva.  

 

 

  P R E D S J E D N I K 

      Žarko Tušek 

 


