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Predmet: Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika VILIMA 

MATULE i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika JELENE 

MILOŠ 

     

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  je na 

29. elektroničkoj sjednici, održanoj 12. rujna 2022. godine, razmotrilo: 

 

- pisani zahtjev zastupnika Vilima Matule od 6. rujna 2022. godine, kojim je izvijestio 

predsjednika Hrvatskoga sabora da na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o izborima 

zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine, br.  116/99, 109/00, 53/03, 69/03, 167/03, 44/06, 

19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11, 19/15, 104/15 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) 

stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje s danom 15. rujna 2022. godine 

 

- dopis stranke Možemo! - politička platforma upućen predsjedniku Hrvatskoga sabora 6. rujna 

2022. godine kojim se za zamjenicu zastupnika određuje Jelena Miloš. 

 

Vilim Matula izabran je za zastupnika u 10. saziv Hrvatskoga sabora kao kandidat s najvećim 

brojem osvojenih preferencijskih glasova (2.128 glasa, 22,66%) na listi Možemo! – politička 

platforma, Zagreb je naš, Nova ljevica - NL, Radnička fronta - RF, Održivi razvoj Hrvatske - 

ORAH, Za grad u II. izbornoj jedinici. 

 

Budući da na navedenoj listi u II. izbornoj jedinici nema neizabranih kandidata prema 

preferencijalnim glasovima iz iste političke stranke kojoj u trenutku izbora pripada zastupnik 

koji stavlja mandat u mirovanje, Stranka Možemo! je u skladu s odredbom članka 42. stavka 3. 

Zakona, odredila Jelenu Miloš kao zamjenicu zastupnika. 

 

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

zastupničkog mandata zastupnika Vilima Matule, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke 

dužnosti njegove zamjenice Jelene Miloš.  

 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo na temelju članaka 11., 14. i 42. stavka 3. Zakona i članaka 

9. stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17, 

29/18, 53/20, 119/20 i 123/20) jednoglasno ( 6 glasova “ZA”) predlaže Hrvatskome saboru 

donošenje  



 

 
 

 

 

O D L U K E 

o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja  

zastupničke dužnosti zamjenica zastupnika 

 

Dana 15. rujna 2022. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika VILIMA 

MATULE. 

 

JELENA MILOŠ zastupničku dužnost zamjenice zastupnika u skladu s odredbom članka 9. 

stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi 

zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. 

 

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Povjerenstvo je odredilo Róberta 

Jankovicsa, predsjednika Povjerenstva. 
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