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Zagreb,  28. ožujka 2014. 

 
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 
 
PREDMET: Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  

         mr.sc. DENEŠA ŠOJE i početku obnašanja zastupničke dužnosti 
zamjenika zastupnika ŠANDORA JUHASA 

 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 34. sjednici održanoj 
28. ožujka 2014. godine pisani zahtjev zastupnika mr.sc. Deneša Šoje kojim je izvijestio 
Predsjednika Hrvatskog sabora da sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o izborima 
zastupnika u Hrvatski sabor stavlja zastupnički mandat u mirovanje s danom 01. travnja 2014. 
godine.  
  
Člankom 14. stavkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da 
zastupnik ima pravo jednokratno tijekom trajanja zastupničkog mandata podnošenjem pisanog 
zahtjeva predsjedniku Sabora staviti mandat u mirovanje. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da je zastupnik mr.sc. Deneš Šoja izabran za zastupnika u VII. saziv 
Hrvatskog sabora (22. prosinca 2011. godine) temeljem članka 17. stavka 2. Zakona o 
izborima zastupnika u Hrvatski sabor kao pripadnik mađarske nacionalne manjine i da nije 
iskoristio svoje pravo stavljanja zastupničkog mandata u mirovanje. 
 
Sukladno članku 12. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, zastupnika 
nacionalnih manjina zamjenjuje zamjenik izabran u istoj izbornoj jedinici. Kao zamjenik 
zastupnika mr.sc. Deneša Šoje u XII. Izbornoj jedinici izabran je Šandor Juhas. 
 
Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo utvrdilo je da su ispunjeni uvjeti za 
početak mirovanja zastupničkog mandata mr.sc. Deneša Šoje, kao i uvjeti za početak 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Šandora Juhasa.. 
   
Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 14., 11. i 12. Zakona o izborima 
zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj 120/11 – pročišćeni tekst) i članka 116. 
Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ broj 81/2013) jednoglasno (7 „ZA“) 
predlaže  Hrvatskom saboru donošenje   
 
 

O D L U K E 
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke 

dužnosti zamjenika zastupnika  



Dana 01. travnja 2014. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika mr.sc. 
DENEŠA ŠOJE. 
Zastupničku dužnost zamjenika zastupnika ŠANDOR JUHAS započet će u skladu s 
odredbom čl. 9. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora. 
 
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
odredilo je Gordanu Sobol, predsjednicu Povjerenstva. 
 

P R E D S J E D N I C A 
 

                                                                                                               Gordana Sobol 
 
 


