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                                                                          PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 

 

 

PREDMET: Izvješće o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika prof.    

dr. sc. RAJKA OSTOJIĆA i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti 

zamjenika zastupnika BORISLAVA KOVAČIĆA  
   

 

Mandatno – imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 39. sjednici održanoj  

17. lipnja 2014. godine pisani zahtjev zastupnika Rajka Ostojića o ponovnom obnašanju 

zastupničke dužnosti od 12. lipnja 2014. godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog 

sabora da ga je dana 11. lipnja 2014. godine Vlada Republike Hrvatske razriješila dužnosti 

ministra zdravlja čime mu je prestala dužnost koja je nespojiva s obnašanjem zastupničke 

dužnosti.    

 

Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Rajka Ostojića izabranom sa 

liste Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati, 

Istarskog demokratskog sabora i Hrvatske stranke umirovljenika u VI. izbornoj jedinici 

započelo 23. prosinca 2011. godine zbog nespojivosti dužnosti iz članka 9. Zakona o izborima 

zastupnika u Hrvatski sabor, te da je zastupničku dužnost zamjenika zastupnika istog dana 

započeo obnašati Borislav Kovačić.  

  

Kako je Rajko Ostojić sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u 

Hrvatski sabor podnio pisani zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku, 

Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti, te mu mirovanje 

zastupničkog mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva, a sa istim danom 

prestaje obnašanje zastupničke dužnosti zamjeniku zastupnika Borislavu Kovačiću. 

 

Slijedom iznijetog, Mandatno – imunitetno povjerenstvo temeljem članka 13. Zakona o 

izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“ br. 120/11-pročišćeni tekst) i članka 

116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ br. 81/13), jednoglasno (6 glasova 

„ZA“) predlaže Hrvatskom saboru donošenje 

 

O D L U K E 

o prestanku mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 

 



Dana 20. lipnja 2014. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku prof. dr. 

sc. RAJKU OSTOJIĆU.  

Zastupničku dužnost zamjenika zastupnika prestaje obnašati BORISLAV KOVAČIĆ dana 

20. lipnja 2014. godine. 

 

Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Mandatno – imunitetno povjerenstvo je 

odredilo Gordanu Sobol, predsjednicu Povjerenstva. 

 

      

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

 

              Gordana Sobol 
 

 

 

 


