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                                                                          PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 

 

 

PREDMET: Izvješće o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice ANKE 

MRAK TARITAŠ i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti 

zamjenice zastupnice MELITE SAMOBOREC  
   

 

Mandatno – imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 3. sjednici održanoj 

28. siječnja 2016. godine pisani zahtjev zastupnice Anke Mrak Taritaš o obnašanju 

zastupničke dužnosti od 22. siječnja 2016. godine kojim je izvijestila predsjednika Hrvatskog 

sabora da joj je 22. siječnja 2016. godine prestala dužnost ministrice graditeljstva i prostornog 

uređenja u Vladi Republike Hrvatske čime joj je prestala nespojivost dužnosti s obavljanjem 

zastupničke dužnosti.    

 

Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Anki Mrak Taritaš započelo 

28. prosinca 2015. godine zbog nespojivosti dužnosti iz članka 9. Zakona o izborima 

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

započela obnašati Melita Samoborec.  

  

Kako je Anka Mrak Taritaš sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u 

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

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

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

prestaje obnašanje zastupničke dužnosti zamjenici zastupnice Meliti Samoborec. 

 

Slijedom iznijetog, Mandatno – imunitetno povjerenstvo temeljem članka 13. stavka 1.   

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 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ broj 81/13),  

jednoglasno ( 8 glasova „ZA“) predlaže Hrvatskom saboru donošenje 

 

O D L U K E 

o prestanku mirovanju zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice 

 



Dana 30. siječnja 2016. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnici ANKI 

MRAK TARITAŠ.  

Zastupničku dužnost zamjenice zastupnice prestaje obnašati MELITA SAMOBOREC dana 

30. siječnja 2016. godine. 

 

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

odredilo Margaretu Mađerić, predsjednicu Povjerenstva. 

 

      

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

 

                           Margareta Mađerić 
 

 

 


