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PREDMET: Izvješće o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika 

BORISA MILOŠEVIĆA i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice 

zastupnika ANJE ŠIMPRAGE  
   

 

Mandatno–imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 

razmotrilo je na 25. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine pisani zahtjev zastupnika 

Borisa Miloševića o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti upućen predsjedniku 

Hrvatskog sabora 29. travnja 2022. godine.    

 

Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Borisu Miloševiću zbog 

nespojivosti dužnosti iz članka 9. 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, 48/18 i 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) započelo 23. srpnja 2020. 

godine te da je Anja Šimpraga istog dana započela s obnašanjem zastupničke dužnosti 

zamjenice zastupnika.   

  

Kako je Boris Milošević sukladno članku 13. stavku 1. Zakona podnio pisani zahtjev o 

ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku, 

Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti te mirovanje zastupničkog 

mandata Borisu Miloševiću prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva. Zamjenica 

zastupnika Anja Šimpraga prestaje obnašati zastupničku dužnost zbog preuzimanja dužnosti 

potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske odnosno kada joj Hrvatski sabor izglasa 

povjerenje kao potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske. 

 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo na temelju članka 13. stavka 1. i članka 9. stavka 1. 

Zakona te članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 

69/17, 29/18, 53/20, 119/20 i 123/20 – u daljnjem tekstu: Poslovnik) jednoglasno ( 7 glasova 

„ZA“) predlaže Hrvatskome saboru donošenje   

 

 

O D L U K E 

o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika 

 



Dana 7. svibnja 2022. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku BORISU 

MILOŠEVIĆU. 

  

U skladu s odredbom članka 10. stavka 4. Poslovnika ANJA ŠIMPRAGA prestaje obnašati  

zastupničku dužnost zamjenice zastupnika na dan kada odluku o prestanku donese Sabor. 

 

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Povjerenstvo je odredilo Róberta 

Jankovicsa, predsjednika Povjerenstva. 

 

 

 

 P R E D S J E D N I K 

 RÓBERT  JANKOVICS  

 

 

 

 

 

 

 


