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                                                                          PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 
 
 
PREDMET:   Izvješće o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice NADE 

ČAVLOVIĆ SMILJANEC i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti 
zamjenice zastupnice MARIJANE ŽIVKO  

   
 

Mandatno – imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 37. sjednici održanoj  
14. svibnja 2014. godine pisani zahtjev zastupnice Nade Čavlović Smiljanec o ponovnom 
obnašanju zastupničke dužnosti od 08. svibnja 2014. godine kojim je izvijestila predsjednika 
Hrvatskog sabora da ju je Vlada Republike Hrvatske razriješila dužnosti pomoćnice ministra 
financija, ravnateljice Porezne uprave s danom 8. svibnja 2014. godine.    
 
Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Nadi Čavlović Smiljanec 
izabranoj sa liste Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke-Liberalni 
demokrati, Istarskog demokratskog sabora i Hrvatske stranke umirovljenika u IV. izbornoj 
jedinici započelo 01. siječnja 2012. godine zbog nespojivosti dužnosti iz članka 9. Zakona o 
izborima zastupnika u Hrvatski sabor, te da je zastupničku dužnost zamjenice zastupnice od 
18. siječnja 2012. godine obnašala Sandra Petrović, a od 5. srpnja 2013. Marijana Živko.  

  
Kako je Nada Čavlović Smiljanec 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 zamjenice zastupnice Marijane Živko. 
 
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“ broj 81/13), jednoglasno (7 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 16. svibnja 2014. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnici NADI 
ČAVLOVIĆ SMILJANEC.  
Zastupničku dužnost zamjenice zastupnice prestaje obnašati MARIJANA ŽIVKO dana 16. 
svibnja 2014. godine. 
 
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Mandatno – imunitetno povjerenstvo je 
odredilo Gordanu Sobol, predsjednicu Povjerenstva. 
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