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PREDMET: Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 

protiv MARIA MOHARIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru 

 

 

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 46. sjednici održanoj 

dana 19. studenog 2014. godine zahtjev Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije 

i organiziranog kriminaliteta broj: K-US-187/14 od 12. studenog 2014. godine, upućen putem 

Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: KR-DO-1884/2014-2 od 13. studenog 

2014. godine predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za vođenje kaznenog 

postupka protiv Maria Moharića, zastupnika u Hrvatskom saboru, zbog osnovane sumnje da 

je počinio kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 3.  Kaznenog 

zakona/97, kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. st. 1. Kaznenog 

zakona/97, poticanje na kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. st. 1. i 3. u 

vezi članka 37. Kaznenog zakona/97, kazneno djelo krivotvorenja službene isprave iz članka 

312. st. 1. i 2. Kaznenog zakona/97 i poticanje na kazneno djelo krivotvorenja službene 

isprave iz članka 312. st. 1. i 2. u svezi članka 37. Kaznenog zakona/97.  

 

Mario Moharić zastupnik je 7. saziva Hrvatskog sabora, te na temelju članka 76. Ustava 

Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka 

zastupničkog mandata, te se bez Odluke Hrvatskog sabora protiv istog ne može pokrenuti niti 

voditi kazneni postupak.   

 

Bez rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo na temelju članka 116. Poslovnika 

Hrvatskog sabora („Narodne novine“ broj 81/13) jednoglasno ( 5 glasova „ZA“) predlaže 

Hrvatskom saboru donošenje slijedeće  

 

 

O D L U K  E 

 

Daje se odobrenje za pokretanje i vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika MARIA 

MOHARIĆA po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i 

organiziranog kriminaliteta broj: K-US-187/14 od 12. studenog 2014. godine, upućen putem 

Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: KR-DO-1884/2014-2 od 13. studenog 

2014. godine predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za vođenje kaznenog 



postupka protiv Maria Moharića, zastupnika u Hrvatskom saboru, zbog osnovane sumnje da 

je počinio kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 3. Kaznenog 

zakona/97, kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. st. 1. Kaznenog 

zakona/97, poticanje na kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. st. 1. i 3. u 

vezi članka 37. Kaznenog zakona/97, kazneno djelo krivotvorenja službene isprave iz članka 

312. st. 1. i 2. Kaznenog zakona/97 i poticanje na kazneno djelo krivotvorenja službene 

isprave iz članka 312. st. 1. i 2. u svezi članka 37. Kaznenog zakona/97.  

 

   

O b r a z l o ž e n j e 

 

 

Mandatno – imunitetno povjerenstvo odlučilo je dati odobrenje za vođenje kaznenog postupka 

protiv Maria Moharića zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva 

kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je ovlašteno i dužno postupati protiv 

počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, kako bi moglo nesmetano obavljati svoju 

dužnost koja mu je temeljem Ustava Republike Hrvatske dana u nadležnost.  

 

Za izvjestiteljicu Povjerenstva na sjednici Hrvatskog sabora, Povjerenstvo je odredilo 

zastupnicu Gordanu Sobol, predsjednicu Povjerenstva. 

 

 

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

                                                     

          Gordana Sobol               

 

 

 


