
 

 

 

 

 

 

KLASA:   021-14/15-01/06  

URBROJ: 6521-25-15-   

 

Zagreb, 29. travnja 2015. 

 

      

 

                                                                          PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 

 

 

 

 

PREDMET: Izvješće o prestanku zastupničkog mandata zastupnika VLADIMIRA 

ŠEKSA i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 

TUGOMIRA KUDUZA 
   

Mandatno – imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 51. sjednici održanoj 

29. travnja 2015. godine pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost zastupnika Vladimira 

Šeksa upućenu predsjedniku Hrvatskog sabora dana 28. travnja 2015. godine.    

  

Člankom 10. stavkom 1. točkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano 

je da zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako podnese ostavku, 

dok nadalje članak 11. i 25. citiranog Zakona odreĎuje da zastupnika čiji je mandat prestao 

zamjenjuje zamjenik zastupnika kojeg odreĎuje politička stranka.  

  

Vladimir Šeks izabran je za zastupnika u VII. saziv Hrvatskog sabora sa liste Hrvatske 

demokratske zajednice u IV. Izbornoj jedinici, te je Hrvatska demokratska zajednica sukladno 

članku 25. stavku 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila Tugomira 

Kuduza kao zamjenika zastupnika. 

 

Slijedom iznijetog, Povjerenstvo je utvrdilo da su ostavkom na zastupničku dužnost 

Vladimira Šeksa ispunjeni Zakonom utvrĎeni uvjeti za prestanak njegovog zastupničkog 

mandata, a odreĎivanjem njegovog zamjenika i zakonski uvjeti za početak obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenika Tugomira Kuduza. 

 

Bez rasprave, Mandatno – imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 10., 11. i 25. Zakona o 

izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“ br. 120/11-pročišćeni tekst i broj 19/ 

2015.) i članaka 9., 10. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ br.81/13) 

jednoglasno ( 7 glasova „ZA“) predlaže Hrvatskom saboru donošenje 

 

O D L U K E 

o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke 

dužnosti zamjenika zastupnika 

 



Zastupniku VLADIMIRU ŠEKSU u skladu s odredbom članka 10. stavak 4. Poslovnika 

Hrvatskog sabora zastupnički mandat prestaje na dan kada Sabor donese Odluku o njegovom 

prestanku.   

 

Zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora počinje 

obnašati zamjenik zastupnika TUGOMIR KUDUZ, na dan kada Sabor Odlukom utvrdi 

zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.  

 

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 


