
 
 
 
 
 
 
KLASA:   
URBROJ:  
 
Zagreb, 22. siječnja 2016. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
PREDMET: Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  
            TOMISLAVA PANENIĆA i  početku obnašanja zastupničke dužnosti   
                       zamjenice zastupnika RUŽICE VUKOVAC  
 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 2. sjednici, održanoj 
22. siječnja 2016. godine pisani zahtjev zastupnika Tomislava Panenića od 22. siječnja 2016. 
godine kojim je izvijestio Povjerenstvo da stavlja svoj zastupnički mandata u mirovanje zbog 
obnašanja dužnosti u Vladi Republike Hrvatske koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke 
dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. 
  
Most nezavisnih lista – MOST sukladno članku 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski 
sabor odredila je kao zamjenicu zastupnika Ružicu Vukovac. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni Zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja 
zastupničkog mandata zastupnika Tomislava Panenića, kao i uvjeti za početak obnašanja  
zastupničke dužnosti njegove zamjenice Ružice Vukovac. 
 
Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 9., 11. i 42.   
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 9. stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ 
broj 81/13) jednoglasno ( 9 glasova „ZA“ ) predlaže Hrvatskom saboru donošenje   
 

O D L U K E 
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 
 
Dana 22. siječnja 2016. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika 
TOMISLAV PANENIĆ. 
 
Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, dana 22.  
siječnja 2016. godine počinje obnašati zamjenica zastupnika RUŽICA VUKOVAC. 
 
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
odredilo je Margaretu Mađerić, predsjednicu Povjerenstva.  

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



 
 
 
 
 
 
KLASA:   
URBROJ:  
 
Zagreb, 22. siječnja 2016. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
PREDMET: Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  
            MIRE KOVAČA i početku obnašanja zastupničke dužnosti   
                       zamjenika zastupnika MIRE TOTGERGELIA  
 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 2. sjednici, održanoj 
22. siječnja 2016. godine pisani zahtjev zastupnika Mire Kovača od 22. siječnja 2016. godine 
kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u 
mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi Republike Hrvatske koja je nespojiva sa 
obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u 
Hrvatski sabor. 
  
Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika 
u Hrvatski sabor odredila je kao zamjenika zastupnika Miru Totgergelia. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da su  ispunjeni Zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja 
zastupničkog mandata zastupnika Mire Kovača, kao i uvjeti za početak obnašanja  
zastupničke dužnosti njegova zamjenika Mire Totgergelia. 
 
Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 9., 11. i 42.   
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 9. stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ 
broj 81/13) jednoglasno ( 9 glasova „ZA“ ) predlaže Hrvatskom saboru donošenje   
 

O D L U K E 
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 
 
Dana 22. siječnja 2016. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika 
MIRE KOVAČA. 
 
Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, dana 22. 
siječnja 2016. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika MIRO TOTGERGELI. 
 
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
odredilo je Margaretu Mađerić, predsjednicu Povjerenstva.  

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



 
 
 
 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
 
Zagreb, 22. siječnja 2016. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
PREDMET: Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  
            ANTONA KLIMANA i početku obnašanja zastupničke dužnosti   
                       zamjenika zastupnika JOSIPA BORIĆA  
 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 2. sjednici, održanoj 
22. siječnja 2016. godine pisani zahtjev zastupnika Antona Klimana od 22. siječnja 2016. 
godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u 
mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi Republike Hrvatske koja je nespojiva sa 
obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u 
Hrvatski sabor. 
  
Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika 
u Hrvatski sabor odredila je kao zamjenika zastupnika Josipa Borića. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni Zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja 
zastupničkog mandata zastupnika Antona Klimana, kao i uvjeti za početak obnašanja  
zastupničke dužnosti njegova zamjenika Josipa Borića. 
 
Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 9., 11. i 42.   
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 9. stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ 
broj 81/13) jednoglasno ( 9 glasova „ZA“ ) predlaže Hrvatskom saboru donošenje   
 

O D L U K E 
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 
 
Dana 22. siječnja 2016. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika 
ANTONA KLIMANA. 
 
Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, dana 22. 
siječnja 2016. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika JOSIP BORIĆ. 
 
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
odredilo je Margaretu Mađerić, predsjednicu Povjerenstva.  

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



 
 
 
 
 
 
KLASA:   
URBROJ:  
 
Zagreb, 22. siječnja 2016. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
PREDMET: Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  
            BOŽE PETROVA i početku obnašanja zastupničke dužnosti   
                       zamjenika zastupnika MARU KRISTIĆA  
 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 2. sjednici, održanoj 
22. siječnja 2016. godine pisani zahtjev zastupnika Bože Petrova od 22. siječnja 2016. godine 
kojim je izvijestio Povjerenstvo da stavlja svoj zastupnički mandata u mirovanje zbog 
obnašanja dužnosti Vlade Republike Hrvatske koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke 
dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. 
  
Most nezavisnih lista - MOST sukladno članku 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski 
sabor odredila je kao zamjenika zastupnika Maru Kristića. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni Zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja 
zastupničkog mandata zastupnika Bože Petrova, kao i uvjeti za početak obnašanja  
zastupničke dužnosti njegova zamjenika Maru Kristića. 
 
Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 9., 11. i 42.   
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 9. stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ 
broj 81/13) jednoglasno ( 9 glasova „ZA“ ) predlaže Hrvatskom saboru donošenje   
 

O D L U K E 
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 
 
Dana 22. siječnja 2016. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika 
BOŽE PETROVA. 
 
Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, dana 22. 
siječnja 2016. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika MARO KRISTIĆ. 
 
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
odredilo je Margaretu Mađerić, predsjednicu Povjerenstva.  

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



 
 
 
 
 
 
KLASA:   
URBROJ:  
 
Zagreb, 22. siječnja 2016. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
PREDMET: Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  
            DAMIRA JELIĆA i početku obnašanja zastupničke dužnosti   
                       zamjenice zastupnika NADE MURGANIĆ 
 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 2. sjednici, održanoj 
22. siječnja 2016. godine pisani zahtjev zastupnika Damira Jelića od 22. siječnja 2016. godine 
kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u 
mirovanje temeljem čl. 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. 
  
Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika 
u Hrvatski sabor odredila je kao zamjenicu zastupnika Nadu Murganić. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni Zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja 
zastupničkog mandata zastupnika Damira Jelića, kao i uvjeti za početak obnašanja  
zastupničke dužnosti njegove zamjenice Nade Murganić. 
 
Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 14., 11. i 42.   
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 9. stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ 
broj 81/13) jednoglasno ( 9 glasova „ZA“ ) predlaže Hrvatskom saboru donošenje   
 

O D L U K E 
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika 
 
Dana 22. siječnja 2016. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika 
DAMIRA JELIĆA. 
 
Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, dana 22. 
siječnja 2016. godine počinje obnašati zamjenica zastupnika NADA MURGANIĆ. 
 
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
odredilo je Margaretu Mađerić, predsjednicu Povjerenstva.  

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

 
 



 
 
 
 
 
 
KLASA:   
URBROJ:  
 
Zagreb, 22. siječnja 2016. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
PREDMET: Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  
            TOMISLAVA KARAMARKA i početku obnašanja zastupničke dužnosti   
                       zamjenika zastupnika ANTE ŽUPANA  
 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 2. sjednici, održanoj 
22. siječnja 2016. godine pisani zahtjev zastupnika Tomislava Karamarka od 22. siječnja 
2016. godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički 
mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi Republike Hrvatske koja je nespojiva sa 
obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u 
Hrvatski sabor. 
  
Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika 
u Hrvatski sabor odredila je kao zamjenika zastupnika Antu Župana. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni Zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja 
zastupničkog mandata zastupnika Tomislava Karamarka, kao i uvjeti za početak obnašanja  
zastupničke dužnosti njegova zamjenika Ante Župana.  
 
Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 9., 11. i 42.   
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 9. stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ 
broj 81/13) jednoglasno ( 9 glasova „ZA“ ) predlaže  Hrvatskom saboru donošenje   
 

O D L U K E 
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 
 
Dana 22. siječnja 2016. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika 
TOMISLAVA KARAMARKA. 
 
Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, dana 22. 
siječnja 2016. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika ANTE ŽUPAN. 
 
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
odredilo je Margaretu Mađerić, predsjednicu Povjerenstva.  

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



 
 
 
 
 
 
KLASA:   
URBROJ:  
 
Zagreb, 22. siječnja 2016. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
PREDMET: Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  
            SLAVENA DOBROVIĆA i početku obnašanja zastupničke dužnosti   
                       zamjenika zastupnika MARKA SLADOLJEVA  
 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 2. sjednici, održanoj 
22. siječnja 2016. godine pisani zahtjev zastupnika Slavena Dobrovića od 22. siječnja 2016. 
godine kojim je izvijestio Povjerenstvo da stavlja svoj zastupnički mandata u mirovanje zbog 
obnašanja dužnosti u Vladi Republike Hrvatske koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke 
dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. 
  
Most nezavisnih lista – MOST sukladno članku 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski 
sabor odredio je kao zamjenika zastupnika Marka Sladoljeva. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni Zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja 
zastupničkog mandata zastupnika Slavena Dobrovića, kao i uvjeti za početak obnašanja  
zastupničke dužnosti njegova zamjenika Marka Sladoljeva. 
 
Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 9., 11. i 42.   
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 9. stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ 
broj 81/13) jednoglasno ( 9  glasova „ZA“ ) predlaže  Hrvatskom saboru donošenje   
 

O D L U K E 
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 
 
Dana 22. siječnja 2016. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika 
SLAVENA DOBROVIĆA. 
 
Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, dana 22.  
siječnja 2016. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika MARKO SLADOLJEV. 
 
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
odredilo je Margaretu Mađerić, predsjednicu Povjerenstva.  

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



 
 
 
 
 
 
KLASA:   
URBROJ:  
 
Zagreb, 22. siječnja 2016. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
PREDMET: Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  
            OLEGA BUTKOVIĆA i početku obnašanja zastupničke dužnosti   
                       zamjenika zastupnika LUCIJANA VUKELIĆA  
 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 2. sjednici, održanoj 
22. siječnja 2016. godine pisani zahtjev zastupnika Olega Butkovića od 22. siječnja 2016. 
godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u 
mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi Republike Hrvatske koja je nespojiva sa 
obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u 
Hrvatski sabor. 
  
Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika 
u Hrvatski sabor odredila je kao zamjenika zastupnika Lucijana Vukelića. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni Zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja 
zastupničkog mandata zastupnika Olega Butkovića, kao i uvjeti za početak obnašanja  
zastupničke dužnosti njegova zamjenika Lucijana Vukelića. 
 
Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 9., 11. i 42.   
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 9. stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ 
broj 81/13) jednoglasno ( 9 glasova „ZA“ ) predlaže  Hrvatskom saboru donošenje   
 

O D L U K E 
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 
 
Dana 22. siječnja 2016. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika 
OLEGA BUTKOVIĆA. 
 
Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, dana 22. 
siječnja 2016. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika LUCIJAN VUKELIĆ. 
 
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
odredilo je Margaretu Mađerić, predsjednicu Povjerenstva.  

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



 
 
 
 
 
 
KLASA:   
URBROJ:  
 
Zagreb, 22. siječnja 2016. 

 
 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
 
PREDMET: Izvješće o prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 

IGORA FAZEKAŠA i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika 
zastupnika STJEPANA PINTARIĆA   

 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 2. sjednici, održanoj 
22. siječnja 2016. godine pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost zastupnika Igora 
Fazekaša od 22. siječnja 2016. godine upućenu predsjedniku Hrvatskog sabora  
 
Člankom 10. stavkom 1 Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da 
zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako podnese ostavku. 
  
Povjerenstvo je utvrdilo da je Igor Fazekaš započeo obnašati zastupničku dužnost zamjenika 
zastupnika dana 28. prosinaca 2015. godine umjesto izabranog zastupnika Tomislava 
Tolušića. 
  
Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika 
u Hrvatski sabor odredila je Stjepana Pintarića kao zamjenika zastupniku Tomislavu Tolušiću. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da su ostavkom na zastupničku dužnost ispunjeni Zakonom utvrđeni 
uvjeti za prestanak zastupničke dužnosti Igora Fazekaša, kao i uvjeti za početak obnašanja 
zastupničke dužnosti njegova zamjenika Stjepana Pintarića. 
 
Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 10., 11. i 42.   
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 9. stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ 
broj 81/13) jednoglasno ( 9 glasova „ZA“ ) predlaže Hrvatskom saboru donošenje   
 
 

O D L U K E 
o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika i početku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 
 
Dana 22. siječnja 2016. godine prestaje zastupnički mandat zamjeniku zastupnika IGORU 
FAZEKAŠU. 



Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, dana 22. 
siječnja 2016. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika STJEPAN PINTARIĆ. 
 
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
odredilo je Margaretu Mađerić, predsjednicu Povjerenstva.  

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

Margareta Mađerić 



 
 
 
 
 
 
KLASA:   
URBROJ:  
 
Zagreb, 22. siječnja 2016. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
PREDMET: Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  
            DARKA HORVATA i početku obnašanja zastupničke dužnosti   
                       zamjenika zastupnika JOSIPA KRIŽANIĆA  
 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 2. sjednici, održanoj 
22. siječnja 2016. godine pisani zahtjev zastupnika Darka Horvata od 22. siječnja 2016. 
godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u 
mirovanje zbog obnašanja dužnosti u Vladi Republike Hrvatske koja je nespojiva sa 
obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u 
Hrvatski sabor. 
  
Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika 
u Hrvatski sabor odredila je kao zamjenika zastupnika Josipa Križanića. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni Zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja 
zastupničkog mandata zastupnika Darka Horvata, kao i uvjeti za početak obnašanja  
zastupničke dužnosti njegova zamjenika Josipa Križanića. 
 
Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 9., 11. i 42.   
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 9. stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ 
broj 81/13) jednoglasno ( 9 glasova „ZA“ ) predlaže  Hrvatskom saboru donošenje   
 

O D L U K E 
o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 

zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 
 
Dana 22. siječnja 2016. godine započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika 
DARKA HORVATA. 
 
Zastupničku dužnost, sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, dana 22. 
siječnja 2016. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika JOSIP KRIŽANIĆ. 
 
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
odredilo je Margaretu Mađerić, predsjednicu Povjerenstva.  

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