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     PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 
                                                     
 
PREDMET: Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 

protiv STJEPANA PINTARIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru 
 

 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 8. sjednici održanoj 
dana 26. veljače 2016. godine zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Požegi, broj: K-
DO-77/2015-37 od 11. veljače 2016. godine, upućen putem Državnog odvjetništva Republike 
Hrvatske aktom broj: KR-DO-209/16 od 23. veljače 2016. godine predsjedniku Hrvatskog 
sabora za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv Stjepana Pintarića, 
zastupnika u Hrvatskom saboru, zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u 
cestovnom prometu iz članka 227. st.1., 2. i 5. Kaznenog zakona/11.  
 
Stjepan Pintarić započeo je obnašati zastupničku dužnost u VIII. sazivu Hrvatskog sabora 
dana 22. siječnja 2016. godine kao zamjenik zastupnika Tomislava Tolušića, te na temelju 
članka 76. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10 – pročišćeni tekst) i 
članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te 
se bez Odluke Hrvatskog sabora protiv zastupnika ne može pokrenuti niti voditi kazneni 
postupak 
 
Mandatno – imunitetno povjerenstvo na temelju članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora  
(„Narodne novine“ broj 81/13), jednoglasno ( 6 glasova „ZA“) predlaže Hrvatskom saboru 
donošenje slijedeće  

 
 

O D L U K E 
 
Daje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika STJEPANA PINTARIĆA 
po zahtjevu zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Požegi, broj: K-DO-77/2015-37 od 
11. veljače 2016. godine, upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom 
broj: KR-DO-209/16 od 23. veljače 2016. godine za davanje odobrenja za vođenje kaznenog 
postupka protiv Stjepana Pintarića, zastupnika u Hrvatskom saboru, zbog kaznenog djela 
izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. st. 1., 2. i 5. Kaznenog 
zakona/11, činjenično i pravno opisanog u izreci optužnice Općinskog državnog odvjetništva 
u Požegi K-DO-77/2015 od 22. siječnja 2016.  
   



O b r a z l o ž e n j e 
 

Mandatno – imunitetno povjerenstvo u svom radu i dalje se drži svog stajališta da će 
Hrvatskom saboru predlagati davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv 
zastupnika kada to zatraži Državno odvjetništvo ili sud, kako bi moglo nesmetano obavljati 
svoju dužnost koja im je temeljem Ustava Republike Hrvatske dana u nadležnost.  

 
Za izvjestititeljicu Povjerenstva na sjednici Hrvatskog sabora, Povjerenstvo je odredilo 
zastupnicu Margaretu Mađerić, predsjednicu Povjerenstva. 

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

                                                     
          Margareta Mađerić               

 
 
 


