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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

PREDMET: Izvješće o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika
ZLATKA KOMADINE i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenice zastupnika ADE DAMJANAC
Mandatno – imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 7. sjednici održanoj
18. travnja 2012. godine pisani zahtjev zastupnika Zlatka Komadine o obnašanju zastupničke
dužnosti od 5. travnja 2012. godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da ga je
dana 5. travnja 2012. godine Vlada Republike Hrvatske razriješila dužnosti ministra čime mu
je prestala dužnost koja se smatra nespojivom s obnašanjem zastupničke dužnosti.
Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata gospodinu Zlatku Komadini
izabranog sa liste Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke-Liberalni
demokrati, Istarskog demokratskog sabora i Hrvatske stranke umirovljenika u VIII. izbornoj
jedinici započelo 22. prosinca 2011. godine zbog nespojivosti dužnosti iz članka 9. Zakona o
izborima zastupnika u Hrvatski sabor, te da je istog dana njegova zamjenica Ada Damjanac
započela s obnašanjem zastupničke dužnosti u Hrvatskom saboru.
Kako je gospodin Zlatko Komadina sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o izborima
zastupnika u Hrvatski sabor podnio pisani zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora u
zakonskom roku, Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti, pa je
mirovanje zastupničkog mandata Zlatka Komadine prestalo osmog dana od dana podnošenja
zahtjeva, a istim danom prestalo je i obnašanje zastupničke dužnosti njegove zamjenice Ade
Damjanac.
Slijedom iznijetog, Mandatno – imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave temeljem
članka 13. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“ br. 120/11pročišćeni tekst) i članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom
saboru donošenje
ODLUKE
o prestanku mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika

Dana 13. travnja 2012. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika ZLATKA
KOMADINE. Zamjenica zastupnika ADA DAMJANAC dana 13. travnja 2012. godine
prestaje obnašati zastupničku dužnost.
Za svoju izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Mandatno – imunitetno povjerenstvo je
odredilo Gordanu Sobol, predsjednicu Povjerenstva.
PREDSJEDNICA
Gordana Sobol

