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PREDMET: Izvješće o zahtjevu za prestanak mirovanja zastupničkog mandata 

zastupnice ANE LOVRIN i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti 
zamjenika zastupnice TOMISLAVA VRDOLJAKA  

 
 

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 13. sjednici 
održanoj 16. listopada 2008. godine pisani zahtjev zastupnice Ane Lovrin za nastavak 
obnašanja zastupničke dužnosti upućen predsjedniku Hrvatskog sabora dana 10. listopada 
2008. godine budući da je dužnost ministrice pravosuđa prestala obnašati 10. listopada 2008. 
godine, pa su time prestali razlozi za mirovanje njezinog zastupničkog mandata zbog 
nespojivosti dužnosti ministrice sa zastupničkom dužnosti iz članka 9. stavka 1. Zakona o 
izborima zastupnika u Hrvatski sabor. 

Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata gospođi Ani Lovrin, 
izabranoj na listi Hrvatske demokratske zajednice u IX. izbornoj jedinici, započelo 11. 
siječnja 2008. godine zbog nespojivosti dužnosti ministrice pravosuđa iz članka 9. Zakona o 
izborima zastupnika u Hrvatski sabor, te da je njezin zamjenik gospodin Tomislav Vrdoljak 
dana 11. siječnja 2008. godine započeo s obnašanjem zastupničke dužnosti u Hrvatskom 
saboru. 

Kako je gospođa Ana Lovrin sukladno članku 13. Zakona o izborima zastupnika u 
Hrvatski sabor, podnijela pisani zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku, 
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti, pa mirovanje zastupničkog 
mandata zastupnici Ani Lovrin prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva, te istim 
danom prestaje zastupnička dužnost njezinog zamjenika Tomislava Vrdoljaka. 

 
Sukladno rečenom, Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave 

temeljem članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno (7 glasova ''ZA'') predlaže 
Hrvatskom saboru donošenje 

 
 

O D L U K E 
o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku zastupničkog mandata 

zamjenika zastupnika 
 

Dana 18. listopada 2008. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnice 
ANE LOVRIN. Zamjenik zastupnice TOMISLAV VRDOLJAK dana 18. listopada 2008. 
godine prestaje obnašati zastupničku dužnost. 



 
Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Mandatno–imunitetno povjerenstvo 

je odredilo Damira Sesvečana, predsjednika Povjerenstva. 
 
 
        P R E D S J E D N I K 
 
           Damir Sesvečan 
 
 
 


