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Zagreb, 10. veljače 2017. 
 
                      
     PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 
                                                     
 
 
PREDMET: Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za lišenje slobode, određivanje 
pritvora, istražnog zatvora i pokretanja kaznenog postupka protiv TOMISLAVA 
SAUCHE, zastupnika u Hrvatskom saboru 
 

 
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 13. sjednici održanoj 
dana 10. veljače 2017. godine zahtjev Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i 
organiziranog kriminaliteta broj: K-US-48/17 od 09. veljače 2017. godine,  upućen putem 
Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: KR-DO-192/2017 od 09. veljače 
2017. godine predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za lišenje slobode, 
određivanje pritvora, istražnog zatvora i pokretanja kaznenog postupka protiv Tomislava 
Sauche, zastupnika u Hrvatskom saboru, zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo 
zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 2. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona i 
kazneno djelo krivotvorenja službene isprave ili poslovne isprave iz članka 279. stavak 1. i 2. 
Kaznenog zakona.  
 
Tomislav Saucha zastupnik je 9. saziva Hrvatskog sabora, te na temelju članka 76. Ustava 
Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka 
zastupničkog mandata, te bez Odluke Hrvatskog sabora ne može biti pritvoren niti se može  
pokrenuti kazneni postupak.   
 
Nakon provedene rasprave, Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 116. 
Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ br.81/13), većinom glasova (7 „ZA“ i 1 
„PROTIV“) predlaže Hrvatskom saboru donošenje slijedeće  

 
 

 
O D L U K E 

 
 
 
Daje se odobrenje za lišenje slobode, određivanje pritvora, istražnog zatvora protiv 
Tomislava Sauche, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva, 
Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj: K-US-48/17 od 09. veljače 
2017. godine, upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: KR-   



DO-192/2017 od 09. veljače 2017. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo 
zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 2. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona i 
kazneno djelo krivotvorenja službene isprave ili poslovne isprave iz članka 279. stavak 1. i 2. 
Kaznenog zakona.  
 
 
Također, nakon provedene rasprave, Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 
116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ br.81/13), većinom glasova (7 „ZA“ i 
1 „PROTIV“) predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće  
 

 
O D L U K E 

 
Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Tomislava Sauche, zastupnika u 
Hrvatskom saboru po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i 
organiziranog kriminaliteta broj: K-US-48/17 od 09. veljače 2017. godine,  upućen putem 
Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj: KR-DO-192/2017 od 09. veljače 
2017. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i 
ovlasti iz članka 291. stavak 2. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona i kazneno djelo 
krivotvorenja službene isprave ili poslovne isprave iz članka 279. stavak 1. i 2. Kaznenog 
zakona.  
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 

Mandatno – imunitetno povjerenstvo odlučilo je dati odobrenje za lišenje slobode, 
određivanje pritvora i istražnog zatvora kao i pokretanja kaznenog postupka protiv 
zastupnika u Hrvatskom saboru Tomislava Sauche po zahtjevu Državnog odvjetništva kao 
samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je ovlašteno i dužno postupati protiv 
počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, kako bi moglo nesmetano obavljati svoju 
dužnost koja mu je temeljem Ustava Republike Hrvatske dana u nadležnost.  
 
Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  
odredilo je Žarka Tušeka, predsjednika Povjerenstva.  
 

 
 
 
                                                                                         P R E D S J E D N I K                                                    

                                                                                                             Žarko Tušek 


