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PREDMET: Izvješće o prestanku zastupničke dužnosti zastupnika MATE 

FRANKOVIĆA i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika 

SANJE PUTICA   
 

 

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je 22. sjednici, održanoj 

09. lipnja 2017. godine pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost zastupnika Mate 

Frankovića upućenu predsjedniku Hrvatskog sabora dana 08. lipnja 2017. godine. 

  

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 Mato Franković započeo obnašati zastupničku dužnost 

zamjenika zastupnika dana 14. listopada 2016. godine umjesto izabranog zastupnika Lovre 

Kuščevića. 

  

Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika 

u Hrvatski sabor odredila je Sanju Putica kao zamjenicu zastupniku Lovri Kuščeviću. 

 

Povjerenstvo je utvrdilo da su ostavkom na zastupničku dužnost ispunjeni Zakonom utvrđeni 

uvjeti za prestanak zastupničke dužnosti zastupnika Mate Frankovića, kao i uvjeti za početak 

obnašanja zastupničke dužnosti zamjenici zastupnika Sanji Putica. 

 

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 članaka 10., 9. stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne 

novine“ broj 81/13, 113/16) jednoglasno (5 glasova „ZA“) predlaže Hrvatskom saboru 

donošenje   

 

O D L U K E 

o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke 

dužnosti zamjenice zastupnika 

 



Sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora MATI FRANKOVIĆU prestaje 

zastupnički mandat na dan kada odluku o prestanku donese Sabor. 

 

SANJA PUTICA, zastupničku dužnost zamjenice zastupnika sukladno članku 9. st. 2. 

Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske 

pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. 

 

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 

 

 


