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PREDMET: Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 

postupka protiv dr.sc. BRANIMIRA BUNJCA, zastupnika u Hrvatskom saboru 

  

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 26. sjednici, održanoj 

dana 07. srpnja 2017. godine, zahtjev punomoćnika privatne tužiteljice Jadranske banke d.d. 

Šibenik, upućen predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za pokretanje 

kaznenog postupka protiv dr.sc. Branimira Bunjca, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog 

kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.  

 

Dr.sc. Branimir Bunjac zastupnik je IX. saziva Hrvatskog sabora, te na temelju članka 76. 

stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet 

do prestanka zastupničkog mandata, te se bez Odluke Hrvatskog sabora protiv istoga ne može 

pokrenuti niti voditi kazneni postupak.   

 

Povjerenstvo je izvršilo uvid u privatnu tužbu koja je podnijeta protiv Branimira Bunjca zbog 

koje se traži davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Branimira 

Bunjca te je utvrdilo da se radi o njegovom izraženom mišljenju u Hrvatskom saboru na 

sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine. Budući da je člankom 76. stavkom 2. Ustava 

Republike Hrvatske propisano da zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, 

pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru, Povjerenstvo 

smatra da je zahtjev neosnovan. 

 

Bez rasprave, Mandatno – imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 76. stavka  2. Ustava 

Republike Hrvatske („Narodne novine“ 85/10-pročišćeni tekst) i članaka 116. i 166. 

Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ br.81/13. 113/16), jednoglasno ( 5 glasova 

„ZA“), predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg  

  

ZAKLJUČKA 

 

 

Zahtjev za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv dr.sc. Branimira 

Bunjca po privatnoj tužbi punomoćnika privatne tužiteljice Jadranske banke d.d. Šibenik koja 

je podnijeta dana 23. lipnja 2017. godine Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog 

kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona temeljem članka 76. 

stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, je neosnovan. 

 



O b r a z l o ž e n j e 

 

 

Mandatno- imunitetno povjerenstvo smatra da je zahtjev punomoćnika privatne tužiteljice 

Jadranske banke d.d. Šibenik, za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv 

dr.sc. Branimira Bunjca, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela klevete iz 

članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona, neosnovan.  

 

Naime, člankom 76. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske propisano je da zastupnik ne 

može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili 

glasovanje u Hrvatskom, a upravo iz tužbe zbog koje se traži odobrenje za vođenje kaznenog 

postupka protiv Branimira Bunjca vidljivo je da se radi o njegovom izraženom mišljenju na 

sjednici Hrvatskog sabora.  

 

Za izvjestitelja Povjerenstva na sjednici Hrvatskog sabora, Povjerenstvo je odredilo 

zastupnika Žarka Tušeka, predsjednika Povjerenstva. 

 

 

 

 

                                                                                             P R E D S J E D N I K 

    Žarko Tušek 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


