
KLASA: 021-04/18-01/28 

URBROJ: 2133/1-08/01-18-01 

 

Z A P I S N I K  

 

s 2. sjednice Mandatnog povjerenstva održane 23. veljače 2018. godine u Uredu 

predsjednice Povjerenstva u Gradu Karlovcu, Banjavčićeva 9, Karlovac.  

 

Sjednici nazočni:  VESNA RIBAR, i BISERKA VRANIĆ 

Odsutni:      ŽELJKO LIPOŠĆAK 

  

Ostali nazočni:     KRISTIJAN ČUJKO,  tajnik Županijske skupštine 

  

 

ZAPOČETO U 7,45 SATI.  

 

 

 Sjednicom Odbora predsjedala je gospođa VESNA RIBAR, predsjednica.  

 

 Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D n e v n i    r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Povjerenstva  

2. Izvješće o prestanku mandata vijećnika i početku mandata zamjenika vijećnika 

3. Razno  

 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Povjerenstva  

Zapisnik s 1. sjednice Povjerenstva jednoglasno je usvojen.  

 

 

TOČKA 2.  

Izvješće o prestanku mandata vijećnika i početku mandata zamjenika vijećnika  

 

 Uvodno obrazloženje dala je gospođa VESNA RIBAR, predsjednica. 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 Jednoglasno je primljeno na znanje i usvojeno sljedeće: 
 

IZVJEŠĆE 

o aktiviranju mandata 

vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije 

 

 

1. Dana 05. veljače 2018. godine politička stranka ŽIVI ZID, Pavlenski Put 5g, Zagreb, 

dostavila je dopis kojim moli aktiviranje mandata vijećnika u Županijskoj skupštini Karlovačke 

županije, Gorana Glavurtića, sa danom 05. veljače 2018. godine, a koji mandat je stavljen u 

mirovanje te ga je mijenjao gospodin Mario Željeznjak. Dopis istog sadržaja dostavio je dana 06. 

veljače 2018. i gospodin Goran Glavurtić. 
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2. Sukladno čl. 79. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16), član 

predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, 

osmog dana od dana dostave obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela time da se nastavljanje s 

obnašanjem dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može 

tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata, sve u skladu sa člankom 79. stavak 10. 

 

3. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da nema zakonskih zapreka za nastavljanjem obnašanja 

dužnosti člana predstavničkog tijela Karlovačke županije, gospodina Gorana Glavurtića s danom 13. 

veljače 2018. godine pa gospodin Goran Glavurtić može nastaviti sa obavljanjem dužnosti vijećnika 

predstavničkog tijela Karlovačke županije, sukladno odredbama Poslovnika Županijske skupštine 

Karlovačke županije. 

 

4. Zamjeniku Mariu Želježnjaku prestaje dužnost zamjenika člana predstavničkog tijela s danom 

12. veljače 2018. godine. 

 

Izvješće se daje Županijskoj skupštini i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije. 

 

 

  

 

DOVRŠENO U  8,05  SATI.  

 

PREDSJEDNICA 

 

Vesna Ribar, dipl.ing.građ. 

 


	Uvodno obrazloženje dala je gospođa VESNA RIBAR, predsjednica.



