
KLASA: 021-04/18-01/112 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01 

 

Z A P I S N I K  

 

s 3. sjednice Mandatnog povjerenstva održane 17. svibnja 2018. godine u Uredu 

predsjednice Povjerenstva u Gradu Karlovcu, Banjavčićeva 9, Karlovac.  

 

Sjednici nazočni:  VESNA RIBAR, ŽELJKO LIPOŠĆAK i BISERKA VRANIĆ 

 

Odsutni:      - 

  

Ostali nazočni:     KRISTIJAN ČUJKO,  tajnik Županijske skupštine 

  

 

ZAPOČETO U 8,30 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 s 2. sjednice Povjerenstva  

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

3. Razno  

 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Povjerenstva  

Zapisnik s 2. 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 09 svibnja 2018. vijećnica Županijske skupštine Karlovačke županije iz redova stranke 

ŽIVI ZID, gospođa LIDIJA DOMITROVIĆ, dostavila je izjavu kojom temeljem čl. 79. st 6. Zakon o 

lokalnim izborima stavlja u mirovanje svoj mandat vijećnice. Sukladno članku 79. st. 6 i 7 Zakona o 
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lokalnim izborima gospođi LIDIJI DOMITROVIĆ mandat vijećnice Županijske skupštine stavlja se u 

mirovanje. 

 

2. U skladu sa člankom 81. Stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima, člana predstavničkog 

tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat/kandidatkinja 

s iste liste s koje je izabran, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske 

liste. Pismenom od 09. svibnja 2018. godine stranka ŽIVI ZID predlaže umjesto vijećnice LIDIJE 

DOMITROVIĆ, sukladno Zakonu  o lokalnim izborima imenovati gospodina FILIPA JARNEVIĆA, 

iz Karlovca, Drežnik 99A, OIB: 92193858226. 

 

3. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da nema zakonskih zapreka za početak mandata zamjenka 

vijećnice pa gospodin FILIP JARNEVIĆ može pristupiti polaganju svečane prisege, sukladno 

odredbama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije. 

 

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

 

  

TOČKA 3.  

Razno 
 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

DOVRŠENO U  8,45 SATI.  

 

PREDSJEDNICA 

 

Vesna Ribar, dipl.ing.građ. 

 


	Uvodno obrazloženje dala je gospođa VESNA RIBAR, predsjednica.



