
                        
  

    REPUBLIKA HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
       OPĆINSKO VIJEĆE 

          Mandatna komisija 

KLASA: 021-05/14-01-02 

URBROJ: 238/14-01/01-14-03 

Kloštar Ivanić, 09.10.2014. 

 

 

                                                       I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 

 

                                                                      I. 

      Mandatna komisija izvješćuje da je ZDRAVKO LOJNA iz Kloštar Ivanića, II. 

Vinogradski odvojak 10 B, izabran s kandidacijske liste  

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS 

sukladno odredbama članka 79. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 

144/12) i članka 35. stavak 5. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ 

br. 24/13) podnio pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić za 

mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, iz osobnih razloga. 

 

                                                                    II. 

       Mandatna komisija utvrđuje da je zahtjev Zdravka Lojne zaprimljen u Općini Kloštar 

Ivanić dana 06.10.2014. godine. 

 

                                                                    III. 

       Mandatna komisija obavještava da, temeljem članka 79. stavak 7.  Zakona o lokalnim 

izborima („Narodne novine“ br. 144/12) i članka 35. stavak 5. Statuta Općine Kloštar Ivanić 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13), mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva 

počinje teći od dana dostave pismenog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim 

Zakonom o općem upravnom postupku. Iz navedenih odredbi proizlazi da mirovanje mandata 

iz osobnih razloga ZDRAVKU LOJNI počinje teći od 06.10.2014. godine. 

 

                                                                    IV. 

     Temeljem članka 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 

144/12), člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih 

stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat 

prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako 

sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga 

prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom 

dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice. 

     Mandatna komisija izvješćuje da je, sukladno članku 6. Sporazuma o koalicijskoj suradnji i 

zajedničkom nastupu Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske stranke umirovljenika i 

Hrvatske socijalno liberalne stranke od 24. travnja 2013. godine, predsjednik OO SDP-a  

Željko Filipović dostavio dana 09.10.2014. godine pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom 



odjelu Općine Kloštar Ivanić, kao nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave, 

da će neizabrani kandidat s iste kandidacijske liste DAMIR KAŠNAR iz Kloštar Ivanića, 

zamjenjivati ZDRAVKA LOJNU, za vrijeme njegova mirovanja mandata iz osobnih razloga. 

 

                                                                    V. 

       Mandatna komisija izvješćuje da je: 

- DAMIRU KAŠNAR mandat počeo dana 09.10.2014. godine. 

  

                                                                   VI. 

       Ovo Izvješće daje se na znanje svim članovima Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                   VII. 

       Ovo Izvješće objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije, na web stranicama i oglasnoj 

ploči Općine Kloštar Ivanić.   

 

                                                                                              Predsjednik Mandatne komisije: 

                                                                                                          Mario Haludek 


