
 

                        
  

    REPUBLIKA HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
       OPĆINSKO VIJEĆE 

          Mandatna komisija 

KLASA: 021-05/14-01-02 

URBROJ: 238/14-01/01-14-06 

Kloštar Ivanić, 18.11.2014. 

 

 

                                                       I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 

 

                                                                      I. 

Mandatna komisija izvješćuje da je DRAŽEN BOŽIĆ iz Kloštar Ivanića, Ščapovec 52, 

izabran s kandidacijske liste HRVATSKE SELJAČKE STRANKE – HSS 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 Dražena Božić zaprimljen u Općini Kloštar 

Ivanić dana 14.11.2014. 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 DRAŽENU BOŽIĆ počinje teći od 14.11.2014. godine. 

 

                                                                    IV. 

     Temeljem članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 

144/12), člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke 

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

mu miruje, a određuje politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. 

     Mandatna komisija izvješćuje da je HRVATSKA SELJAČKA STRANKA dostavila dana 

14.11.2014. godine pismeno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, kao 

nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave, da će neizabrani kandidat s iste 

kandidacijske liste MIRKO IVAKOVIĆ iz Kloštar Ivanića, zamjenjivati DRAŽENA BOŽIĆ, 

za vrijeme njegova mirovanja mandata iz osobnih razloga. 

 

                                                                    V. 

       Mandatna komisija izvješćuje da je: 



- MIRKU IVAKOVIĆ mandat počeo od dana 14.11.2014. 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 


