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 Na temelju članaka 3. st. 3.,  i 19. st.3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Skradina 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 17/09, 5/13), Mandatna komisija podnosi 

 

I Z V J E Š Ć E 

o podnošenju ostavke vijećnika i određivanju zamjenika 

 

 I      Dana 26. siječnja 2015.g. zaprimljena je ostavka na dužnost člana Gradskog vijeća 
Grada Skradina, a koju je podnio izabrani vijećnik Joško Palinić Ćulin– što za posljedicu, 

sukladno članku 80. stavak 1. podstavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, 
 broj 144/12), ima prestanak mandata. 

II   Sukladno članku 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, 
 broj 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 
slijedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru 

političke stranke dužne su izvjestiti nadležno upravno tijelo jedinice. 
 Dana 28. siječnja 2015.g. upućen je dopis ŽO SDP Šibensko-kninske županije,  

ŽO HNS Šibensko-kninske županije,  LOZA Nezavisna lista –LOZA, i GO HSU Skradin da, 

sukladno članku 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12), 
njihova nadležna tijela odrede zamjenika koji će obnašati dužnost vijećnika umjesto vijećnika 
koji je podnio ostavku, odnosno da dostave sporazum o tome ili ako sporazum nije zaključen, 
dogovorno odrede zamjenu, te o tome izvjeste Službu Tajništva Grada Skradina. Kako sporazum 

nisu dostavili, odnosno o postignutom dogovoru nisu izvjestile gore navedenu Službu, sukladno 

članku 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12), vijećnika koji 
je podnio ostavku zamjenjuje  prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste, odnosno Milenko Milović 
iz Gračaca, Milovići 55, koji se na  izborima za članove Gradskog vijeća Grada Skradina 
provedenim 19. svibnja 2013.g.,  nalazio na 4. mjestu liste kandidata  

SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP, HRVATSKE NARODNE 

STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, LOZE NEZAVISNE LISTE – LOZA i 

HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA – HSU 
 III  Polazeći od gore navedenog, Mandatna komisija smatra da mandat vijećnika Joška 
Palinića-Ćulin prestaje s danom dostave ostavke na dužnost vijećnika. Zamjenik koji umjesto 

njega počinje obnašati dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Skradina  je Milenko Milović, 

te se podnošenjem ovog Izvješća mandat imenovanog treba smatrati verificiranim.   

 

         PREDSJEDNICA 

          Kristina Vlaić, v.r. 

 



 

Na temelju članka 80. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) i 
članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09 i 

5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina, od 5. 
ožujka 2015. godine, donosi 
 

 

Z A K L J U Č A K 

prima se na  znanje Izvješće Mandatne komisije 

 

 

1. Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije. 
 

2. Na temelju Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka utvrđuje se: 
 

- da su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za prestanak mandata vijećnika Joška 
Palinića-Čulin koji je podnio ostavku na dužnost vijećnika u Gradskom vijeću 
Grada Skradina. 

- da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika Milenka 
Milovića. 

 

 
KLASA: 119-04/15-01/1 

URBROJ: 2182/03-02-15-2 

Skradin, 5. ožujka 2015.g. 
 

 

GRADSKO VIJEĆE  
 GRADA SKRADINA 

              PREDSJEDNICA 

 

                                    Katarina Šošić,v.r. 
 


