
Na temelju članka 80. stavak 1. točka 4. i članka 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima 

(„Narodne novine“, broj 144/12) i članka 4. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Promina, dana 16. svibnja 2016. godine Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine 

Promina podnosi Vijeću sljedeće 

 

IZVJEŠĆE 

o prestanku mandata vijećnika  

 

1. Na temelju obavijesti vijećnice Andree Čavline, vjenčane Gaće i vijećnika Petra 

Barišića o odjavi prebivališta s područja Općine Promina Mandatna komisija 

Općinskog vijeća Općine Promina utvrđuje da su se, sukladno članku 80. stavak 1. 

točka 4. Zakona o lokalnim izborima stekli zakonski uvjeti za prestanak njihovog 

mandata danom prestanka prebivališta na području Općine Promina i to Andrei dj. 

Čavlina, vjenčanoj Gaće, dana 06. prosinca 2015. god., a Petru Barišiću dana 09. 

ožujka 2016. god.  

 

2. Imenovani vijećnici izabrani su na kandidacijskoj listi dviju političkih stranaka - 

Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i Hrvatske seljačke stranke (HSS) te bi ih, 

sukladno članku 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima, trebali zamijeniti 

neizabrani kandidati s iste liste s koje su izabrani, sukladno sporazumu ili dogovoru 

političkih stranaka. 

Budući da na listi s koje su izabrani nema više neizabranih kandidata, vijećnike kojima  

je prestao mandat neće nitko zamijeniti. 

 

3. Nakon prestanka mandata imenovanih vijećnika Općinsko vijeće broji 8 članova, a 

većina potrebna za pravovaljano odlučivanje utvrđuje se u odnosu  na broj vijećnika 

koliko je vijeće imalo u punom sastavu tj. 11 članova i iznosi 6 glasova. 

Slijedom navedenog Vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno 

najmanje 6 vijećnika, a odluke za koje je potrebna većina glasova svih članova vijeća 

donose se većinom od najmanje 6 glasova.  

 

4. Ovo izvješće daje se na znanje svim članovima Općinskog vijeća Općine Promina. 

 

5. Izvješće će se objaviti u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ i na 

službenim web stranicama Općine Promina. 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/9 

URBROJ: 2182/09-16-01 

Oklaj, 16. svibnja 2016. god. 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK MANDATNE KOMISIJE: 

                                                                              

            Boško Duvančić  

                                                                            

 

 

                                                                               

 



 


