
 
REPUBLIKA HRVATSKA                   
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA 
PITANJA I MANDATNE POSLOVE 
KLASA: 024-02/22-01/2    
URBROJ: 2186-6-01-22-2        
Petrijanec, 19. svibnja 2022.         

Na temelju članka 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec (»Službeni 

vjesnik Varaždinske županije«, broj 68/21) Odbor za statutarno-pravna pitanja i mandatne 

poslove na 11. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2022. godine, podnosi Općinskom vijeću 

Općine Petrijanec 

IZVJEŠĆE 

o mirovanju mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti  

zamjenika općinske vijećnice 

 

I. 

Odbor za statutarno-pravna pitanja i mandatne poslove konstatira da je Ivana Dombaj, 

izabrana na kandidacijskoj listi SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP, 

sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 

121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21 - u daljnjem tekstu Zakon o lokalnim izborima) stavila 

svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku 

Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

Sukladno odredbi članka 79. stavka 8. Zakona o lokanim izborima mirovanje mandata na 

temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o 

dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. 

Zahtjev za mirovanjem mandata općinskog vijećnika iz osobnih razloga je dostavljen dana 4. 

svibnja 2022. godine. 

 

II. 

Sukladno odredbi članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima, 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 ga politička stranka koja je bila 

predlagatelj kandidacijske liste.  

Temeljem navedenog, Odbor za statutarno-pravna pitanja i mandatne poslove konstatira da 

je dana 4. svibnja 2022. godine, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, 

OO SDP Petrijanec, odredila Marijana Ljubića za zamjenika općinske vijećnice Ivane 

Dombaj. 

 

III. 

Odbor za statutarno-pravna pitanja i mandatne poslove utvrđuje da je određivanje novog 

člana Općinskog vijeća Općine Petrijanec i aktiviranje mandata provedeno u skladu sa 

Zakonom o lokalnim izborima te predlaže da se novom članu Općinskog vijeća Općine 

Petrijanec Marijanu Ljubiću s danom 19. svibnja 2022. godine verificira mandat. 



Verifikacijom mandata i nakon položene svečane prisege, član Općinskog vijeća Općine 

Petrijanec Marijan Ljubić počinje ostvarivati sva prava i dužnosti utvrđene Zakonom, 

Statutom Općine Petrijanec i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

 

 

IV. 

Odbor za statutarno-pravna pitanja i mandatne poslove predlaže Općinskom vijeću Općine 

Petrijanec da prihvati ovo Izvješće i donese Zaključak o mirovanju mandata općinske 

vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinske vijećnice. 

 

                                                                                Predsjednica Odbora za statutarno-pravna   

                                                                                pitanja i mandatne poslove 

       Ines Krobot, v. r. 
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