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      MANDATNA KOMISIJA 

IZVJESTITELJ: JOSIP MEDVED 



O b r a z l o ž e n j e 

 

uz Izvješće Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata 

i početku mirovanja mandata vijećnika koji je prihvatio obnašanje nespojive dužnosti te 

početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Valpova 

 

 

  Ana Brajnović, dostavila je dana 1. travnja 2022. godine pisanu obavijest 

predsjedniku Gradskog vijeća Grada Valpova da nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika 

Gradskog vijeća Grada Valpova, a koja je svoj mandat stavila u mirovanje iz osobnih razloga 

dana 1. lipnja 2021. godine. 

 

 Jelena Ivanišić, dostavila je dana 11. travnja 2022. godine pisanu obavijest 

predsjedniku Gradskog vijeća Grada Valpova o prihvaćanju obnašanja nespojive dužnosti s 

vijećničkim mandatom iz razloga zapošljavanja u Upravnom odjelu za gospodarstvo i 

društvene djelatnosti Grada Valpova. 

 

Sukladno članku 79. st. 8. Zakona o lokalnim izborima član predstavničkog tijela 

nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od 

dostave obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela. 

 

Sukladno članku 79. st. 2. Zakona o lokalnim izborima članu predstavničkog tijela koji 

za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti 

predsjednika predstavničkog tijela u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu 

počinje mirovati protekom toga roka. 

 

Sukladno članku 81. st. 1. Zakona o lokalnim izborima članovi predstavničkih tijela 

imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela mandat miruje 

ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran, a sukladno st. 4. navedenog Zakona člana 

predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći 

neizabrani kandidat s liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANDATNA KOMISIJA, temeljem čl. 4. st. 3. Poslovnika o radu Gradskog vijeća 

Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 2/13., 8/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 2/20, 

2/21 i 5/21), podnosi na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Valpova, održanoj ___ 2022. 

godine, sljedeće 

 

 
I Z V J E Š Ć E 

 
 

 

Utvrđuje se da je dana 1. travnja 2022. godine zaprimljena pisana obavijest Ane 

Brajnović upućena predsjedniku Gradskog vijeća da nastavlja s obnašanjem dužnosti 

vijećnika Gradskog vijeća Grada Valpova na temelju prestanka mirovanja mandata iz osobnih 

razloga. 

Sukladno članku 79. st. 8. Zakona o lokalnim izborima, član predstavničkog tijela 

nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku 

predstavničkog tijela, dakle Ana Brajnović je nastavila obnašati dužnost vijećnice 9. travnja 

2022. godine, kojim trenutkom je prestao mandat zamjenici vijećnice Valentini Škorvaga. 
Mandatna komisija konstatira da je vijećnica s kandidacijske liste grupe birača – 

nositelja Matka Šutala, Jelena Ivanišić dostavila 11. travnja 2022. godine pisanu obavijest o 

prihvaćanju obnašanja nespojive dužnosti s vijećničkim mandatom temeljem članka 79. st. 2. 

Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 133/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 

37/21), jer je 11. travnja 2022. godine zasnovala radni odnos u upravnom tijelu Grada 

Valpova, kao službenik, što je inkompatibilno s obnašanjem vijećničke dužnosti sukladno čl. 

78. st. 1.  alineja 35. Zakona o lokalnim izborima te joj mandat počinje mirovati osmog dana 

od dana prihvaćanja inkompatibilne funkcije, dakle 19. travnja 2022. godine i sukladno 

članku 81. st. 4. Zakona o lokalnim izborima mijenja ju prva sljedeća neizabrana 

kandidatkinja s liste grupe birača – nositelja Matka Šutala, Valentina Škorvaga, kojoj mandat 

počinje teći 20. travnja 2022. godine, s obzirom da je Ivan Perošević do dana konstituiranja 

Gradskog vijeća Grada Valpova, odnosno do 1. lipnja 2021. godine, dostavio pisanu obavijest 

da obnaša nespojivu dužnost te mu temeljem članka 78. st. 1. alineje 36. i članka 79. st. 1. i 3. 

Zakona o lokalnim izborima mandat miruje. 

 

 

MANDATNA KOMISIJA 

 

 

KLASA: 029-01/22-01/4 

URBROJ: 2158-7-1-22-3                Predsjednik 

 

Valpovo, 15. travnja 2022. godine                        Josip Medved, v. r. 






