
Na temelju članka 30. točke 31. Statuta Grada Vodica ( „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 

02/18) i članka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“, broj 12/09, 04/13, 09/13, 07/14 i 05/15) Gradsko vijeće Grada Vodica na 12. sjednici 

održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, donosi 

ZAKLJUĈAK 

o primanju na znanje Izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva 

o ispunjavanju uvjeta za nastavljanje obnašanja vijećniĉke  

dužnosti Sunĉice Grubelić 

 
 

1. Prima se na znanje Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za 

nastavljanje obnašanja vijećničke dužnosti Sunčice Grubelić s danom 26. siječnja  

2019.godine, a koje Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 

 

2. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Vodica“. 

 

KLASA:    022-06/19-01/04 

URBROJ:  2182/04-03/03-19-1 

Vodice, 28. siječnja 2019. godine 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA 

PREDSJEDNIK 

Marin Mikšić 

 

Na temelju članka 17. st. 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica (“Službeni glasnik 

Grada Vodica”, broj 04/18, 05/18) Mandatno imunitetno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Vodica 

podnosi 

IZVJEŠĆE 

o ispunjavanju uvjeta za nastavljanje obnašanja vijećniĉke dužnosti Sunĉice Grubelić 

 

I. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Vodica na 7. sjednici održanoj 

22. siječnja 2019. godine razmotrilo je pisani zahtjev Sunčice Grubelić koji je zaprimljen dana 

18.01.2019. godine u kojem traži aktiviranje vijećničkog mandata. 

Povjerenstvo je utvrdilo kako su se stekli uvjeti za nastavljanje obnašanja vijećničke dužnosti 

Sunčice Grubelić nakon mirovanja mandata i to od dana 26. siječnja 2019. godine budući  sukladno 

članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16) član 

predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog 

dana od dostave obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela pod uvjetom da mirovanje ne može 

trajati kraće od šest mjeseci. Navedeni zahtjev je predan u pisarnicu Gradske uprave Grada Vodica 

dana 18. siječnja 2019. godine, dok je mirovanje mandata Sunčice Grubelić započelo s danom 22. 

ožujka 2018. godine. 

 

 II. Sunčica Grubelić nastavlja obnašati vijećničku dužnost od dana 26. siječnja 2019. godine, a 

Rafaela Sladoljev Bastić prestaje biti njezin zamjenik.   

 

KLASA: 022-06/19-01/01 

URBROJ: 2182/04-03/03-19-3 

Vodice, 22. siječnja 2019. godine 

 

MANDATNO-IMUNITETNO POVJERENSTVO 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA VODICA 

     PREDSJEDNIK 

      Branimir Marić 


