
Na temelju članka 28. točke 31. i 81. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, 

broj 02/18, 03/18 i 08/18), članka 25. i 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica („Službeni 

glasnik Grada Vodica“, broj 04/18 i 05/18) Gradsko vijeće Grada Vodica, na 13. sjednici održanoj 

dana 09. travnja 2019. godine, donosi 

 

ZAKLJUĈAK 

o primanju na znanje Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva 

o mirovanju vijećniĉkog mandata Josipa Zanze i poĉetku obnašanja vijećniĉkog mandata 

zamjenika vijećnika Danijela Skoĉića 

 

1. Prima se na znanje Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o mirovanju vijećničkog 

mandata Josipa Zanze i početku obnašanja vijećničkog mandata zamjenika vijećnika Danijela 

Skočića, a koje se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 

 

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

 

KLASA:    022-06/19-01/10 

URBROJ:  2182/04-03/08-19-1 

Vodice, 09. travnja 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 mirovanju vijećniĉkog mandata Josipa Zanze i poĉetku obnašanja vijećniĉkog mandata 

zamjenika vijećnika Danijela Skoĉića 

 

1. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Vodica na 8. sjednici održanoj 

03. travnja 2019. godine razmotrilo je pisani zahtjev Josipa Zanze za stavljanje vijećničkog mandata u 

mirovanje koji je zaprimljen u pisarnicu Gradske uprave dana 05 ožujka 2019. godine. 

Povjerenstvo je utvrdilo kako su se stekli uvjeti za početak mirovanja vijećničkog mandata 

vijećniku Josipu Zanzi od dana 05. ožujka 2019. godine budući sukladno članku 79. stavku 6.  Zakona  

o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16)  član predstavničkog tijela ima pravo 

tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a mirovanje mandata 

sukladno članku 79. stavku 7. počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o 

dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. 

Navedeni zahtjev je osobno predan u pisarnicu Gradske uprave Grada Vodica dana 05. ožujka 2019. 

godine. 

 

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske i Hrvatska narodna stranka su u skladu s člankom 81. 

stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima Tajništvo Grada Vodica obavijestile o zajedničkom dogovoru 

da Josipa Zanzu zamjenjuje Danijel Skočić. 

 

Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Vodica 

utvrdilo je da su ispunjeni uvjeti za mirovanje vijećničkog mandata Josipa Zanze od dana 05. ožujka 

2019. godine i uvjeti za početak obnašanja vijećničke dužnosti njegovog zamjenika Danijela Skočića. 

 

KLASA: 022-06/19-01/07 

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



Vodice, 03.  travnja 2019. godine 

 

MANDATNO-IMUNITETNO POVJERENSTVO 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA VODICA 

 

     PREDSJEDNIK 

      Branimir Marić 
 

 

 

 

 

 

 

 


