Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije « br. 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj, na prijedlog Mandatne
komisije, na svojoj 4.sjednici održanoj 17.studenog 2017.godine d o n o s i
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješće Mandatne komisije o verifikaciji
mandata zamjenika vijećnika Općinskog vijeća općine Sibinj
Članak 1.
Na lokalnim izborima održanim 21.svibnja 2017.godine, za članove Općinskog
vijeća Općine Sibinj, Hrvatska konzervativna stranka je dobila 10 mjesta i sa te liste
je izabran kandidat HKS-a JOSIP MATIJEVIĆ koji je postao vijećnikom Općinskog
vijeća općine Sibinj.
Odredbom članka 79. stavka 6. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12)
propisano je da član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti
svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva
predsjedniku predstavničkog tijela.
Članak 2.
Temeljem podnesenog zahtjeva vijećnika Josipa Matijevića za mirovanje
mandata iz osobnih razloga, utvrđuje se da su ispunjeni zakonski uvjeti za mirovanje
mandata Josipa Matijevića u Općinskom vijeću općine Sibinj s danom 16.studeni
2017.godine.
Članak 3.
Odredbom članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima(NN 144/12)
propisano je da 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.
Uvidom u dopis dostavljen od i u ime Hrvatske konzervativne stranke – HKS za
novog člana općinskog vijeća općine Sibinj imenuje se Juraj Babić.
Članak 4.
Mandatna komisija svojim Izvješćem obavijestila je Općinsko vijeće o mirovanju
mandata vijećnika Josipa Matijevića i o verifikaciji mandata zamjenika općinskog
vijećnika Juraja Babića koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost.
Članak 5.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
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