
 Na temelju odredbe članka 44. stavka 3. podstavka 3. Statuta Grada Staroga Grada 

(„Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13) Gradsko vijeće Grada 

Staroga Grada na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održanoj dana 

28. lipnja 2017. godine  d o n o s i 

Z A K L J U Č A K 
o mirovanju mandata vijećnika i o početku obnašanja dužnosti 

zamjenika vijećnika 
 
I 
 

a) Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata 
vijećnika i o početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada 
Staroga Grada, 
 
 b) Konstatira se da s danom 28. lipnja 2017. godine, 
 

- vijećniku ANTONIJU ŠKARPI zbog obnašanja nespojive dužnosti mandat u 
Gradskom vijeću Grada Staroga Grada miruje po sili zakona, 

- umjesto vijećnika ANTONIJA ŠKARPE kojemu mandat miruje po sili zakona, 
sukladno članku 4. stavku 1. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga 
Grada vijećničku dužnost započinje obnašati zamjenica vijećnika Slivana 
Sanseović. 

 
 

II 
 

a) Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata 
vijećnika i o početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada 
Staroga Grada, 

 
 b) konstatira se da s danom 28. lipnja 2017. godine,  
 

- vijećniku VINKU MAROEVIĆU temeljem pisanog zahtjeva mandat u Gradskom 
vijeću Grada Staroga Grada miruje iz osobnih razloga, 

- umjesto vijećnika VINKA MAROEVIĆA kojemu mandat miruje iz osobnih 
razloga, sukladno članku 4. stavku 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Staroga Grada vijećničku dužnost započinje obnašati zamjenica vijećnika 
Tarita Radonić. 

 
 c) konstatira se da s danom 28. lipnja 2017. godine,  
 

- vijećnici ĐURĐICI PLANČIĆ temeljem pisanog zahtjeva mandat u Gradskom 
vijeću Grada Staroga Grada miruje iz osobnih razloga, 

- umjesto vijećnice ĐURĐICE PLANČIĆ kojoj mandat miruje iz osobnih razloga, 
sukladno članku 4. stavku 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga 
Grada vijećničku dužnost započinje obnašati zamjenik vijećnice Toni Lučić 
Lavčević. 

 



 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Starog Grada“.

SPLITSKO

KLASA: 013-01/17-01/11  
URBROJ: 2128/03-17-1  
Stari Grad, 28. lipnja 2017. godine

 

 

 

 

 

III 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Starog Grada“. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 
GRAD STARI GRAD 

G r a d s k o  v i j e ć e 
 

                                    PREDSJEDATELJ
                  Silvio Puljas

Stari Grad, 28. lipnja 2017. godine    

 

 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

PREDSJEDATELJ 
Silvio Puljas, v.r. 


