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VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA  
                                                                                       GRADA GOSPIĆA 

                                                                                                            - svima - 
 
 

PREDMET: Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada      
         Gospića - Izjava o ne obnašanju nespojive dužnosti s   
         dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Gospića  
                      
Poštovani, 
 
sukladno članku 79. stavku 1. Zakona, osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, 

osim osoba kojima je ovim Zakonom zabranjeno kandidiranje, može se kandidirati za člana 
predstavničkog tijela jedinice, a ukoliko bude izabrana za člana predstavničkog tijela, do dana 
konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana 
predstavničkog tijela obavijestiti upravno tijelo jedinice nadležno za poslove predstavničkog 
tijela. 
Članu predstavničkog tijela koji ne dostavi ovu obavijest mandat miruje po sili zakona. 
 

Sukladno odredbama članka 78. Zakona o lokalnim izborima (u daljnjem tekstu: Zakon), 
slijedeće su dužnosti nespojive s obnašanjem dužnosti člana predstavničkog tijela: 
– Predsjednik Republike Hrvatske, 
– predsjednik, potpredsjednik i ministar, odnosno član Vlade Republike Hrvatske, 
– predsjednik i sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, 
– guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke, 
– glavni državni revizor i njegov zamjenik, 
– pučki pravobranitelj i njegov zamjenik, 
– pravobranitelj za djecu i njegov zamjenik, 
– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegov zamjenik, 
– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegov zamjenik, 
– tajnik i zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora, 
– glavni tajnik i zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske, 
– glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske, 
– predstojnik i zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, 
– ravnatelj ureda Vlade Republike Hrvatske, 
– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske, 
– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 
– sudac, 
– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske i zamjenik glavnog državnog odvjetnika, državni 
odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika, 
– državni tajnik središnjeg državnog ureda, 



– državni tajnik, 
– rukovoditelj upravne organizacije u sastavu ministarstva, 
– glavni ravnatelj i zamjenik glavnog ravnatelja državne upravne organizacije, 
– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, 
– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
– glavni državni rizničar, 
– glavni državni inspektor, 
– ravnatelj agencije ili direkcije Vlade Republike Hrvatske te ravnatelj kojeg imenuje Vlada Republike 
Hrvatske, 
– dužnosnik u Uredu predsjednika Republike Hrvatske kojeg imenuje Predsjednik Republike Hrvatske 
sukladno odredbama posebnog zakona i drugih pravnih akata, 
– dužnosnik kojeg imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, imenuje Vlada Republike Hrvatske ili 
Predsjednik Republike Hrvatske, 
– predsjednik, potpredsjednik i član Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, 
– član Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, 
– predsjednik i član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, 
– policijski službenik, djelatna vojna osoba, službenik i namještenik u Oružanim snagama Republike 
Hrvatske, 
– pročelnik, službenik i namještenik u upravnom odjelu ili službi iste jedinice, 
– član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu jedinice ili u kojima jedinica ima većinski paket 
dionica ili udjela te ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je jedinica osnivač. 
(2) Član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne može istovremeno biti općinski 
načelnik i gradonačelnik, odnosno njihov zamjenik. 
(3) Član predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave ne može istovremeno biti 
župan, odnosno njegov zamjenik. 
(4) Član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne može istovremeno biti privremeni 
zamjenik općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika, odnosno 
gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je 
općinski načelnik, odnosno gradonačelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju 
dužnost. 
  

Kako bi konstituiranje Gradskog vijeća Grada Gospića proteklo bez eventualnih dvojbi o 
(ne)obnašanja nespojivih dužnosti u smislu odredbi spomenutog članka 79. Zakona, u prilogu Vam 
dostavljamo IZJAVU o ne obnašanju nespojive dužnosti,  te Vas pozivamo da istu potpišete i 
vratite Tajništvu Grada Gospića na dan održavanja konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada 
Gospića (15. lipnja 2021. god.). 

  
Podredno napominjemo kako u slučaju, da neki od izabranih članova obnaša neku od 

nespojivih dužnosti, pozivamo na postupanje sukladno članku 81. stavku 2. Zakona, prema kojem 
politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste dostavlja ime neizabranog kandidata 
s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat miruje, a koji će zamjenjivati člana 
predstavničkog tijela za vrijeme mirovanja mandata. Obavijest o određivanju zamjenskog 
kandidata dostavlja se Tajništvu Grada Gospića do dana održavanja konstituirajuće sjednice odnosno 
do 15. lipnja 2021. god. 
 

Ovo je potrebno  kako bi se na vrijeme mogli pripremiti potrebni podatci za izradu izvješća 
Mandatnog povjerenstva. 
  

 
S poštovanjem,  

 
                                                                                                      Pročelnik – Tajnik 

 
Slaven Stilinović, dipl. ing. 



 
 
 
      
Član Gradskog vijeća Grada Gospića 
 
______________________________ 
       (ime i prezime) 
 
______________________________ 
    (adresa stanovanja) 
 
______________________________ 
            (mjesto) 
 
 
 
 
 
 

I Z J A V A  
 
 
 
 

 kojom, izjavljujem da sukladno članku 78. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 
novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), ne obnašam neku od nespojivih 
dužnosti s dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Gospića. 
 
 
 
 
 
 
 U Gospiću, __________ 2021. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ____________________________ 
                   (potpis) 
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