
P R I J E D L O G  
  

 
 

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 
novine“, broj 144/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______ 2015. 
godine donijela 
 

 
O D L U K U  

o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca  
i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i 

Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika  
te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci  

 
 

I. 
 
Raspisuju se prijevremeni izbori u: 
 
- Gradu Vrgorcu za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika  
Grada Vrgorca i  
 
- Općini Semeljci za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika te zamjenika općinskog 
načelnika Općine Semeljci. 
 

II. 
 
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 12. srpnja 2015. godine. 

 
III. 

 
Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 11. lipnja 2015. godine. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Zagreb, ___________ 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PR E DS JE D NI K  
 

Zoran Milanović   



O b r a z l o ž e n j e  
 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine temeljem 
članka 85.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) istovremeno raspustila 
predstavničko tijelo te razriješila gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika i njihove 
zamjenike u Gradu Vrgorcu i Općini Semeljci. 

Rješenjem Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/15-09/19, URBROJ: 50301-
09/09-15-2 istovremeno je raspušteno Gradsko vijeće Grada Vrgorca i razriješen  
gradonačelnik Grada Vrgorca te njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a Rješenjem 
KLASA: 022-03/15-09/18, URBROJ: 50301-09/06-15-2 istovremeno je raspušteno Općinsko 
vijeće Općine Semeljci i razriješen  općinski  načelnik Općine Semeljci te njegov zamjenik 
koji je izabran zajedno s njim. 

Navedena rješenja objavljena su u „Narodnim novinama“ broj 43/15 od 17. travnja 
2015. godine, kojim danom su i stupila na snagu. 

Odredbom članka 85.c stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi propisano je da protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o istovremenom 
raspuštanju predstavničkog tijela i razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno 
župana, predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela i razriješeni općinski načelnik, 
gradonačelnik, odnosno župan mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike 
Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja. U konkretnim predmetima istovremenog 
raspuštanja i razrješenja tužbe nisu podnesene. 

Nastavne na prethodno navedene odluke, a sukladno članku 85.b i članku 86. stavka 1. 
točki 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Vlada Republike Hrvatske 
je 16. travnja 2015. godine imenovala povjerenike za obavljanje poslova iz nadležnosti 
raspuštenih predstavničkih tijela i razriješenih općinskih načelnika, odnosno gradonačelnika, 
rješenjima koja su također objavljenja u „Narodnim novinama“ broj 43/15 od 17. travnja 
2015. godine, kojim danom su i stupila na snagu. 

Rješenjem KLASA: 015-01/15-01/19, URBROJ: 5030115/1-15-02 imenovana je 
povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i 
gradonačelnika grada Vrgorca, a Rješenjem KLASA: 015-01/15-01/20, URBROJ: 
5030115/1-15-02 povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 
Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Semeljci. 

Temeljem članka 5. Zakona o lokalnim izborima Vlada Republike Hrvatske raspisuje 
izbore za članove predstavničkih tijela jedinica i za općinske načelnike, gradonačelnike i 
župane te njihove zamjenike.  

Sukladno članku 6. stavcima 1. i 2. istoga Zakona odlukom Vlade Republike Hrvatske 
kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe, a od dana raspisivanja izbora do 
dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana. 

Prijevremeni izbori za članove predstavničkog tijela i za općinskog načelnika, 
gradonačelnika, odnosno župana u slučaju istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i 
razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, održavaju se temeljem 
članka 7. stavka 4. navedenog Zakona istodobno, u roku od 90 dana od istovremenog 
raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno 
župana. 

Na temelju navedenog, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kao u izreci. 


	Obrazloženje

