
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 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ 
2016. godine donijela 
   
 

O D L U K U  
 

o raspisivanju prijevremenih izbora  
za Općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika 

općinskog načelnika Općine Murter–Kornati 
i raspisivanju prijevremenih izbora 

za zamjenika općinskog načelnika Općine Viljevo 
iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 

 
 

I. 
 
         Raspisuju se prijevremeni izbori u: 

- Općini Murter-Kornati za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine 
Murter - Kornati te njegovog zamjenika, 

- Općini Viljevo za zamjenika općinskog načelnika Općine Viljevo iz reda pripadnika 
srpske nacionalne manjine.  

 
 

II. 
 

 Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 29. svibnja 2016. godine. 
 
 
 

III. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim 
novinama“.  
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, __________ 2016. 
 
 

 P R E D S J E D N I K  
 
  Ti ho mi r  O r ešk ov i ć  
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O b r a z l o ž e n j e  
 
 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 14. siječnja 2016. 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, 144/12 i 137/15 – ispr.) 
donijela Rješenje KLASA: 022-03/16-09/08, URBROJ: 50301-09/06-16-2 o istovremenom 
raspuštanju Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati i razrješenju općinskog načelnika 
Općine Murter-Kornati te njegove zamjenice koja je izabrana zajedno s njim, a koje je 
objavljeno  u „Narodnim novinama“ broj 5/16 od 15. siječnja 2016. godine. 
 

Nastavno na navedeno Rješenje, a sukladno članku 31. stavku 4. Zakona o Vladi 
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 150/11 i 119/14) te članku 85.b i članku 86. 
stavku 1. točki 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Vlada Republike 
Hrvatske je Rješenjem KLASA: 015-01/16-01/02, URBROJ: 5030115/1-16-02 od 14. 
siječnja 2016. godine imenovala povjerenicu Vlade Republike Hrvatske za obavljanje 
poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati i općinskog načelnika 
Općine Murter-Kornati.  

 
Razriješeni općinski načelnik Općine Murter-Kornati temeljem članka 85.c stavka 2. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, podnio je Visokom upravnom sudu 
Republike Hrvatske tužbu i pokrenuo upravni spor radi poništenja Rješenja Vlade Republike 
Hrvatske o istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati i razrješenju 
općinskog načelnika Općine Murter-Kornati i njegove zamjenice, u dijelu koji se odnosi na 
razrješenje općinskog načelnika Općine Murter-Kornati i njegove zamjenice.   

 
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odbio je tužbeni zahtjev za oglašavanje 

ništavim podredno za poništavanje Rješenja Vlade Republike Hrvatske te utvrdio da je 
osporeno Rješenje zakonito. Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni 
broj: UsII-11/16-8  od 17. ožujka 2016. godine, objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 
28/16 od 30. ožujka 2016. godine.  

 
 
Nadalje, Ministarstvo uprave je krajem veljače 2016. godine došlo do saznanja o 

prestanku mandata zamjenika općinskog načelnika Općine Viljevo izabranog iz reda 
pripadnika srpske nacionalne manjine. 

Zamjeniku općinskog načelnika Općine Viljevo izabranom iz reda pripadnika srpske 
nacionalne manjine, g. Stevanu Posavcu prestao je mandat na osnovi članka 93. stavka 1. 
točke 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12), smrću krajem svibnja 
2015. godine (sahranjen je dana 01. lipnja 2015. godine). 

 
Pri tome se ističe da Ministarstvo uprave kao središnje tijelo državne uprave nadležno 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o tome nije imalo saznanja s obzirom da 
Općina Viljevo nije ispunila svoju zakonsku obvezu iz članka 40.d stavka 8. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je propisano da je o svim promjenama 
tijekom mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika, 
pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u jedinici lokalne, odnosno 
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područne (regionalne) samouprave dužan bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, odnosno Općina Viljevo 
nije obavijestila Ministarstvo uprave. 

 
Po saznanju navedene okolnosti, Ministarstvo uprave zatražilo je 19. veljače 2016. 

godine očitovanje od Općine Viljevo, a očitovanje Općine KLASA: 022-05/16-01/1, 
URBROJ: 2115/05-03-16-2 zaprimljeno je dana 29. veljače 2016. godine.  

 
 
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. 

 
Sukladno članku 85.c stavku 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ako je tužba protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o istovremenom 
raspuštanju predstavničkog tijela i razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno 
župana odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene izbore za predstavničko tijelo i 
općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u roku od 90 dana od dana objave 
odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u Narodnim novinama.  

Člankom 93. stavkom 1. točkom 6. Zakona o lokalnim izborima propisano je da 
općinskom načelniku, gradonačelniku i županu, odnosno njihovim zamjenicima mandat 
prestaje po sili zakona u slučaju smrti.  

Odredbom članka 41.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi propisano je da u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
kojima se pravo na zastupljenost pripadnika nacionalne manjine u izvršnom tijelu treba 
osigurati sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, jedan zamjenik 
općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana bira se iz reda pripadnika nacionalnih 
manjina na način određen zakonom kojim se uređuje izbor izvršnog tijela. Izabrani zamjenik 
predstavnik je nacionalne manjine u izvršnom tijelu.  

Nadalje, odredbama članka 40.d stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, propisano je da će se, ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, 
gradonačelnika, odnosno župana izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina, raspisati 
prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina. 
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Člankom 7. stavkom 5. Zakona o lokalnim izborima je propisano da se prijevremeni 
izbori za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz redova 
pripadnika nacionalnih manjina održavaju u roku od 90 dana od dana prestanka mandata 
zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda nacionalnih 
manjina.  

Stoga, budući da je zamjeniku općinskog načelnika Općine Viljevo iz reda pripadnika 
nacionalne manjine mandat prestao smrću još u svibnju 2015. godine (a o čemu je 
Ministarstvo uprave dobilo saznanja tek krajem veljače 2016. godine), tada su ostvareni 
uvjeti za raspisivanje prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika iz reda 
pripadnika nacionalne manjine sukladno članku 40.d stavku 7. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, s obzirom na ostvarivanje prava na zamjenika općinskog načelnika 
iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine u Općini Viljevo. 

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