
P R I J E D L O G   
 
 

Na temelju članka 84. točke 5. 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, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj __________________ 2016. godine donijela 
 

 
 

R J E Š E N J E  
o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čeminac 

 
 
 

I. 
 

Raspušta se Općinsko vijeće Općine Čeminac, a članovima Općinskog vijeća prestaje mandat. 
 

II. 
 

Vlada Republike Hrvatske imenovat će, posebnim rješenjem, povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske u Općini Čeminac. 

 
III. 

 
Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća. 
 

IV. 
 

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Općine 
Čeminac. 

 
V. 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama”. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Zagreb, ___________ 2016.  
 
  

PR E DS JE D NI K  
 

Tihomir Orešković   



O b r a z l o ž e n j e  

Ministarstvo uprave podnijelo je Vladi Republike Hrvatske prijedlog za raspuštanje 
Općinskog vijeća Općine Čeminac temeljem odredbe članka 84. točke 5. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Ministarstvo uprave zaprimilo je dopis općinskog načelnika Općine Čeminac KLASA: 
021-05/16-01/1, URBROJ: 2100/05-02-16-1 od 24. ožujka 2016. godine u kojem je ukazano 
da je posljednja sjednica Općinskog vijeća održana 21. prosinca 2015. godine te da sjednice 
sazvane za 29. prosinca 2015. godine i 17. siječnja 2016. godine nisu održane zbog nedostatka 
kvoruma, slijedom čega je zatraženo raspuštanje tog predstavničkog tijela. Također je 
zaprimljen i dopis predsjednika Općinskog vijeća Općine Čeminac KLASA: 021-05/16-01/1, 
URBROJ. 2100/05-03-16-2 od 24. ožujka 2016. godine u kojem je isto zatraženo raspuštanje 
Općinskog vijeća.  

 U međuvremenu je u Ministarstvu zaprimljen zahtjev grupe članova Općinskog vijeća 
Općine Čeminac za sazivanjem sjednice Općinskog vijeća budući da povodom njihovog 
traženja ni predsjednik Općinskog vijeća, ni općinski načelnik nisu sazvali sjednicu. 

Slijedom predmetnog zahtjeva, temeljem članka 34.a stavka 3. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, ministrica uprave je dana 25. svibnja 2016. godine 
donijela Odluku KLASA: 023-05/16-01/46, URBROJ: 515-02-02-01/1-16-12 o sazivanju 
sjednice Općinskog vijeća Općine Čeminac. Sjednica je sazvana za 14. lipnja 2016. godine 
međutim, ista se zbog nedostatka kvoruma nije održala.  

Odredbom članka 84. točke 5. Zakona propisano je da će Vlada Republike Hrvatske na 
prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu, raspustiti predstavničko tijelo ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje 
od 3 mjeseca.   

Budući da je posljednja sjednica Općinskog vijeća Općine Čeminac održana dana 21. 
prosinca 2015. godine iz čega proizlazi da je proteklo više od tri mjeseca od posljednje održane 
sjednice te s obzirom na činjenicu da se predstavničko tijelo ne može valjano sastati i donositi 
odluke jer ne postoji volja potrebnog broja članova predstavničkog tijela za rad u predstavničkom 
tijelu (bila su tri neuspjela pokušaja održavanja sjednice koje se nisu održale jer se istima nije 
odazvao potreban broj članova predstavničkog tijela), ispunjen je uvjet iz članka 84. stavka 1. 
točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Slijedom prethodno navedenog, stekli su se uvjeti za raspuštanje Općinskog vijeća Općine 
Čeminac  iz članka 84. točke 5. Zakona te je stoga valjalo riješiti kao u izreci.  

 
 

Uputa o pravnom lijeku: 
 
 Protiv ovog Rješenja, temeljem članka 85. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može podnijeti tužbu 
Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja. 
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