
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 

 

 

 Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave u postupku nadzora nad 

zakonitošću rada Općinskog vijeća Općine Klis sukladno članku 78. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01 i 60/01) i članka 15. 

Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne 

novine", broj 48/99 i 15/00), dana 18. rujna 2002. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

 

 

1. Poništavaju se sjednice Općinskog vijeća Općine Klis i to: 16. sjednica održana 

30. srpnja 2002., 17. sjednica održana 12. kolovoza 2002. i 18. sjednica održana 

27. kolovoza 2002. godine. 

2. Odluke Općinskog vijeća donesene na sjednicama navedenim pod točkom 1. 

oglašavaju se ništavnim. 

3. Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasilu Splitsko-dalmatinske županije i 

službenom glasilu Općine Klis. 

 

 

Obrazloženje 

 

 Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave obratili su se dana 2. 

kolovoza 2002. godine, gosp. Marko Galić i gosp. Filip Radić, razriješeni zamjenici 

općinskog načelnika Općine Klis te gosp. Ljubo Marović, razriješeni općinski načelnik 

Općine Klis, s predstavkom u kojoj se navodi da Marku Galicu i Filipu Radiću nije 

aktiviran mandat temeljem zahtjeva za prestankom mirovanja mandata u predstavničkom 

tijelu zbog prestanka obnašanja nespojive dužnosti te im time nije omogućeno sudjelovanje 

u radu predstavničkog tijela i donošenju odluka. 

 

 Člankom 78. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine", broj 33/01 i 60/01), propisano je da država radi zaštite ustavnosti i 

zakonitosti kao i zaštite prava građana obavlja nadzor nad zakonitošću rada i akata tijela 

jedinica lokalne (regionalne) samouprave te da se nadzor provodi na način i u postupku 

utvrđenim zakonom kojim se ureduje državna uprava. 

 

 Na temelju članka 15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih 

upravnih organizacija ("Narodne novine", broj 48/99 i 15/00), Ministarstvo pravosuđa, 

uprave i lokalne samouprave središnje je tijelo državne uprave nadležno za poslove lokalne 

samouprave. 

 

 U postupku nadzora nad zakonitošću rada Općinskog vijeća Općine Klis, izvršen je 

uvid u zapisnike s 15. sjednice održane 19. srpnja 2002., 16. sjednice održane 30. srpnja 

2002., 17. sjednice održane 12. kolovoza 2002., 18. sjednice održane 27. kolovoza 2002., 

zapisnik o tajnom glasovanju o izboru općinskog načelnika sa 18. sjednice održane dana 
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27. kolovoza 2002., ostavke na mjesto zamjenika općinskog načelnika i zahtjeve za 

nastavkom obnašanja dužnosti vijećnika u Općinskom vijeću Marka Galica i Filipa Radića 

od 16. srpnja 2002., Statut Općine Klis i Poslovnik o radu Općinskog vijeća te ostalu 

dokumentaciju iz spisa. 

 

 Uvidom u pismene ostavke na dužnost zamjenika općinskog načelnika i zahtjeve o 

nastavku obnašanja vijećničkog mandata Marka Galica i Filipa Radića od 16. srpnja 2002., 

utvrđeno je da su zamjenici načelnika Marko Galić i Filip Radić podnijeli ostavke na svoju 

dužnost, te su istim aktom istovremeno podnijeli zahtjev za nastavkom obnašanja dužnosti 

vijećnika u Općinskom vijeću radi prestanka obnašanja nespojive dužnosti. 

 

 Odredbom članka 6. stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/01 i 

10/02), utvrđeno je da po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član predstavničkog 

tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti u predstavničkom tijelu na temelju prestanka 

mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku predstavničkog tijela u roku 

od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata člana 

predstavničkog tijela prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 

 

 Uvidom u pismene ostavke Marka Galica i Filipa Radića, na dužnost zamjenika 

općinskog načelnika, koje ujedno sadrže i zahtjev za nastavkom obnašanja dužnosti 

vijećnika od 16. srpnja 2002. upućenih predsjedniku Općinskog vijeća, utvrđeno je da su 

imenovani zamjenici načelnika uz podnošenje ostavki, u istom aktu nedvojbeno izrazili 

svoju volju za prestankom mirovanja vijećničkog mandata i započinjanjem obnašanja 

dužnosti vijećnika u Općinskom vijeću Općine Klis. Iz prijamnog štambilja Općine Klis 

koji se nalazi na ostavkama i zahtjevu utvrđeno je da je zahtjev podnijet i primljen dana 16. 

srpnja 2002. godine. 

 

 Nadalje, iz Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis održane dana 

19. srpnja 2002., proizlazi da su zamjenici načelnika - Marko Galić i Filip Radić na 

navedenoj sjednici razriješeni dužnosti povodom podnijete ostavke, nakon čega su 

sukladno članku 6. stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave mogli tražiti prestanak mirovanja mandata. 

 

 Slijedom navedenog, danom podnošenja zahtjeva za prestankom mirovanja 

mandata smatra se dan prestanka obnašanja nespojive dužnosti, obzirom su razriješeni 

zamjenici načelnika prigodom podnošenja ostavki, pismeno izrazili svoju nedvojbenu volju 

za prestankom mirovanja mandata i započinjanjem obnašanja dužnosti vijećnika u 

predstavničkom tijelu Općine Klis, na čemu su i ustrajali. 

 

 Stoga, u konkretnom slučaju, rok od 8 dana istekom kojeg prestaje mirovanje 

mandata članovima predstavničkog tijela, počinje teći od prestanka obnašanja nespojive 

dužnosti tj. 19. srpnja 2002., kada se smatra podnesenim i pisani zahtjev za prestankom 

mirovanja mandata. Sukladno tome, najkasnije istekom osmog dana Marku Galicu i Filipu 

Radiću prestalo je mirovanje mandata u Općinskom vijeću Općine Klis te su oni ponovno 

postali njegovi članovi silom zakona. 

 

 Zbog toga je imenovanim članovima Općinskog vijeća mandat trebao započeti prije 

sjednice održane dana 30. srpnja 2002. godine, na koju su trebali biti pozvani u svojstvu 

vijećnika, ali im unatoč tome nije omogućeno sudjelovanje u radu Vijeća i donošenju 

odluka na sjednicama Općinskog vijeća Općine Klis održanim dana 30. srpnja, 12. 
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kolovoza i 27. kolovoza 2002. godine, te time nije ostvareno njihovo osnovno vijećničko 

pravo, zbog čega je sjednice valjalo poništiti, a donesene odluke oglasiti ništavnim. 

 

 Na temelju navedenog donijeta je odluka kao u izreci. 

 

 

 

Uputa o pravnom lijeku 

 Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom sudu 

Republike Hrvatske sukladno odredbi članka 66. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne 

novine", broj 53/91, 9/92 i 77/92), u roku od 3 dana od primitka iste. 

 

 

Klasa: 023-01/02-01/0366  

Urbroj: 514-11-02-5  

Zagreb, 18. rujna 2002. 

 

 

      MINISTRICA:  

 

 

     Ingrid Antičević Marinović, v. r. 


