
 

                          
 

 

       REPUBLIKA  HRVATSKA 

          ŽUPANIJA ZADARSKA 

     O P Ć I N A  R A Ž A N A C  
  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  

 

   KLASA: UP/I-022-01/16-01/02 

   URBROJ: 2198-10-16-2 

   Ražanac, 22. siječnja 2016.godine 

 

 

Pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac, na temelju članka 90. c 

Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 

60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 i 144/12 ), donosi 

 

O D L U K U  

o prestanku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika 

 

 

1. Dragutin Miočić (Ante), rođ:18.04.1961.godine,OIB:52756157040, prestaje 

obnašati dužnost zamjenika  općinskog načelnika Općine Ražanac s danom 14. 

siječnja 2016. godine. 

2. Danom prestanka obnašanja dužnosti Dragutinu Miočiću prestaju prava na temelju 

obavljanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Ražanac. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 

Člankom 8. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima propisano je, među ostalim, da 

mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika koje je Vlada 

Republike razriješila istovremeno kada je i raspustila predstavničko tijelo u toj jedinici, traje 

do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela i 

razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.  

Vlada Republike Hrvatske Rješenje o istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća Općine 

Ražanac i razrješenju općinskog načelnika Općine Ražanac i njegovog zamjenika objavila je 

u Narodnim novinama broj 5. dana 15. siječnja 2016. godine.    

 

Slijedom iznesenoga, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.  

 

Uputa o pravnom lijeku:  

 

Protiv ove Odluke može se u roku od 30 dana od dana dostave Odluke pokrenuti spor 

pred nadležnim upravnim sudom. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u 

pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.  



      

                                   Pročelnica 

        Jedinstvenog upravnog odjela 

                        Anita Krpina Sikirić,str.spec.publ.adm 

Dostaviti:  

1. Dragutin Miočić, Rtina 31, Ražanac 

2. Općina Ražanac 

3. Voditeljica odsjeka za financije i proračun, nadzor i javnu nabavu 

4. Personalna evidencija – ovdje 

5. Pismohrana – ovdje 

 

 

 

 

 

 


