
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                        
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            

 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
         Općinsko vijeće 
                
KLASA: 006-05/17-01/03 
URBROJ:2188/02-03-17-4 
Rokovci, 12. srpnja 2017. godine 
 

Na temelju članka 3. Poslovnika o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci („Službeni 
vjesnik“ VSŽ,  br. 04/15) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, br. 2/13),  Općinsko vijeće  Općine Andrijaševci  na svojoj 2. sjednici održanoj 
dana 12. srpnja 2017. godine donosi 

 
ODLUKU 

o raspuštanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci 
 

 
Članak 1. 

 
Raspušta se Savjet mladih Općine Andrijaševci (u daljnjem tekstu Savjet mladih) iz razloga 
nedovoljnog broja članova Savjeta mladih potrebnih za donošenje odluka i redovan rad 
Savjeta mladih. 

 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                  Zlatko Kobašević, bacc. oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Dana 6. lipnja 2017. godine, u Općini Andrijaševci zaprimljena je obavijest 

Predsjednice Savjeta mladih Općine Andrijaševci Matee Šebalj i članova Savjeta mladih 
Općine Andrijaševci Josipa Raca i Josipa Turija, koji su sukladno objavljenim Konačnim 
rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Andrijaševci od 25.5.2017. godine, 
KLASA: 013-03/17-01/01, URBROJ: 2188/02-17-2, izabrani za članove Općinskog vijeća 
Općine Andrijaševci. 

Budući da je člankom 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 18/14), propisano da član Savjeta 
mladih i njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijećnici Općinskog vijeća Općine 
Andrijaševci, imenovani su obavijestili Općinu Andrijaševci kako sukladno navedenoj 
odredbi prestaju biti članovi (Josip Rac i Josip Turi), odnosno Presjednica Savjeta mladih 
Općine Andrijaševci (Matea Šebalj). 

Kako je člankom 15. stavkom 2. i 3. iste Odluke propisano da je mandat zamjenika 
člana Savjeta mladih vezan uz mandat člana Savjeta mladih, te da isti prestaje prestankom 
mandata člana Savjeta mladih, nastavno na navedeno prestaje i mandat zamjenicima članova 
Savjeta mladih (Bičanić Kristijan i Anita Majer), odnosno zamjenici Predsjednice Savjeta 
mladih (Ivona Šebalj). 

Kako je Savjet mladih Općine Andrijaševci brojao 5 (pet) članova i njihovih 5 (pet) 
zamjenika (ukupno 10) utvrđuje se da je prestankom mandata 3 (tri) člana Savjeta mladih i 3 
(tri) njihova zamjenika (ukupno 6) u Savjetu mladih preostao nedovoljan broj članova i 
njihovih zamjenika (četiri) potrebnih za donošenje odluka i redovan rad Savjeta mladih, te se 
Savjet mladih Općine Andrijaševci iz navedenih razloga raspušta. 
 

 


