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           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
               GRAD PREGRADA 
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

Klasa: 013-03/11-01/22 
UrBroj: 2214/01-02-11-1 
U Pregradi, __. svibnja 2011. 
 
 

 Temeljem ĉlanka 61. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09) i ĉlanka 82. st. 3. Statuta grada Pregrade ("Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske" broj 14/2009)  Vijeće mjesnog odbora ________ na sjednici održanoj dana 
__. svibnja 2011. donijelo je 

 
 
 

PRAVILA 
O RADU MJESNOG ODBORA 

 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Ĉlanak 1. 
 Ovim Pravilima pobliže se ureĊuje djelokrug mjesnog odbora, ustrojstvo i naĉin 
rada tijela mjesnog odbora, prava i dužnosti ĉlanova Vijeća mjesnog odbora i 
financiranje mjesnog odbora. 
 

Ĉlanak 2. 
 
 Mjesni odbor Pregrada u sklopu djelokruga rada utvrĊenog Zakonom, Statutom 
grada Pregrade i ovim Pravilima, djeluje na podruĉju naselja ____________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Ĉlanak 3. 
 Mjesni odbor kao oblik mjesne samouprave radi ostvarivanja neposrednog 
odluĉivanja graĊana o lokalnim poslovima od interesa za život i rad u lokalnoj sredini i 
organiziranja graĊana na podizanju razine kvalitete i naĉina življenja u lokalnoj sredini 
osobito: 

- obavlja povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga grada; 

http://www.zakon.hr/zakoni/132.0.doc
http://www.zakon.hr/zakoni/132.1.doc
http://www.zakon.hr/zakoni/132.2.doc
http://www.zakon.hr/zakoni/132.3.doc
http://www.zakon.hr/zakoni/132.4.doc
http://www.zakon.hr/zakoni/132.5.doc
http://www.zakon.hr/zakoni/132.6.doc
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- brine za utvrĊivanje lokalnih prioriteta za uvjete ureĊenja prostora, izgradnju i 
održavanje komunalne infrastrukture, ureĊenje naselja, te poduzima radnje 
radi njihovog ostvarivanja pred nadležnim tijelima lokalne samouprave, 
državnim i drugim tijelima; 

- radi na promicanju zdravog okoliša promotivno i organizira vlastite akcije 
ureĊenja naselja i brine o oĉuvanju identiteta i obilježja lokalne sredine; 

- organizira i potiĉe nadležna tijela, humanitarne i druge udruge i pojedince na 
ostvarivanje sadržaja socijalne skrbi, a osobito na organiziranje skrbi za 
starije i nemoćne i ublažavanje posljedica siromaštva; 

- osmišljava sadržaje za mlade i njihovo ukljuĉivanje u podizanje kvalitete 
življenja u lokalnoj sredini; 

- skrbi o zdravlju ljudi posredovanjem i organiziranjem edukativnih sadržaja 
(osobito o bolestima modernog doba) i preventivnih akcija radi podizanja 
razine zdravlja ljudi; 

- potiĉe i organizira kulturne, športske i rekreativne sadržaje; 
- organizira i druge poslove prema potrebama lokalne sredine. 

 
 

II. TIJELA MJESNOG ODBORA 
 

Ĉlanak 4. 
 Tijela mjesnog odbora jesu: 

- Vijeće mjesnog odbora, 
- Predsjednik Vijeća mjesnog odbora, 
- Radna tijela. 

 

 

1. Vijeće mjesnog odbora 
 

Ĉlanak 5. 
Vijeće mjesnog odbora ĉini _________ ĉlanova koji su izabrani na neposrednim 

mjesnim izborima. 
 Mandat ĉlanova Vijeća je ĉetiri godine. 
 Ĉlanovi Vijeća svoju dužnost obavljaju poĉasno i za to ne primaju nagradu. 
 

Ĉlanak 6. 
 Vijeće mjesnog odbora u sklopu djelokruga rada sukladno zakonu i statutu: 

- donosi pravila mjesnog odbora i poslovnik o radu Vijeća; 
- donosi program rada, financijski plan i godišnji obraĉun; 
- saziva mjesni zbor graĊana; 
- donosi operativne planove; 
- osniva radna tijela i mobilne timove za pojedine operativne poslove; 
- izvješćuje graĊane o svom djelovanju i aktualnostima od interesa za 

graĊane; 
- obavlja i druge poslove u skladu sa statutom grada Pregrade i ovih Pravila. 
Vijeće mjesnog odbora odluĉuje većinom glasova ĉlanova vijeća. 
Glasovanje se provodi, u pravilu, javno, osim u sluĉajevima kad je propisano 

tajno glasovanje tim Pravilima ili to zahtijevaju drugi opravdani razlozi, kad se 
glasovanje provodi tajno. 

Naĉin rada Vijeća mjesnog odbora pobliže se ureĊuje poslovnikom o radu 
Vijeća, koji donosi Vijeće mjesnog odbora većinom glasova svih ĉlanova vijeća. 
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Ĉlanak 7. 
 Ĉlanovi vijeća mjesnog odbora imaju svoja prava i dužnosti: 

- nazoĉiti sjednicama Vijeća i sudjelovati u njihovom radu; 
- predlagati razmatranje pitanja iz djelokruga rada Vijeća; 
- obavljati zadaće koje im povjeri Vijeće i podnositi izvješća o izvršenim 

zadaćama. 
 

 

2. Predsjednik Vijeća 
 

Ĉlanak 8. 
 Predsjednika Vijeća mjesnog odbora bira i razrješava Vijeće mjesnog odbora 
većinom glasova ĉlanova Vijeća iz reda ĉlanova Vijeća javnim glasovanjem, odnosno 
tajnim glasovanjem, ako Vijeće tako odluĉi. 
 Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad, u cijelosti 
odgovoran Vijeću, a za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga 
jedinice lokalne samouprave i korištenje sredstava za obavljanje povjerenih poslova 
odgovara gradonaĉelniku grada Pregrade. 
 

Ĉlanak 9. 
 Predsjednik Vijeća mjesnog odbora obavlja sljedeće dužnosti: 

- saziva sjednice Vijeća i predsjeda im; 
- potpisuje akte koje donosi Vijeće; 
- provodi i osigurava provedbu akata Vijeća; 
- suraĊuje s tijelima grada Pregrade i drugim tijelima o pitanjima od interesa za 

lokalnu sredinu; 
- izvješćuje Vijeće i graĊane o pitanjima iz djelokruga mjesnog odbora, 

odnosno Vijeća; 
- obavlja i druge poslove za Vijeće i mjesni odbor. 

 
Ĉlanak 10. 

 Mandat Predsjednika Vijeća je ĉetiri (4) godine, a Vijeće mjesnog odbora može 
razriješiti dužnosti Predsjednika vijeća i prije isteka mandata u sluĉajevima i na naĉin 
odreĊen Zakonom, Statutom i ovim Pravilima. 
 Predsjedniku vijeća mandat istiĉe i prije isteka redovitog mandata, ako podnese 
ostavku i ako mu Vijeće mjesnog odbora izglasuje nepovjerenje. 
 Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Predsjedniku vijeća može pokrenuti 
najmanje 1/3 ĉlanova Vijeća i najmanje 30 biraĉa s podruĉja mjesnog odbora. 
 Predsjednik se smatra razriješenim s danom utvrĊivanja podnošenja pisane 
ostavke, na sjednici Vijeća, odnosno s danom izglasavanja nepovjerenja. 
 Sjednicu saziva, radi izbora novoga predsjednika Vijeća mjesnog odbora, 
dosadašnji predsjednik vijeća ili osoba koju odredi Vijeće pri utvrĊivanju ĉinjenica o 
podnesenoj ostavci ili u odluci o izglasavanju nepovjerenja, ili gradonaĉelnik grada 
Pregrade. 
 
 

3. Radna tijela 
 

Ĉlanak 11. 
 Vijeće mjesnog odbora osniva radna tijela za pripremu i izvršavanje odluka i 
drugih akata Vijeća mjesnog odbora. 
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 Vijeće mjesnog odbora osniva i radna tijela kao mobilne timove za obavljanje 
pojedinih usko specijaliziranih zadaća iz djelokruga mjesnog odbora. 
 Radna tijela osnivaju se odlukom Vijeća mjesnog odbora kao stalna i 
povremena. Broj i vrsta radnih tijela, njihov djelokrug i sastav ureĊuju se odlukom o 
osnivanju radnih tijela. 
 U radna tijela osim ĉlanova Vijeća mjesnog odbora, a osobito u mobilne timove 
biraju se i graĊani koji prema svojim profesionalnim i drugim sposobnostima mogu 
pridonijeti ostvarivanju poslova povjerenih radnom tijelu. 
 
 

III. MJESNI ZBOROVI GRAĐANA 
 

Ĉlanak 12. 
 Vijeće mjesnog odbora saziva mjesne zborove graĊana osobito za raspravu o: 

- pitanjima o kojima se odluĉuje pred nadležnim tijelima grada Pregrade, a od 
neposrednog su interesa graĊana s podruĉja mjesnog odbora; 

- inicijativi za osnivanje novog mjesnog odbora ili promjenama podruĉja 
mjesnog odbora unutar grada Pregrade u skladu sa Statutom; 

- prijedlogu za promjene podruĉja izvan jedinice lokalne samouprave u skladu 
sa Zakonom. 

Mjesni zborovi graĊana mogu se sazivati i za dio podruĉja mjesnog odbora, koji 
ĉini cjelinu (dio naselja, stambeni blok, zaselak i sliĉno), ako je pitanje za koje se 
saziva mjesni zbor graĊana od interesa tog dijela graĊana. 
 

Ĉlanak 13. 
 Mjesni zbor graĊana vodi Predsjednik Vijeća mjesnog odbora ili ĉlan Vijeća 
kojeg odredi Vijeće mjesnog odbora. 
 O raspravi na zboru graĊana vodi se zapisnik koji se dostavlja nadležnim tijelima 
kao oblik sudjelovanja graĊana u postupku odluĉivanja o pitanjima od lokalnog 
znaĉenja i njihovom izražavanju mišljenja o pitanjima o kojima se provodi rasprava na 
zboru graĊana. 
 
 

IV. FINANCIRANJE 
 

Ĉlanak 14. 
 Financijska sredstva za obavljanje poslova u sklopu djelokruga rada mjesnog 
odbora osiguravaju se proraĉunom grada Pregrade, donacijama i drugim izvorima 
sukladno Zakonu, Statutu i drugim aktima grada Pregrade. 
 Financijska sredstva osigurana na naĉin iz prethodnog stavka ovog ĉlanka, 
rasporeĊuju se financijskim planom mjesnog odbora, prema programu rada mjesnog 
odbora u skladu sa Zakonom, Statutom i namjeni utvrĊenoj prema izvorima osiguranja. 
 Za zakonito korištenje financijskih sredstava i druge imovine, Predsjednik Vijeća 
mjesnog odbora odgovara Vijeću mjesnog odbora i gradonaĉelniku grada Pregrade. 
 

 
Ĉlanak 15. 

 Programom rada mjesnog odbora utvrĊuju se zadaci i aktivnosti u sklopu 
djelokruga rada mjesnog odbora za jednogodišnje razdoblje, nositelji pojedinih zadaća, 
te naĉin, rokovi provedbe i izvori sredstava. 
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 Program rada iz prethodnog stavka ovoga ĉlanka donosi se krajem tekuće 
godine za slijedeću godinu, a na temelju godišnjeg cjelovitog programa rada donose se 
operativni planovi za pojedine srodne vrste zadataka za kraće razdoblje, a prema 
dinamici poslova i financijskih sredstava. 
 

Ĉlanak 16. 
 Financijski plan mjesnog odbora je plan prihoda i rashoda za izvršavanje 
zadataka predviĊenih programom rada mjesnog odbora. 
 Financijska sredstva iz proraĉuna grada Pregrade za financiranje djelokruga 
rada mjesnog odbora osiguravaju se sukladno povjerenim poslovima na temelju 
Financijskog plana i Programa rada mjesnog odbora. 
 Nadležnim tijelima grada Pregrade prije izrade proraĉuna za slijedeću godinu 
dostavljaju se financijsko planski dokumenti i program rada u rokovima utvrĊenim 
smjernicama za izradu proraĉuna. 
 
 

V. NADZOR ZAKONITOSTI 
 

Ĉlanak 17. 
 U provedbi nadzora nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora, Vijeće mjesnog 
odbora dužno je Gradonaĉelniku grada Pregrade podnositi izvješća o svom radu 
najmanje jednom godišnje, a na njegovo traženje i tijekom godine prema potrebi. 
 Sve odluke koje donosi Vijeće, dužno ih je dostaviti nadležnom upravnom tijelu 
zaduženom za mjesnu samoupravu u roku od 8 dana od dana donošenja, radi 
provedbe nadzora u skladu sa Zakonom i Statutom. 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonaĉelnik koji 
može raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono uĉestalo krši Statut grada Pregrade, 
Pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 
 
 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Ĉlanak 18. 
 Administrativne i struĉne poslove, a osobito izradu nacrta akata koje donosi 
Vijeće mjesnog odbora, te financijske i raĉunovodstvene poslove za potrebe tijela 
mjesnog odbora obavlja upravno tijelo zaduženo za mjesnu samoupravu grada 
Pregrade. 
 

Ĉlanak 19. 
 Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploĉi 
mjesnog odbora. 
 Stupanjem na snagu ovih Pravila stavljaju se izvan snage Pravila o radu 
mjesnog odbora iz 2007. godine koja su se primjenjivala do sada. 
 
 
 

                                                                                               PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                                                                                                  MJESNOG ODBORA 

 

                                                                                                ____________ 


