
 REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA DOMAŠINEC 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 Na temelju članka 31. 41. i 42.  Statuta Općine Domašinec ("Službeni glasnik 
Međimurske županije" broj 3/13), Općinsko vijeće Općine Domašinec na 2. sjednici održanoj 
06.09.2013. godine, donosi  
 

O D L U K U 
O OSNIVANJU STALNIH I POVREMENIH 

RADNIH TIJELA 
 

Članak 1. 
 

 Za obavljanje poslova predstavničkog i izvršnog tijela Općine Domašinec, Općinsko 
vijeće Općine Domašinec, osniva: 
 

1. Stalna radna tijela, 
2. Povremena radna tijela. 
 

Članak 2. 
 

 
 Stalna radna tijela su: 
 

• Mandatno povjerenstvo, 
• Odbor za izbor i imenovanja, 
• Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća, 
• Odbor za financije i proračun. 

 
Članak 3. 

 
3. Povremena radna tijela su: 

 
• Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda, 
• Povjerenstvo za procjenu nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec, 
• Povjerenstvo za provođenje natječaja o prodaji i zakupu nekretnina u vlasništvu 

Općine Domašinec, 
• Povjerenstvo za održavanje nerazvrstanih cesta, 
• Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Domašinec, 
• Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga, 
• Socijalno vijeće, 
• Uprava groblja, 



• Inventurna komisija, 
• Povjerenstvo za javna priznanja Općine Domašinec. 

 
 

Članak 4. 
 
 Mandatno povjerenstvo 
 
 Mandatno povjerenstvo je stalno radno tijelo izabrano temeljem Odluke Općinskog 
vijeća Općine Domašinec iz redova kandidata izabranih na izborima za predstavnička tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na konstituirajućoj sjednici Općinskog 
vijeća Općine Domašinec. 
 Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 

 
Članak 5. 

 Odbor za izbor i imenovanja 
 
 Odbor za izbor i imenovanja je stalno radno tijelo izabrano temeljem Odluke Općinskog 
vijeća Općine Domašinec iz redova kandidata izabranih na izborima za predstavnička tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na konstituirajućoj sjednici Općinskog 
vijeća Općine Domašinec. 
 Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana. 
 

Članak 6. 
 

 Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća 
  
 Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća je stalno radno tijelo izabrano temeljem 
Odluke Općinskog vijeća Općine Domašinec iz redova vijećnika Općinskog vijeća Općine 
Domašinec. 
 Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća ima predsjednika i dva člana. 
 

Članak 7. 
 
 Odbor za financije i proračun 
 
 Osniva se Odbor za financije i proračun. 
 
 Odbor za financije i proračun je stalno radno tijelo izabrano iz redova vijećnika 
Općinskog vijeća Općine Domašinec. 
 Odbor za financije i proračun ima predsjednika i dva člana imenovanih rješenjem 
Općinskog vijeća Općine Domašinec. 
 

Članak 8. 
 
 Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda 
 
 Na temelju Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" br. 73/79 i 
174/04) osniva se Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda. 
 Područje djelovanja Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda 
su katastarske općine Domašinec i Turčišće. 



 Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda ima predsjednika i 
četiri člana imenovanih rješenjem Općinskog vijeća Općine Domašinec 
 

Članak 9. 
 
 Povjerenstvo za procjenu nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec 
 
 Osniva se Povjerenstvo za procjenu nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec. 
 
 Povjerenstvo obavlja poslove procjene nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec 
namijenjenih prodaji ili zakupu, te predlaže Općinskom načelniku utvrđivanje prijedloga odluka 
vezanih uz prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec. 
 Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana iz redova vijećnika Općinskog vijeća Općine 
Domašinec imenovanih rješenjem Općinskog vijeća Općine Domašinec. 
 U Povjerenstvo, osim članova, Općinski načelnik Općine Domašinec može imenovati 
stručnu osobu – procjenitelja. 
 U radu Povjerenstva ne sudjeluje član Povjerenstva ako je osobno zainteresirana strana ili 
su to članovi njegove uže obitelji. 
 

Članak 10. 
 
 Povjerenstvo za provođenje natječaja o prodaji i zakupu nekretnina u 
 vlasništvu Općine Domašinec 
 
 Osniva se Povjerenstvo za provođenje natječaja o prodaji i zakupu nekretnina u 
vlasništvu Općine Domašinec. 
 
Prodaja nekretnina: 
 
 Povjerenstvo obavlja poslove provedbe natječaja na licu mjesta prodaje nekretnina u 
vlasništvu Općine Domašinec (javno nadmetanje), odnosno razmatra zatvorene ponude za 
prodaju nekretnina Općine Domašinec, sukladno odlukama o prodaji nekretnina temeljem 
raspisanih natječaja koje donosi Općinsko vijeće Općine Domašinec, te o tome sastavlja zapisnik 
i izdaje rješenje o najpovoljnijem ponuditelju kao temelj za sklapanje ugovora. 
 
Davanje nekretnina u zakup: 
 
 Povjerenstvo razmatra ponudbenu dokumentaciju za zakup nekretnina u vlasništvu 
Općinu Domašinec zaprimljenu temeljem raspisanog natječaja, sastavlja zapisnik o 
najpovoljnijem ponuditelju, predlaže donošenje odluke o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja 
i sklapanje ugovora o zakupu sukladno zakonu. 
 
 Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana imenovanih rješenjem Općinskog vijeća 
Općine Domašinec. 
 
 U radu Povjerenstva ne sudjeluje član Povjerenstva ako je osobno zainteresirana strana u 
natječajnom postupku ili su to članovi njegove uže obitelji. 
 

Članak 11. 
 

 Povjerenstvo za održavanje nerazvrstanih cesta Općine Domašinec 
 



 Osniva se Povjerenstvo za održavanje nerazvrstanih cesta Općine Domašinec. 
 
 Povjerenstvo za održavanje nerazvrstanih cesta Općine Domašinec vrši godišnju procjenu 
nastalih oštećenja na nerazvrstanim cestama i javnim općinskim površinama, te predlaže 
donošenje odgovarajućih odluka / zaključaka. 
 
 Prema planu održavanja nerazvrstanih cesta Povjerenstvo vrši kontrolu navoza šljunka na 
poljske putove, predlaže način i prioritete održavanja kanala oborinske odvodnje uz prometne 
površine, te brine o horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji u ulicama naselja Općine Domašinec. 
 
 Povjerenstvo ima predsjednika i 4  člana imenovanih rješenjem Općinskog vijeća Općine 
Domašinec. 
 
 Općinski načelnik može prema potrebi povećati broj članova Povjerenstva kada se vrši 
navoz šljunka na poljske putove. 
 

Članak 12. 
 
 Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Domašinec 
 
 Osniva se Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Domašinec.  
 
 Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Domašinec sukladno odluci i drugim aktima 
kojima se regulira dodjela stipendija Općine Domašinec razmatra pristigle zamolbe temeljem 
raspisanog natječaja, zapisnički (bodovanjem) utvrđuje dodjelu stipendija kandidatima koji su 
imali najbolji rezultat bodovanja, te utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli stipendija koji podnosi 
Općinskom načelniku Općine Domašinec. 
 Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana imenovanih rješenjem Općinskog vijeća 
Općine Domašinec. 
 U radu Povjerenstva ne sudjeluje član Povjerenstva ako se rješava dodjela stipendije za 
njega osobno ili člana njegove uže obitelji. 
 

Članak 13. 
 

 Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga 
 

 Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 79/07, 125/07, 
79/09, 89/09, 133/19, 78/12 i 56/13) osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga. 
 Savjet je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Domašinec čija je zadaća 
očitovanje o pružanju i cijeni javnih usluga, ako zakonom nije drugačije određeno. 
 Mišljenje Savjeta se prilaže uz akt kojim Općinsko vijeće daje suglasnost na promjenu 
cijene javne usluge iz njegove nadležnosti. 
 Savjet za zaštitu potrošača ima predsjednika i 4 člana imenovanih rješenjem Općinskog 
vijeća Općine Domašinec i to: 
 

• dva člana iz redova vijećnika Općinskog vijeća Općine Domašinec, 
• jedan član iz Vijeća mjesnog odbora Turčišće, 
• dva člana predstavnika udruge potrošača koji će postati članovi Savjeta nakon upisa 

udruge u registar kod Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji i pisane odluke 
nadležnog tijela udruge o imenovanju predstavnika udruge za člana Savjeta za zaštitu 
potrošača javnih usluga, dostavljene Općinskom vijeću. 

 



Članak 14. 
 
 Socijalno vijeće 
 
 Osniva se Socijalno vijeće Općine Domašinec. 
 
 Socijalno vijeće obavlja poslove vezane uz socijalnu zaštitu pučanstva Općine 
Domašinec u nadležnosti koje proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi i odluka Općinskog vijeća 
Općine Domašinec, odnosno odluka Općinskog načelnika Općine Domašinec. 
 Razmatra problematiku i program financiranja socijalnih potreba pučanstva koji Općinski 
načelnik predlaže Općinskom vijeću Općine Domašinec, osim transfera iz državnog proračuna 
namijenjenih korisnicima temeljem posebnog zakona. 
 Socijalno vijeće ima predsjednika i dva člana imenovanih rješenjem Općinskog vijeća 
Općine Domašinec iz redova vijećnika Općinskog vijeća Općine Domašinec, 
 Predstavnik Centra za socijalnu skrb Čakovec zadužen za područje naselja Domašinec i 
Turčišće u rad Povjerenstva uključuje se po potrebi. 
 

Članak 15. 
 Uprava groblja 
 
 Na temelju članka 10. Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 18/98 i 50/12) osniva 
 se Uprava groblja Domašinec. 
  
 Uprava groblja obavlja slijedeće poslove: 
 

• donosi zaključke o rasporedu i dodjeli grobnih mjesta na mjesnom groblju Domašinec, 
• organizira uređenje i održavanje groblja Domašinec sukladno odlukama Općinskog 

vijeća i Općinskog načelnika, 
• organizira vođenje Grobnog očevidnika i Registra umrlih osoba sukladno Zakonu o 

grobljima i Pravilniku o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (putem 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec), 

• predlaže kupnju zemljišta za proširenje groblja i zemljišta za prateću komunalnu 
infrastrukturu, predlaže izgradnju komunalne i prateće infrastrukture (uređenih grobnih 
mjesta, parkirališta, prilaza, staza, rasvjete, odvodnje, hortikulture, održavanje objekta 
mrtvačnice, nabavke opreme i slično). 

 
 Uprava groblja ima predsjednika i četiri člana imenovanih rješenjem Općinskog vijeća 
Općine Domašinec. 

Članak 16. 
 
 Inventurna komisija 
 
 Osniva se Inventurna komisija koja obavlja slijedeće poslove: 
 

• vrši popis kapitalne imovine i sitnog inventara Općine Domašinec, 
• predlaže otpis kapitalne imovine (prodane i amortizirane koja više nije za uporabu) i 

isluženog, ili na drugi način neuporabljivog sitnog inventara, 
• utvrđuje potraživanja i dugovanja Općine Domašinec na kraju kalendarske godine, 
• obavlja i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje stanja imovine Općine Domašinec. 
 

 Inventurna komisija ima predsjednika i dva člana izabranih iz redova vijećnika 
imenovanih rješenjem Općinskog vijeća Općine Domašinec. 



Članak 17. 
 
Povjerenstvo za javna priznanja Općine Domašinec 
 
Osniva se Povjerenstvo za javna priznanja Općine Domašinec. 
 
Povjerenstvo za javna priznanja Općine Domašinec: 
 

• predlaže Općinskom načelniku raspisivanje natječaja za prikupljanje prijedloga za 
dodjelu javnih priznanja Općine Domašinec, 

• razmatra pristigle prijedloge i predlaže donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja 
Općine Domašinec fizičkim i pravnim osobama. 

 
 Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana imenovanih rješenjem Općinskog vijeća 
Općine Domašinec. 
 

Članak 18. 
 
 Predsjednike radnih tijela koji povremeno ne mogu obnašati dužnost radi mogućeg 
sukoba interesa u radnom tijelu u koje su imenovani, za to vrijeme zamjenjuje slijedeći po redu 
imenovani član radnog tijela. 
 U slučaju da više od polovice članova radnog tijela povremeno ne može obnašati dužnost 
radi mogućeg sukoba interesa u radnom tijelu u koje si imenovani, ovlašćuje se Općinski 
načelnik posebnom odlukom privremeno imenovati druge članove tog radnog tijela.  
 

Članak 19. 
 

 Predsjednici i članovi povremenih radnih tijela mogu biti osobe koje nisu članovi 
Općinskog vijeća Općine Domašinec, a svojom stručnošću, znanjem i poznavanjem određene 
problematike mogu doprinijeti kvalitetnijem i učinkovitijem radu tijela u koje se predlažu, osim 
kada je ovom Odlukom određeno drugačije. 

 
Članak 20. 

 
 Ova Odluka stupanja na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Međimurske županije".  
 

Članak 21. 
 

 Danom stupanja na snagu Ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju stalnih i 
povremenih radnih tijela Općine Domašinec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 
9/09). 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOMAŠINEC 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/17 
URBROJ: 2109/4-13-01-01 
Domašinec, 06.09.2013. 
 
          PREDSJEDNIK 
             Dragutin Furdi 


