
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na temelju članka 61.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 
19/13, 137/15, 123/17) i članka 66. Statuta Općine Domašinec  („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 03/13, 2/18) Vijeće mjesnog odbora Turčišće na svojoj 2. sjednici održanoj dana 
11.07.2019..  godine donosi 
 
 

 PRAVILA  
MJESNOG ODBORA TURČIŠĆE 

 
 

I. TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Mjesni odbor Turčišće, (u nastavku teksta: Mjesni odbor) oblik je mjesne samouprave 
Općine Domašinec, za naselje Turčišće, preko kojega građani sudjeluju u odlučivanju o 
lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad. 
 

Članak 2. 
 Izrazi koji se upotrebljavaju u ovim pravilima a imaju rodno značenje, odnose se 
jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
 

Članak 3. 
 Djelokrug i tijela Mjesnog odbora propisani su Statutom Općine Domašinec. 
 Način izbora tijela Mjesnog odbora i obavljanje administrativnih poslova za Mjesni 
odbor uređuju se posebnim odlukama. 
 

Članak 4. 
 Ovim se pravilima, u skladu sa zakonom, Statutom Općine i drugim odlukama pobliže 
uređuje ustrojstvo Mjesnog odbora te druga pitanja od značenja za Mjesni odbor. 
 

Članak 5. 
. Sjedište Mjesnog odbora je u Turčišću, na adresi Turčišće 134. 
 

Članak 6. 
 Mjesni odbor je pravna osoba. 
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Članak 7. 
 Mjesni odbor zastupa predsjednik Vijeća Mjesnog odbora. 
 
 
II. TIJELA MJESNOG ODBORA 

 
Članak 8. 

 Tijela Mjesnog odbora su Vijeće Mjesnog odbora (u nastavku teksta: Vijeće) i 
predsjednik Vijeća. 
 Članove Vijeća biraju građani s područja Mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i 
prebivalište na njegovu području. 
 Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim 
izbornim sustavom. Postupak izbora članova uređuje se odlukom Općinskog vijeća. 
 

Članak 9. 
 Vijeće ima 5 članova. 
 Mandat članova Vijeća traje četiri godine. 
 

Članak 10. 
 Prava i dužnosti članova Vijeća započinju danom konstituiranja Vijeća. 
 Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća. 
 

Članak 11. 
 Članovi Vijeća imaju prava i dužnosti osobito: 

- prisustvovati sjednicama Vijeća; 
- predlagati Vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga; 
- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća. 

 Članovi Vijeća imaju i druga prava i dužnosti utvrđene poslovnikom o radu Vijeća. 
 

Članak 12. 
Član vijeća ne može istovremeno biti: 

 član Općinskog vijeća, 
 načelnik, odnosno njegov zamjenik, 
 pročelnik, službenik i namještenik u upravnim tijelima Općine Domašinec. 

 
Članak 13. 

Vijeće  Mjesnog odbora samostalno: 
- donosi  pravila Mjesnog odbora; 
- donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana; 
- donosi plan malih komunalnih akcija Mjesnog odbora, može donijeti plan potreba za 

aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana koji su od 
interesa za pojedini dio mjesnog odbora ili za cijeli mjesni odbor i utvrđuje prioritete u 
njegovoj realizaciji; 

- donosi poslovnik o svom radu; 
- donosi program rada i izvješće o radu; 
- bira predsjednika Vijeća; 
- saziva mjesne zborove građana; 
- inicira postupak izmjene područja i naziva Mjesnog odbora; 
- sudjeluje u provođenju civilne zaštite na svom području; 



- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja 
Mjesnog odbora; 

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, gradskim odlukama i drugim propisima. 
 
 Plan malih komunalnih akcija iz stavka 1. točke 3. ovoga članka obuhvaća poslove i 
radove održavanja javnih površina i objekata na području Mjesnog odbora koji nisu 
obuhvaćeni drugim programom. 
 

Članak 14. 
Vijeće Mjesnog odbora: 

- razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana koji žive 
na području Mjesnog odbora, s naglaskom na uređivanje naselja, zaštitu djece, 
mladeži i starijih osoba i skrbi o njima te na zadovoljavanje zdravstvenih kulturnih i 
sportskih potreba građana, i predlaže mjere za unapređivanje života i rada tijelima 
nadležnim za njihovo donošenje; 

- predlaže Općinkom vijeću plan komunalnih aktivnosti na svom području; 
- organizira kulturna, sportska i druga događanja; 
- provodi sportske, rekreacijske, kulturne, socijalne, javnozdravstvene, obrazovne i 

druge programe lokalnog značenja i pri tome surađuje s udrugama na svom području i 
području općine; 

- provodi programe čišćenja i uređenja okoliša i pri tome surađuje s udrugama na svom 
području i području općine; 

- predlaže Općinskom vijeću plan potreba za aktivnostima, programima i  projektima 
unapređenja kvaliteta života građana koji su od interesa za cijelu Općinu Domašinec i 
prioritete u njihovoj realizaciji; 

- prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području, te predlaže programe 
razvoja, gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture na svom području; 

- brine o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi 
te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za Mjesni odbor; 

- predlaže Općinskom vijeću mjere i akcije za zaštitu i unapređenje okoliša te za 
poboljšanje uvjeta života na svom području i prati njihovo provođenje: 

- inicira izmjene područja Mjesnog odbora. 
 

Članak 15. 
 Vijeće Mjesnog odbora može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a 
odlučuje većinom glasova nazočnih članova. 
 Pravila Mjesnog odbora, poslovnik o radu Vijeća, financijski plan, godišnji izvještaj o 
izvršenju financijskog plana, odluke o raspolaganju imovinom, plan malih komunalnih akcija 
i odluku o izboru predsjednika Vijeća, Vijeće donosi većinom glasova svih članova. 
 Vijeće poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova 
svih svojih članova. 
 

 
 

Članak 16. 
  Vijeće većinom glasova svih članova bira predsjednika Vijeća između svojih 
članova na četiri godine. 
 
 
 



Članak 17. 
 Predsjednik Vijeća: 

- predstavlja Mjesni odbor; 
- saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, presjeda sjednicama Vijeća i 

potpisuje akte Vijeća; 
- provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća te izvješćuje o njihovu 

provođenju; 
- surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća; 
- brine o provedbi akata što se odnose na rad Mjesnog odbora; 
- sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite; 
- informira građane o pitanjima važnim za Mjesni odbor; 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće. 

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Domašinec, koji su 
povjereni Vijeću, predsjednik Vijeća odgovara načelniku. 
 

Članak 18. 
 Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća prema potrebi, a najmanje jedanput u tri 
mjeseca. 
 Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća ako to zatraži načelnik, ili trećina 
članova Vijeća, u roku od petnaest dana od dana dostave zahtjeva. 
 Uz zahtjev za sazivanje sjednice podnositelj je dužan predložiti dnevni red sjednice i 
dostaviti materijal, odnosno prijedlog akta za raspravu i odlučivanje, ako ih već nisu dostavili 
ovlašteni predlagatelji. 
 Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u rokovima utvrđenim ovim pravilima, 
sjednicu će sazvati načelnik ili osoba koju on ovlasti, u roku od osam dana nakon isteka 
utvrđenih rokova. 
 

Članak 19. 
 Vijeće daje mišljenje, primjedbe ili prijedloge Općinskom vijeću o pitanjima koja su 
važna za Mjesni odbor. 
 

Članak 20. 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela Mjesnog odbora obavlja načelnik. 
 Načelnik može raspustiti Vijeće ako ono učestalo krši Statut Općine Domašinec, 
pravila Mjesnog odbora i poslovnik o radu, ne donese financijski plan ili godišnji izvještaj o 
izvršenju financijskog plana te ako ne izvršava povjerene mu poslove. 
 Predsjednik Vijeća dužan je sve akte Vijeća dostaviti JUO Općine Domašinec u roku 
od osam dana od dana donošenja. 
 
 
III. FINANCIRANJE I IMOVINA MJESNOG ODBORA 

 
 

Članak 21. 
 Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u općinskom proračunu sukladno planovima i 
programima koje Vijeće dostavi načelniku. 
  

Članak 22. 
 Imovinu mjesnog odbora čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine te prava i 
obveze mjesnog odbora. 



 
Članak 23. 

 Imovinom Mjesnog odbora upravlja i raspolaže Vijeće u skladu sa zakonom, Statutom 
Općine Domašinec i ovim pravilima. 
 
 
IV. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU I IZJAŠNJAVANJE 

GRAĐANA MJESNOG ODBORA 
 

Članak 24. 
 Oblici neposrednog sudjelovanja u odlučivanju i izjašnjavanju građana Mjesnog 
odbora o lokalnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Domašinec jesu:  

- mjesni zborovi građan: 
 

Članak 25. 
 Mjesni zborovi građana sazivaju se radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima 
od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanjea prijedloga 
za rješavanje pitanja od lokalnog značenja. 
 Na mjesnim zborovima građana imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište 
na području za koje je sazvan mjesni zbor građana. 
 

Članak 26. 
 Mjesne zborove građana na području Mjesnog odbora saziva Vijeće, u skladu sa 
Statutom Općine Domašinec i ovim pravilima, radi raspravljanja o potrebama i interesima 
građana područja za koje se zborovi sazivaju i davanja prijedloga za njihovo rješavanje. 
 Mjesne zborove građana na području Mjesnog odbora može sazvati i Općinsko vijeće 
radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu Domašinec, 
odnosno davanja mišljenja o prijedlogu općeg akta ili drugom pitanju iz samoupravnog 
djelokruga Općine Domašinec kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. Mišljenje 
dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće. 
 U slučaju raspuštanja Vijeća, mjesne zborove građana na području Mjesnog odbora 
saziva Općinsko vijeće. 
 Mišljenje građana na mjesnim zborovima građana može zatražiti i Načelnik. 
 

Članak 27. 
 Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva na način prikladan mjesnim 
prilikama. 
 Javni poziv se može uputiti preko tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja, 
oglašavanjem na oglasnim pločama u prostorima mjesne samouprave i na javnim objektima te 
na drugi prikladan način. 
 Poziv za mjesni zbor sadrži mjesto i vrijeme održavanja mjesnog zbora te pitanja  o 
kojima se građani izjašnjavaju. 

 
Članak 28. 

 Vijeće je dužno  organizirati i osigurati održavanje zbora. 
 Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća, odnosno član Vijeća kojega ono odredi. 
 Odluka donesena na mjesnom zboru građana obvezatna je za Vijeće. 
 

 
 



Članak 29. 
 Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje 
određenog pitanja iz njegova djelokruga. 
 O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Vijeće mora raspravljati ako ga potpisom 
podrži najmanje 100 birača upisanih u popis birača Mjesnog odbora te dati odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka prijedloga. 

 
 

V. AKTI MJESNOG ODBORA 
 

Članak 30. 
 Vijeće donosi: 

- pravila Mjesnog odbora;  
- financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana;  
- plan malih komunalnih akcija Mjesnog odbora; 
- plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta 

života građana koji su od interesa za pojedini dio Mjesnog odbora ili za cijeli 
Mjesni odbor i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji; 

- program rada i izvješće o radu;  
- poslovnik o svom radu, zaključke i druge akte   određene Statutom Općine 

Domašinec i ovim pravilima. 
 Vijeće zaključkom utvrđuje prijedloge akata, zauzima stavove, izražava mišljenja, 
prihvaća izvješća i rješava druga pitanja iz svoje nadležnosti za koje nije predviđeno 
donošenje drugog akta. 
 

Članak 31. 
 Postupak donošenja akata Vijeća propisuje se poslovnikom o radu Vijeća. 
 

Članak 32. 
 Akt Vijeća potpisuje predsjednik Vijeća. 
 Potpisani izvornici akata čuvaju se u sjedištu Vijeća. 
 Za izradu, potpisivanje i čuvanje izvornika odluke i drugog akta zadužen je JUO 
Općine Domašinec. 
 

Članak 33. 
 Pravila Mjesnog odbora, poslovnik o radu Vijeća, financijski plan i  godišnji  izvještaj 
o izvršenju financijskog plana, plan malih komunalnih akcija Mjesnog odbora  te akti  o 
izboru predsjednika Vijeća objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Mjesnog odbora. 
 
VI. JAVNOST RADA I INFORMIRANJE 
 

Članak 34. 
 Na sjednicama Vijeća omogućuje se nazočnost izvjestiteljima javnih glasila i 
građanima u skladu s poslovnikom Vijeća. 
 

Članak 35. 
 Službene izjave za sredstva javnog priopćavanja daje predsjednik Vijeća i član Vijeća 
kojega Vijeće za to ovlasti. 
 
 



VII. PROMJENA PRAVILA MJESNOG ODBORA 
 

Članak 36. 
 Prijedlog za promjenu, odnosno dopunu ovih pravila može podnijeti najmanje trećina 
članova Vijeća. 
 Prijedlog iz prethodnog stavka upućuje se predsjedniku Vijeća. 
 

Članak 37. 
 O prijedlogu iz stavka 1. prethodnog članka Vijeće odlučuje većinom glasova svih 
članova. 
 Ako Vijeće prihvati prijedlog, provodi prethodnu raspravu u Vijeću. 
 Ako Vijeće ne prihvati prijedlog, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije 
isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu. 
 

Članak 38. 
 Ova pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči u sjedištu 
Mjesnog odbora. 

 
 
 

 
 
  
  
 
 
   
 
  

VIJEĆE MJESNOG ODBORA TURČIŠĆE 
 

 
KLASA: 310-01/19-01/04 
URBROJ: 2109/4-19-01-10 
Domašinec, 11.07.2019. 

 
                                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                        Branko Vlah              


