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        Na temelju članka 61 c. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj), samoupravi (Narodne 

novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 

19/13- pročišćeni tekst) i članka 64. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine  Grada Zaprešića broj 

4/09, 2/13, 6/13- pročišćeni tekst i 7/14) Vijeće Mjesnog odbora Kupljenovo na 1. sjednici, održanoj 

dana 04.11.2014. godine, donosi 

 

 

PRAVILA 

MJESNOG ODBORA KUPLJENOVO 
 

 

I. UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilima pobliže se uređuju tijela Mjesnog odbora,  imovina i financiranje Mjesnog odbora, 

osiguravanje uvjeta za rad, neposredno sudjelovanje u odlučivanju i izjašnjavanje građana Mjesnog 

odbora, javnost rada i informiranje. 

 

 Članak 2. 

Mjesni odbor  KUPLJENOVO,  određen Statutom Grada Zaprešića (u nastavku teksta: Statut Grada), 

oblik je mjesne samouprave za dio područja Grada Zaprešića preko kojega građani sudjeluju u 

odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad.  

Statutom Grada određeni su naziv, djelokrug i tijela Mjesnog odbora. 

Granice područja određene su posebnom odlukom Grada. 

 

 

Članak 3. 

Sjedište Mjesnog odbora KUPLJENOVO (u daljnjem tekstu: Mjesni odbor) je u Kupljenovu, Matije 

Gupca 55. 

 

 

Članak 4. 

Mjesni odbor je pravna osoba. 

 

Članak 5. 

Mjesni odbor ima pečat okruglog oblika, promjera 29 mm. 

Pečat Mjesnog odbora u sredini ima grb Grada Zaprešića, uz gornji rub tekst: GRAD ZAPREŠIĆ, a uz 

donji rub tekst: MJESNI ODBOR KUPLJENOVO. 

Pečat Mjesnog odbora čuva se u sjedištu Mjesnog odbora, a upotrebljava se samo za ovjeru akata tijela 

Mjesnog odbora.  

 

Članak 6. 

Dan Mjesnog odbora Kupljenovo odredit će se posebnom Odlukom Vijeća Mjesnog odbora. 

 

 

II. TIJELA MJESNOG ODBORA 

 

Članak 7. 

Tijela Mjesnog odbora su Vijeće Mjesnog odbora (u nastavku teksta: Vijeće) i predsjednik Vijeća. 

Članove Vijeća biraju građani s područja Mjesnog odbora na temelju općeg biračkog prava, na 

neposrednim izborima, tajnim glasovanjem. 

Postupak izbora uređuje Gradsko vijeće posebnom odlukom, odgovarajućom primjenom odredaba 

zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela.  
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Članak 8. 

Vijeće ima 5 članova. 

Mandat članova Vijeća traje četiri godine. 

Vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Vijeća bira predsjednika Vijeća iz reda 

svojih članova, na vrijeme od četiri godine. 

Funkcije predsjednika, potpredsjednika i člana Vijeća su počasne. 

 

 

Članak 9. 

Članovi Vijeća imaju prava i dužnosti: 

− prisustvovati sjednicama vijeća Mjesnog odbora , 

− predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga vijeća Mjesnog odbora, 

− raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica vijeća 

Mjesnog odbora te 

− obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri Vijeće Mjesnog 

odbora. 

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

 

Članak 10. 

Član Vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama 

zakona nespojiva s dužnošću člana Vijeća Mjesnog odbora, mandat miruje po sili zakona, a za to 

vrijeme člana Vijeća zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 

Član Vijeća dužan je u roku 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti 

predsjednika Vijeća, a mandat mu počne mirovati protekom tog roka. 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti ako podnese 

pisani zahtjev predsjedniku Vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. 

Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Ako član Vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. 

ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 

Član Vijeća može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 

podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave 

pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. 

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a član Vijeća nastavlja s 

obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Vijeća. 

Član Vijeća može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. 

 

Članak 11. 

Članovi Vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

Članu Vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog mandata: 

- ako podnese ostavku, danom pisane ostavke, 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, 

danom pravomoćnosti sudske odluke, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 

6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 

- ako odjavi prebivalište s područja Mjesnog odbora, danom odjave prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko 

državljanstvo, danom njegova prestanka, 

- smrću. 

 

Pisana ostavka člana Vijeća podnesena na način propisan stavkom 2.  alineja 1. ovog članka treba biti 

zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Vijeća. 

Pisana ostavka člana Vijeća  treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije 

podnošenja iste. 
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Ostavka podnesena suprotno st. 2. i 3. ovog članka ne proizvodi pravni učinak. 

 

Članak 12. 

Vijeće Mjesnog odbora: 

- donosi plan uređenja manjih dijelova naselja i malih komunalnih akcija te utvrđuje prioritet u 

njihovoj realizaciji, 

- donosi pravila Mjesnog odbora, 

- donosi poslovnik o radu, 

- donosi financijski plan i godišnji obračun, 

- donosi program rada i izvješće o radu Mjesnog odbora, 

- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Vijeća, 

- osniva radna tijela vijeća i bira i razrješuje njihove članove, 

- saziva mjesne zborove građana, 

- surađuje s drugim vijećima Gradskih četvrti i Mjesnih odbora na području Grada ,  

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

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima. 

 

 

Članak 13. 

Vijeće obavlja i druge poslove, što mu ih iz samoupravnog djelokruga Grada povjeri Gradsko vijeće, a 

koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području Mjesnog odbora. 

 

 

Članak 14. 

Za pojedina pitanja iz djelokruga Mjesnog odbora Vijeće može osnivati radna tijela u koja se mogu 

birati i građani koji nisu članovi Vijeća, a svojim profesionalnim i drugim sposobnostima mogu 

pridonijeti ostvarivanju poslova povjerenih radnom tijelu. 

 

Članak 15. 

Mjesni odbor ima Tajnika Vijeća. 

Tajnik Vijeća : 

− pomaže u pripremanju i organiziranju sjednica Vijeća,  

− sudjeluje u izradi akata vijeća, 

− vodi evidenciju o prisutnosti članova na sjednicama Vijeća te sjednicama radnih tijela,  

− odgovoran je za izradu zapisnika sjednica,  

− odgovoran je za dostavu potpisanih akata i zapisnika gradskom upravnom tijelu nadležnom za 

mjesnu samoupravu u roku od 8 dana od dana njihova donošenja te 

− obavlja administrativne i druge poslove za potrebe Mjesnog odbora. 

 

 

Članak 16. 

Predsjednik Vijeća: 

1. predstavlja i zastupa Mjesni odbor  i Vijeće; 

2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Vijeća i potpisuje akte 

Vijeća; 

3. provodi i osigurava provođenje akata Vijeća te izvješćuje o njihovom provođenju; 

4. surađuje s Gradonačelnikom,  Gradskim vijećem Grada Zaprešića, gradskim upravnim tijelom 

nadležnom za mjesnu samoupravu te s ostalim Gradskim upravnim tijelima, 

5. obavještava građane o pitanjima iz djelokruga Mjesnog odbora; 

6. obavlja i druge poslove za Vijeće. 

 

Predsjednik Vijeća odgovara za svoj rad Vijeću. 
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Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koji su povjereni Vijeću, predsjednik Vijeća 

odgovara Gradonačelniku Grada Zaprešića. 

 

Članak 17. 

Potpredsjednik Vijeća: 

1. pomaže predsjedniku Vijeća u radu; 

2. obavlja poslove iz djelokruga predsjednika Vijeća što mu ih povjeri predsjednik Vijeća 

3. zamjenjuje predsjednika Vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti; 

 

Članak 18. 

Vijeće Mjesnog odbora može održati sjednicu ako je sjednici  prisutna većina članova vijeća, a 

odlučuje većinom glasova prisutnih članova. 

Pravila Mjesnog odbora , Poslovnik o radu vijeća Mjesnog odbora, plan malih komunalnih akcija, 

financijski plan, godišnji obračun i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća, Vijeće 

Mjesnog odbora donosi većinom glasova svih članova. 

 

Članak 19. 

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu Vijeća po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. 

Dužan  ju je sazvati ako to zatraži Gradonačelnik, predsjednik Gradskog vijeća ili trećina članova 

Vijeća, u roku od osam 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 

Gradonačelnik, u roku od osam dana nakon isteka utvrđenih rokova. 

 

Članak 20. 

Predsjednik i potpredsjednik Vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su 

birani. 

Postupak za razrješenje predsjednika, odnosno potpredsjednika Vijeća može pokrenuti najmanje jedna 

trećina članova Vijeća ili Gradonačelnik. 

Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen. 

O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih članova Vijeća. 

 

Članak 21.  

Vijeće, odnosno predsjednik Vijeća mogu dati mišljenje Gradonačelniku, odnosno gradskim upravnim 

tijelima na njihov zahtjev, u ostavljenom roku, o pitanjima o kojima su ta tijela, sukladno Statutu 

Grada, dužna zatražiti njihovo mišljenje, odnosno koja su važna za Mjesni odbor i u vezi su sa: 

1. gospodarskim pitanjima; 

2. planom uređivanja javnih površina; 

3. uređivanjem prometa; 

4. korekcijom granica; 

5. utvrđivanjem uredovnog radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Mjesnog odbora; 

6. priredbama na javnim cestama, trgovima i pješačkim zonama; 

7. svim pitanjima važnim za Mjesni odbor.  

 

 

Članak 22. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela Mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik. 

Vijeće je dužno najmanje jednom godišnje podnositi Gradonačelniku Izvješće o svom radu. 
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III. IMOVINA I FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA 

 

Članak 23. 

Sredstva za rad Mjesnog odbora osiguravaju se u Proračunu Grada Zaprešića. 

Način financiranja i kriteriji raspodjele sredstava za rad Mjesnog odbora detaljnije se uređuje 

posebnom Odlukom Gradskog vijeća. 

 

 

 IV. OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD 

 

Članak 24. 

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Mjesnog odbora, a koja nisu u djelokrugu poslova 

Tajnika Vijeća obavljaju nadležna tijela gradske uprave 

 

Članak 25. 

Poslovni prostor za potrebe rada Mjesnog odbora dodjeljuje Gradonačelnik  sukladno Zaključku o 

mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za mjesne odbore, udruge i proračunske 

korisnike (Službene novine Grada Zaprešića br. 05/14). 

 

Članak 26. 

Članovi vijeća i radnih tijela te Tajnik dužnost obavljaju volonterski. 

Imenovani imaju pravo na naknadu troškova u visini koju će svojom Odlukom odrediti Gradonačelnik. 

 

 

V. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU I IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA 

MJESNOG ODBORA 

 

Mjesni zborovi građana 

Članak 27. 

Vijeće Mjesnog odbora, u skladu sa Statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te 

davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana. 

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja Mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja, 

i sl.). 

Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća ili član Vijeća kojeg odredi Vijeće Mjesnog odbora. 

 

Predstavke, prijedlozi i pritužbe građana 

 

Članak 28. 

Građani i pravne osobe koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Mjesnog odbora imaju 

pravo podnositi potpisane predstavke, prijedloge i pritužbe Vijeću i predsjedniku Vijeća, koji su im 

dužni odgovoriti u roku od 60 dana od dana dostave. 

Predstavke, prijedlozi i pritužbe  dostavljaju se na adresu sjedišta Mjesnog odbora. 

 

VI. JAVNOST RAD I INFORMIRANJE 

 

Članak 29. 

Djelovanje tijela Mjesnog odbora je javno. 

Tijela Mjesnog odbora dužna su upoznati javnost o obavljanju poslova iz svoga djelokruga i 

izvještavati je o svom radu preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način. 
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      VII. PROMJENA PRAVILA MJESNOG ODBORA 

 

Članak 30. 

Prijedlog za promjenu Pravila Mjesnog odbora može podnijeti Gradonačelnik ili najmanje trećina 

članova Vijeća. 

Prijedlog za promjenu Pravila upućuje se predsjedniku Vijeća. 

O izmjeni i dopuni Pravila Vijeće donosi odluku većinom glasova svih članova Vijeća. 

 

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 31. 

Ova Pravila objavit će se na službenoj web stranici Grada Zaprešića te na oglasnoj ploči u sjedištu 

Mjesnog odbora, a stupaju na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči. 

 

 

 

KLASA: 026-01/14-02/02                                             PREDSJEDNIK VIJEĆA 

URBROJ: 238-33-02/1-14-2 

Kupljenovo, 04.11.2014.                                      

 

 

                                                                                           

 


