REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BREZNICA
Vijeće Mjesnog odbora
Mirkovec Breznički i Podvorec
Klasa: 026-01/21-01/05
Urbroj: 2186/023-21-2
Bisag, 18.06.2021.
Na temelju članka 61. c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20), te članka 69. Statuta Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“
broj 20/21), Vijeće Mjesnog odbora Mirkovec Breznički i Podvorec na sjednici održanoj
18.06.2021. godine donosi
TEMELJNA PRAVILA
MJESNOG ODBORA MIRKOVEC BREZNIČKI I PODVOREC
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Temeljnim pravilima Mjesnog odbora Mirkovec Breznički i Podvorec (u daljnjem tekstu:
Pravila) detaljnije se uređuju djelovanje Mjesnog odbora, ustrojstvo i način rada tijela Mjesnog
odbora, prava i dužnosti članova Vijeća Mjesnog odbora. Također se utvrđuju način i oblici
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, zadaci Mjesnog odbora, način izbora te druga pitanja
važna za djelovanje Mjesnog odbora.
Članak 2.
Mjesni odbor Mirkovec Breznički i Podvorec (u daljnjem tekstu: Mjesni odbor) je zasebna i
razgraničena jedinica mjesne samouprave u sklopu Općine Breznica utvrđena Statutom Općine
Breznica.
Naziv Mjesnog odbora je Mirkovec Breznički i Podvorec.
Članak 3.
Mjesni odbor djeluje na području koje obuhvaća područja naselja Mirkovec Breznički i
Podvorec.
II. DJELOKRUG RADA MJESNOG ODBORA
Članak 5.
Mjesni odbor u okviru djelokruga mjesne samouprave:
 vodi brigu o uređenju područja Mjesnog odbora,
 djeluje na poboljšanju kvalitete života i stanovanja građana na svojem području,












predlaže Općinskom vijeću Općine Breznica i općinskom načelniku godišnje planove
izgradnje komunalne infrastrukture za područje Mjesnog odbora, kao i načine sufinanciranja
infrastrukturnih objekata od strane građana,
brine se o ostvarivanju potreba stanovnika u djelokrugu brige o djeci, odgoju i obrazovanju i
zaštiti zdravlja,
sudjeluje u razvijanju zdravstvene kulture i higijenskih uvjeta življenja,
brine se o zaštiti okoliša na svojem području,
vodi brigu o uređenju i održavanju nerazvrstanih cesta,
vodi brigu o odlaganju komunalnog i tehnološki neopasnog otpada sukladno općinskoj
odluci o komunalnom redu kao i vođenje brige o prelasku svih kućanstava na organizirano
skupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada,
vodi brigu u oblasti socijalne skrbi razmatrajući socijalno stanje građana na svom području,
te predlaže mjere za ostvarivanje pojedinih oblika socijalne skrbi,
organizira i daje pomoć pri uređenju i održavanju objekata društvenog standarda te uređenja
okolnih površina oko tih objekata,
vodi brigu o društvenim domovima, te prostoru koji koriste mladi za njihove slobodne i
druge aktivnosti,
vodi brigu i o ostalim poslovima za koje je osnovan, a koji su od neposrednog i
svakodnevnog interesa za život i rad građana na području Mjesnog odbora.

III. TIJELA MJESNOG ODBORA
Članak 6.
Tijela Mjesnog odbora su:
 Vijeće Mjesnog odbora,
 Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora.
a) VIJEĆE MJESNOG ODBORA
Članak 7.
Vijeće Mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: Vijeće) broji 5 članova.
Mandat članova Vijeća Mjesnog odbora traje 4 godine.
Članak 8.
Članove Vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište
na području Mjesnog odbora, temeljem općeg biračkog prava, na neposrednim izborima tajnim
glasovanjem.
Član Vijeća za vrijeme mandata ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili
glasovanje u Vijeću Mjesnog odbora.
Članak 9.
Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata
u sljedećim slučajevima:
 ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku,
 ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke,



ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora u
trajanju od najmanje šest mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili
uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude, osim za kaznena djela počinjena iz
nehaja na kaznu zatvora ako im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom
osudom,
 ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,
 ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva, sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
 smrću.
Članu vijeća kojemu prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice
Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovog članka.
Članak 10.
Član vijeća mjesnog odbora ne može istovremeno biti načelnik, službenik ili namještenik
upravnog tijela Općine Breznica, član upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u
pretežitom vlasništvu Općine Breznica, odnosno ravnatelj ili djelatnik ustanove kojoj je Općina
Breznica osnivač.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, ali ukoliko
bude izabrana za člana vijeća dužna je pri konstituiranju vijeća izjasniti se o tome prihvaća li
dužnost člana vijeća ili nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem slučaju joj mandat
miruje, a zamjenjuje ju zamjenik, u skladu s odredbama ove Odluke.
Članu vijeća mjesnog odbora koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja
se sukladno stavku 1. ovog članka smatra nespojivom, mandat miruje za vrijeme obnašanja
nespojive dužnosti, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno odredbama ove Odluke.
Na postupak mirovanja odnosno prestanak mandata u slučaju nepoduzimanja propisanih radnji
o stavljanju mandata u mirovanje člana vijeća mjesnog odbora, primjenjuju se odredbe izbornog
zakona o mirovanju odnosno prestanku mandata iz razloga nespojivih dužnosti predviđenih ovom
Odlukom.
Članak 11.
Vijeće Mjesnog odbora ima nadležnosti:
 donosi Program rada i izvješće o radu,
 donosi Plan gradnje uređenja i održavanja manjih objekata komunalne infrastrukture
individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava
komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim
programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizacije, plin,
električne energije, distribucije TV, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi,
nerazvrstane ceste i nogostupi, fontane, javni zdenci, vjerski, kulturni, športski i drugi javni
objekti) i utvrđuje prioritet u realizaciji,
 donosi Temeljna pravila Mjesnog odbora,
 bira i opoziva predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
 saziva mjesne zborove građana,
 zajedno s drugim mjesnim odborima predlaže raspisivanje referenduma sukladno Statutu
Općine Breznica,
 surađuje s drugim mjesnim odborima,
 donosi Poslovnik o svom radu i
 obavlja druge poslove utvrđene zakonima i Statutom Općine Breznica.
Program rada Mjesnog odbora Vijeće Mjesnog odbora dostavit će općinskom načelniku do 1.
listopada tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.

Prijedlog Plana gradnje iz stavka 1. alineje 2. ovog članka Vijeće mjesnog odbora dužno je
donijeti do 30. studenog tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.
Članak 12.
Konstituirajuća sjednica Vijeća sazvat će se u roku 30 dana od dana objave izbornih rezultata
na oglasnoj ploči Općine Breznica.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove
predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti u roku 30 dana od dana objave izbornih rezultata
na oglasnoj ploči Općine Breznica.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakonskom roku pročelnik će odmah sazvati novu
konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku 30 dana od dana sazivanja sjednice.
Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj
glasova, sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na
glasačkom listiću.
Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća mjesnog odbora za kojeg je glasovala
većina svih članova vijeća.
Članak 13.
Na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća podnosi se Izvješće o provedenim izborima i
izabranim članovima Vijeća.
Izvješće podnosi predsjedavajući.
Članak 14.
Članovi Vijeća imaju pravo i dužnost:
 prisustvovati sjednicama Vijeća Mjesnog odbora,
 predlagati Vijeću Mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,
 raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća Mjesnog
odbora,
 imaju i druga prava i dužnosti utvrđena Poslovnikom i Temeljnim pravilima Vijeća Mjesnog
odbora.
Članak 15.
Sjednice Vijeća Mjesnog odbora sazivaju se prema potrebi, a pravovaljane su ako je nazočna
većina članova Vijeća.
Vijeće Mjesnog odbora donosi odluke većinom nazočnih članova Vijeća.
Temeljna pravila Mjesnog odbora, Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora, Plan komunalnih
akcija i Odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeće Mjesnog odbora donosi većinom
glasova svih članova.
Vijeće Mjesnog odbora Poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom
glasova svih članova Vijeća.
b) PREDSJEDNIK VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Članak 16.
Vijeće Mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika Vijeća
i jednog potpredsjednika Vijeća na vrijeme od 4 godine.
Članak 17.
Nadležnosti predsjednika Vijeća Mjesnog odbora su:
 predstavlja i zastupa Mjesni odbor i Vijeće Mjesnog odbora,
 saziva sjednice, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća,

 provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća, te izvješćuje o provođenju odluka Vijeća,
 brine o provedbi propisa i drugih akata koji se odnose na rad Mjesnog odbora,
 surađuje s općinskim načelnikom i predsjednikom Općinskog vijeća,
 informira građane o pitanjima vezanim za rad Mjesnog odbora,
 obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće.
Predsjednik je odgovoran za svoj rad Vijeću, odnosno općinskom načelniku za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Breznica povjerenih Mjesnom odboru.
Članak 18.
Vijeće Mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku Vijeća.
Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vijeća mora biti obrazložen.
Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja može dati najmanje 1/3 članova Vijeća.
O prijedlogu izglasavanja nepovjerenja predsjedniku glasovat će se ako Vijeće prihvati
prijedlog većinom nazočnih vijećnika.
Prijedlog je prihvaćen ako se za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vijeća izjasni
natpolovična većina svih članova Vijeća.
Članak 19.
Vijeće Mjesnog odbora može osnovati stalna ili privremena radna tijela.
Radna tijela osnivaju se odlukom kojom se utvrđuje njihov sastav i djelokrug.
U radnim tijelima razmatraju se pojedina pitanja o kojima se raspravlja i odlučuje u Vijeću
Mjesnog odbora.
Predsjednik radnog tijela organizira rad tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim
sjednicama.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
IV. ORGANIZIRANJE OBAVLJANJA POSLOVA I NADZORA NAD RADOM MJESNOG
ODBORA
Članak 20.
Obavljanje administrativnih i drugih poslova kao i potrebiti poslovni prostor za rad Mjesnog
odbora osigurava Općina Breznica.
Članak 21.
Nadzor nad zakonitošću rada Mjesnog odbora obavlja općinski načelnik, koji može raspustiti
Vijeće Mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Općine Breznica, Temeljna pravila mjesnog
odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
Članak 22.
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora dužan je u roku 8 dana od dana donošenja dostaviti
načelniku Općine Breznica opće akte koje donosi Vijeće.
V. JAVNOST RADA
Članak 23.
Rad Vijeća Mjesnog odbora je javan.
Vijeće Mjesnog odbora obavještava javnost o svom radu, stavovima i odlukama koje je
donijelo, kao i o temama o kojima je raspravljalo, putem oglašavanja na oglasnim pločama i na web
stranicama Općine Breznica.

Članak 24.
Vijeće Mjesnog odbora može odlučiti da se sjednica Vijeća ili pojedini dio sjednice održi bez
nazočnosti javnosti.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Usvojena Temeljna pravila Mjesnog odbora predsjednik Vijeća dostavlja općinskom načelniku
u roku 8 dana od dana stupanja na snagu.
Članak 26.
Izmjene i dopune Temeljnih pravila Mjesnog odbora donose se na isti način koji je propisan za
donošenje Temeljnih pravila Mjesnog odbora.
Prijedlog za izmjene i dopune Pravila može dati Vijeće Mjesnog odbora i načelnik Općine
Breznica.
Članak 27.
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine
Breznica.

PREDSJEDNIK
Vijeća Mjesnog odbora

