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Temeljem članka 59. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 123/17.) i
članka 79. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09,
26/10, 23/11, 5/13. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Preloga na __ sjednici održanoj
dana _________________ godine, donosi

OSNOVE PRAVILA
MJESNIH ODBORA GRADA PRELOGA

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Osnovama pravila mjesnih odbora Grada Preloga (u daljnjem tekstu
Osnove pravila) određuje se djelokrug i način rada mjesnih odbora, postupak
donošenja odluka, broj članova vijeća mjesnog odbora, način izbora vijeća, kriteriji za
utvrđivanje i podjelu sredstava iz gradskog proračuna, te druga pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza mjesnih odbora.
Članak 2.
Kao oblik sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području Grada
Preloga osnivaju se mjesni odbori.
Na području Grada Preloga postaje sljedeći mjesni odbori: Mjesni odbor
Prelog, Mjesni odbor Otok, Mjesni odbor Čehovec, Mjesni odbor Cirkovljan, Mjesni
odbor Draškovec, Mjesni odbor Hemuševec, Mjesni odbor Oporovec i Mjesni odbor
Čukovec.
Članak 3.
Ostvarujući zajedničke interese građana mjesni odbori međusobno surađuju, a
uz suglasnost Gradonačelnika i sa mjesnim odborima sa područja drugih jedinica
lokalne samouprave.

II.

DJELOKRUG I NAČIN RADA MJESNIH ODBORA
Članak 4.
Djelokrug rada mjesnih odbora je:
- vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora
- poboljšanje kvalitete stanovanja, uređenja mjesta, izgradnja i
održavanje parkova, nasada, dječjih igrališta,
- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne
komunalne infrastrukture (javna rasvjeta, autobusna stajališta,
tržnice, parkirališta, nogostupi, poljski putevi i sl.)

-

održavanje groblja i sakralnih objekata
čišćenje javnih površina i drugih površina,
ostali poslovi od interesa za mjesni odbor.

Članak 5.
Gradsko vijeće može posebnom odlukom povjeriti mjesnom odboru obavljanje
pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga koji su od neposrednog i
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na tom području.
Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u
Proračuna Grada.
Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka predsjednik vijeća mjesnog
odbora odgovara gradonačelniku.
Članak 6.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad
odgovara vijeću mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog
odbora, financijski plan, godišnji obračun, izvješće o radu mjesnog odbora i druge
akte iz djelokruga rada mjesne samouprave.
Članak 7.
Programom rada utvrđuju se potrebe, aktivnosti i zadaci mjesnog odbora koji
proizlazi iz djelokruga rada, kao i potreba građana i financijskih mogućnosti mjesnog
odbora.
Program rada donosi se najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za iduću
godinu.
Program rada vijeća mjesnog odbora dostavlja se Gradonačelniku radi
dobivanja suglasnosti.
Članak 8.
Financijski plan donosi se usporedno s programom rada, u skladu sa
smjernicama Gradonačelnika.
Financijski plan sadrži na prihodovnoj strani predviđene izvore prihoda, a na
troškovnoj strani predviđene rashode isključivo za namjene utvrđene programom.
Financijski plan dostavlja se Gradonačelniku zajedno sa programom rada.
Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana u tijeku godine donose se
na način i postupak utvrđen prethodnim člankom i dostavlja se na suglasnost
Gradonačelniku u roku od 15 dana od dana donošenja.
Mjesni odbor koji ne dostavi program rada i financijski plan Gradonačelniku na
način i u rokovima utvrđenim ovim Osnovama pravila, nema pravo na korištenje
sredstava iz Proračuna Grada, do izvršenja obveza.
Članak 9.
Izvješće o izvršenju financijskog plana mjesnih odbora mora obavezno
sadržavati početno i završno stanje svih prihoda, rashoda i objašnjenje većeg
odstupanja.
Izvješće o izvršenju financijskog plana, kao i izvješće o radu mjesnog odbora,
dostavlja se Gradonačelniku najkasnije do 20. ožujka za prethodnu godinu.

Članak 10.
Vijeće mjesnog odbora radi na sjednicama.
Vijeće mjesnog odbora donosi odluke i druge akte većinom glasova svih
članova.
Odluke i druge akte koje donosi vijeće mjesnog odbora predsjednik vijeća je
dužan dostaviti gradonačelniku u roku od 15 dana od dana donošenja.
U slučajevima predvođenim ovim Osnovama pravila kada vijeće treba ishoditi
suglasnost nadležnih tijela na svoje odluke, Gradonačelnik je dužan dati suglasnost u
roku od 30 dana od dana primitka odluke, odnosno 90 dana kada suglasnost treba
dati Gradsko vijeće.
U slučaju da tijela iz prethodnog stavka ne daju suglasnost u određenom roku,
smatra se da je suglasnost dana nakon isteka rokova iz prethodnog stavka.
Članak 11.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.
Gradonačelnik može predložiti Gradskom vijeću da raspusti vijeće mjesnog
odbora, ako ono učestalo krši Statut Grada, Osnove pravila ili ne izvršava povjerene
mu poslove.
Članak 12.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana,
te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja može sazvati mjesne
zborove građana.
Mjesni zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji
čini određenu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl.).
Mjesni zbog građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog
odbora kojeg odredi vijeće.

III.

BROJ ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Članak 13.
Vijeće mjesnih odbora imaju sljedeći broj članova:
Prelog
11 članova
Čehovec
7 članova
Cirkovljan
7 članova
Draškovec
7 članova
Hemuševec
5 članova
Oporovec
5 članova
Čukovec
5 članova
Otok
5 članova.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine.

Članak 14.
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem,
razmjernim izbornim sustavom.
Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način
zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeća.

NAČIN I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA

IV.

Članak 15.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće Grada
Preloga.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana održavanja izbora ne može proteći
manje od 30 niti više od 60 dana.
Članak 16.
Gradonačelnik donosi odluku:
o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva,
daje obvezatne upute za rad Gradskog izbornog povjerenstva i utvrđuje
kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njegovog održavanja,
- o financijskim sredstvima za provedbu izbora.
Gradonačelnik donosi odluku o imenovanju članova Gradskog izbornog
povjerenstva odmah po stupanju na snagu odluke o raspisivanju izbora.
-

Članak 17.
Prijevremeni izbori održavaju se zbog prestanka mandata članova vijeća,
uslijed raspuštanja vijeća prije isteka mandata.
U slučaju iz prethodnog stavka, prijevremeni izbori se moraju održati u roku od
90 dana od dana raspuštanja vijeća.
Članak 18.
Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom
konstituiranja vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o
raspisivanju izbora.
Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom
konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na
redovnim izborima.
Članak 19.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s navršenih 18 godina koji imaju
prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.
Za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabrana osoba s
navršenih 18 godina koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se
vijeće izbori provode.
Članak 20.
Član vijeća mjesnog odbora ne može istovremeno biti gradonačelnik, zamjenik
gradonačelnika, uprava trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Grada Preloga,
ravnatelj ustanove kojoj je Grad Prelog osnivač te službenik ili namještenik u
upravnim tijelima Grada Preloga.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti iz stavka 1. ovog članka,
može se kandidirati za člana vijeća mjesnog odbora, a ukoliko bude izabrana dužna
je najkasnije pri konstituiranju vijeća mjesnog odbora izjasniti se o tome prihvaća li
dužnost člana vijeća mjesnog odbora ili nastavlja s obavljanjem 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, za
vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga
zamjenik sukladno odredbama ove Odluke.
Član vijeća mjesnog odbora koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan
je u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika vijeća
mjesnog odbora.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća mjesnog odbora
nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću mjesnog odbora na temelju prestanka
mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća mjesnog odbora
u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata
članu vijeća mjesnog odbora prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog
zahtjeva.
Ako član vijeća ne podnese pisani zahtjev iz prethodnog stavka smatrat će se
da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća mjesnog odbora na temelju
prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 21.
Članu vijeća mandat prestaje u slijedećim slučajevima:
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o
dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti,
danom pravomoćnosti sudske odluke,
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu
zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske
presude,
4. ako mu prestane prebivalište s područja mjesnog odbora, danom prestanka
prebivališta
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo
6. smrću.
Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. točka 1.
ovog članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja
sjednice vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste.
Ostavka podnesena suprotno prethodnom stavku ne proizvodi pravni učinak.
Članu vijeća kojemu prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin
države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka. 1. točka 5.
ovog članka.
Članak 22.
Tijela za pripremu i provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora su:
1. Gradsko izborno povjerenstvo i
2. Birački odbori.
Članovi Gradskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora kao i njihovi
zamjenici mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo na području Grada
Preloga.
Članovi Gradskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora kao i njihovi
zamjenici imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 23.
Gradsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za
članove vijeća mjesnih odbora :
- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članova vijeća mjesnih
odbora,
- propisuje i objavljuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe
izbora,
- propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora,
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove
vijeća mjesnih odbora,
- imenuje i raspušta članove biračkog odbora,
- nadzire rad biračkog odbora
- određuje biračka mjesta,
- sastavlja i objavljuje kandidacijske liste za članova vijeća mjesnih
odbora te zbirne liste,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
- objavljuje rezultate izbora,
- obavlja i druge radnje shodno odredbama zakona.
Članak 24.
Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Gradsko izborno povjerenstvo čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana
i njihovi zamjenici.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva moraju
biti magistri pravne struke, odnosno osobe koje su stekle visoku stručnu spremu
pravne struke, magistar prava, diplomirani pravnik ili stručni specijalist javne uprave.
Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva određuje se po prihvaćanju,
utvrđivanju i objavi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora, a čine ga po dva
predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno
predložena predstavnika oporbenih stranaka, odnosno koalicija sukladno stranačkom
sastavu Gradskog vijeća Grada Preloga.
Ako se ne postigne dogovor o predstavnicima političkih stranaka odnosno
koalicija, njihov se izbor obavlja kockom između predloženih kandidata pred izbornim
povjerenstvom.
Svi članovi Gradskog izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
U sastavu Gradskog izbornog povjerenstva ne mogu biti osobe koje su
kandidati za članove vijeća mjesnih odbora.
Članak 25.
Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima te
osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik te dva člana i njihovi
zamjenici. Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija
a po jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije
sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća.
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti
njihova imena Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja
izbora. Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Gradskom izbornom

povjerenstvu u roku iz prethodnog stavka, Gradsko izborno povjerenstvo samostalno
će odrediti članove biračkih odbora.
Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listi.
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne
političke stranke i potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i
kaznenom odgovornošću pri Gradskom izbornom povjerenstvu.
Biračke odbore za sva biračka mjesta imenuje Gradsko izborno povjerenstvo
najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora.
Članak 26.
Liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora predlažu političke stranke
registrirane u Republici Hrvatskoj i birači, Gradskom izbornom povjerenstvu.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća mjesnih
odbora na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom,
donesenom na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu
ravnopravnosti spolova.
Dvije ili više političkih stranka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova
vijeća mjesnih odbora.
Članak 27.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelj predlaže kandidacijsku listu grupe
birača, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti:
- 90 potpisa za listu za izbor članova Mjesnog odbora Prelog,
- 50 potpisa za listu za izbor članova Mjesnog odbora Čehovec, Mjesnog
odbora Cirkovljan i Mjesnog odbora Draškovec,
- 30 potpisa za listu za izbor članova Mjesnog odbora Otok, Mjesnog
odbora Hemuševec, Mjesnog odbora Oporovec i Mjesnog odbora
Čukovec.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i
prezime, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto
njezina izdavanja te potpis birača.
Podnositelj prijave kandidacijske liste grupe birača je prvi po redu potpisnik
kandidacijske liste.
Kandidat ujedno može biti i podnositelj svoje kandidacijske liste grupe birača.
Članak 28.
Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih
stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu.
Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka,
u nazivu će se koristiti i kratice.
Ako su listu predložili birači, njezin naziv je Kandidacijska lista grupe birača.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.
Članak 29.
U prijedlogu liste obavezno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste,
imena i prezimena svakog od kandidata na listi, nacionalnost, prebivalište, datum
rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Uz prijedlog liste dostavlja se i očitovanje svakog od kandidata na listi o
prihvaćanju kandidature, ovjerena od strane javnog bilježnika ili Gradskog izbornog
povjerenstva.
Na očitovanje o prihvaćanju kandidature navodi se i izjava kandidata o
nepostojanju zabrane kandidiranja.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od onog broja članova vijeća mjesnog
odbora koliko ih se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo
kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u to vijeće mjesnog odbora.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova koji se
bira, kandidacijska lista nije pravovaljana.
Članak 30.
Gradsko izborno povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti
jesu li one podnesene sukladno odredbama ove Odluke, te ako ocijeni da nisu,
pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za
kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.
Gradsko izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i
kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48
sati.
Članak 31.
Gradsko izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih
kandidacijskih lista sastavlja zbirnu listu.
Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim
kandidacijskim listama a sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime
nositelja svake liste.
Članak 32.
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije
održavanja izbora.
Sudionici izborne promidžbe su političke stranke, odnosno dvije ili više
političkih stranaka, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, naznačeni na objavljenoj
kandidacijskoj listi i zbirnoj listi.
Svi sudionici izborne promidžbe imaju pravo na izbornu promidžbu pod
jednakim uvjetima.
Članak 33.
Biračka mjesta određuje Gradsko izborno povjerenstvo najkasnije 15 dana
prije dana održavanja izbora.
Gradsko izborno povjerenstvo objaviti će biračka mjesta na mjestima
uobičajenima za oglašavanje te na internet stranici Grada Preloga.
Članak 34.
Glasovanje se obavlja na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Glasovanje se obavlja osobno, glasačkim listićem.
Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje radni broj ispred naziva
kandidacijske liste.

Članak 35.
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu mjesnog odbora
sadrži:
- naziv liste
- ime i prezime nositelja liste
- naputak o načinu glasovanja
- serijski broj listića.
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su
navedene na zbirnoj listi.
Članak 36.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima
dobiju najmanje 5 % važećih glasova birača.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se
na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s
brojevima od jedan do zaključno broja koliko se članova vijeća bira, pri čemu se
uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću
osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata, uključujući
decimalne ostatke, koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj
mjesta u vijeću koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano
najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dvije ili
više lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi
lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.
Ako su dvije ili više lista iz stavka 4. ovog članka ostvarile pravo na mjesto u
vijeću, broj članova vijeća povećat će se i u tom slučaju broj članova vijeća može biti
paran.
Članak 37.
Rezultate izbora za članove pojedinog vijeća utvrđuje Gradsko izborno
povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u mjesnom
odboru.
Kad Gradsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će
objaviti:
- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića
- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista
- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za
članove vijeća.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči i internet stranici
Grada Preloga.
Članak 38.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranje ili u postupku izbora
članova vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijskih lista grupe
birača, kandidati ili najmanje 5 % birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće
provode izbori.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za
članove vijeća podnose se Gradskom izbornom povjerenstvu.
Prigovor se podnosi u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je
izvršena radnja na koju je sastavljen prigovor.
Članak 39.
Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je
nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave.
Žalba se podnosi u roku od 48 sati računajući od dana kada je primljeno
pobijano rješenje.
Žalba se podnosi putem Gradskog izbornog povjerenstva.
Članak 40.
Sredstva za pokriće troškova izbora za članove vijeća mjesnih odbora
osiguravaju se u Proračunu Grada.
Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Gradsko izborno povjerenstvo koje
je odgovorno za raspodjelu i trošenje osiguranih sredstava.
Gradsko izborno povjerenstvo objaviti će cjelovito izvješće o visini troškova
izbora i načinu njihova korištenja na internet stranici Grada Preloga, u roku od 30
dana od dana objave službenih rezultata izbora.
Članak 41.
Na sva ostala pitanja vezano uz postupak kandidiranja i provođenje izbora na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.
Članak 42.
Prva konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30
dana od dana objave konačnih rezultata izbora.
Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašten sazivač
odmah će ponovno sazvati sjednicu, koja se treba održati u roku 30 dana.
Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika, predsjedava prvi izabrani član
s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ako je više lista dobilo isti najveći
broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedati će prvi izabrani kandidat s liste koja
je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća.
Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavka 1. i 2. ovog članka, Gradsko
vijeće raspisat će nove izbore.

V.

FINANCIJSKA SREDSTVA MJESNIH ODBORA

Članak 43.
Sredstva za funkcioniranje mjesnih odbora osiguravaju se iz prihoda mjesnih
odbora i Proračuna Grada.
Članak 44.
Prihodi mjesnih odbora su sredstva od:
- komunalne naknade i prihoda od groblja
- prihodi od komunalnog doprinosa,

-

100 % iznosa od prodaje zemljišta za gradilišta,
zakup objekata i zemljišta (neizgrađenih i poljoprivrednih) koji su dati
na korištenje mjesnom odboru,
naknade od koncesija,
prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Grada
naknade od zaštite vodocrpilišta i hidro rente
naknade za jednokratno korištenje objekta
naknada za postavljanje prigodnih štandova u naselju
ostali prihodi prema posebnoj odluci Gradsko vijeća.

Članak 45.
Prihodi mjesnog odbora vode se i uplaćuju preko žiro računa Grada i troše
isključivo za namjene utvrđene programom i financijskim planom, na koje je
Gradonačelnik dao suglasnost.

VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.
U slučaju da određena pitanja iz djelokruga rada, nadležnosti, postupka izbora
mjesnih odbora nisu regulirana ovim Osnovama pravila, primjenjuju se zakonske
odredbe, odredbe Statuta Grada Preloga, odluke Gradskog vijeća Grada Preloga i
gradonačelnika.
Članak 47.
Danom stupanja na snagu ovih Osnova pravila prestaju važiti Osnove pravila
mjesnih odbora Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/02. i
19/10.).
GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA:
URBROJ:
Prelog, ______________

PREDSJEDNIK:
Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

OBRAZLOŽENJE
Obaveza donošenja osnova pravila mjesnih odbora utvrđena je u Zakonu o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi te u Statutu Grada Preloga. Osnova pravila
donesena su 2002 godine te su 2010. godine donesene i njihove izmjene. S obzirom
na izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te novom Zakonu
o lokalnim izborima bilo je nužno prići izradi novim Osnovama pravila mjesnih
odbora. Osnova pravila uređuju osim samog postupka provođenja mjesnih izbora i
djelokrug i način rada mjesnih odbora, postupak donošenja odluka, broj članova
vijeća mjesnog odbora, kriterije za utvrđivanje i podjelu sredstava iz gradskog
proračuna, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza mjesnih
odbora. Vezano uz predstojeće izbore za mjesne odbore potrebno je naglasiti da
nema nekih značajnih promjena u tom dijelu. O svim onim izmjenama koje su
predviđene u prijedlogu odluke, osobe koje će sudjelovati u postupku izbora biti će
na vrijeme obaviještene od strane Gradskog izbornog povjerenstva i to prvenstveno
putem web stranice i kreiranim obrascima.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Preloga prihvaćanje
prijedloga Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga u tekstu kako je to gore
navedeno.
Pročelnica:
Miljenka Radović, mag.iur.

