
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S A D R Ž A J 
 
AKTI MJESNOG ODBORA KNEŽEVI 
VINOGRADI 
 

1. Pravila Mjesnog odbora……….…….1 

 
 
 

 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Temeljem članka 81. Statuta Općine 
Kneževi Vinogradi ( Službeni glasnik 2/09 Općine 
Kneževi Vinogradi) Vijeće Mjesnog odbora  
Kneževi Vinogradi na 2.sjednici održanoj dana 
11.10.2010.godine donijelo je 
 

PRAVILA 
MJESNOG ODBORA 

 
 

I. TEMELJNE  ODREDBE 
 

Članak 1. 
Vijeće Mjesnog odbora  Kneževi Vinogradi 

( u daljnjem tekstu: Vijeće ) ovim Pravilima 
mjesnog odbora pobliže ureñuje pravnu osobnost 
mjesnog odbora, područje mjesnog odbora, naziv, 
sjedište, zastupanje mjesnog odbora prema trećima, 
tijela mjesnog odbora, unutarnje ustrojstvo, 
djelokrug rada, način odlučivanja, odnos prema 
Općinskom  načelniku i Općinskom vijeću, način 
financiranja i druga pitanja.  
 
II. PRAVNA OSOBNOST 
 

Članak 2. 
 Mjesni odbor Kneževi Vinogradi (u 
daljnjem tekstu: Mjesni odbor) osnovan je Statutom 
Općine Kneževi Vinogradi . 
 Mjesni odbor osnovan je za područje 
naselja  Kneževi Vinogradi. 
 Granice Mjesnog odbora sukladne su 
granicama katastarskih općina . 
 

Članak 3. 
Naziv Mjesnog odbora iz članka 2.ovih Pravila 
glasi: 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI  
MJESNI ODBOR KNEŽEVI VINOGRADI 
 

Članak 4. 
Mjesni odbor u svom poslovanju 

upotrebljava žig. 
Žig je okruglog oblika promjera 3,00 cm. Zbog 
mješovitog nacionalnog sastava stanovništva 
Mjesni odbor ima dva žiga – dvojezična i to: 

1. u gornjem obodnom djelu žiga stoji natpis 
„OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI, 
ОПШТИНА КНЕЖЕВИ ВИНОГРАДИ“, 
a u donjem dijelu „MJESNI ODBOR 
KNEŽEVI VINOGRADI, МЕСНИ 
ОДБОР КНЕЖЕВИ ВИНОГРАДИ“, s 
upisanim brojem „1“ 

2. u gornjem obodnom djelu žiga stoji natpis 
„OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI, 
HERCEGSZÖLLŐSI JÁRÁS“ a u donjem 
dijelu „MJESNI ODBOR KNEŽEVI 
VINOGRADI, HERCEGSZÖLLŐSI 
HELYI VÁLASZTMÁNY”, s upisanim 
brojem „2”. 

 
Članak 5. 

Sjedište Mjesnog odbora je: Kneževi 
Vinogradi, Hrvatske Republike 3. 
 
III. TIJELA MJESNOG ODBORA 
 

Članak 6. 
Tijela mjesnog odbora su: 
- vijeće mjesnog odbora, 
- predsjednik i potpredsjednik  vijeća 

mjesnog odbora. 
 

Članak 7. 
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Općinsko vijeće svojom odlukom utvrdilo 
je broj članova Vijeća mjesnog odbora. 

Vijeće mjesnog odbora broji 9 članova. 
Izbor članova Vijeća mjesnog odbora 

obavlja se po odredbama Izbornog zakona koji važi 
za izbor vijećnika u Općinsko vijeće . 

 
 

Članak 8. 
Vijeće mjesnog odbora donosi: 

• Odluku o izboru predsjednika i 
potpredsjednika, 

• Pravila mjesnog odbora, 
• Poslovnik o radu Vijeća mjesnog odbora, 
• Program rada mjesnog odbora, 
• Financijskih plan i godišnji obračun, 
• Donosi druge Odluke i akte u skladu sa 

Zakonom, i Statutom općine,te odluka 
općinskog vijeća i Općinskog načelnika, 

 
Članak 9. 

Vijeće mjesnog odbora usklañuje suradnju 
s udrugama na svom području u pitanjima  od 
interesa za mjesni odbor. 

 
Članak 10. 

U obavljanju poslova osobito značajnih za 
mjesnu samoupravu, a koji su u nadležnosti 
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, Vijeće 
mjesnog odbora može razmatrati i predlagati ga  
tijelima lokalne samouprave: 
• koncept razvoja svoga područja u okviru 

razvoja Općine, 
• rješenja od interesa za svoje područje u 

postupcima izrade i donošenja prostornih i 
drugih planskih dokumenata, 

• odluke o utvrñivanju naselja, kvaliteti 
stanovanja, komunalnim objektima, 
infrastrukturi, te obavljanju komunalnih i 
drugih uslužnih djelatnosti, 

• odluke o zadovoljavanju potreba stanovnika na 
području mjesnog odbora u oblasti 
predškolskog odgoja , socijalne skrbi, kulture, 
tehničke kulture i športa, 

• pratiti stanje u komunalnoj infrastrukturi na 
svom području i davati prijedloge izgradnje i 
razvoja komunalne infrastrukture, 

• pratiti mjere i akcije zaštite i unapreñuje 
okoliše, te poboljšanje uvjeta života, 

• pratiti stanje sigurnosti i zaštite grañana, 
imovine i dobara na svom području i predlagati 
poduzimanje mjera,  

• predlagati mjere za učinkovitiji rad komunalnih 
službi, 

• predlagati osnivanje ustanova kojima se ureñuje 
predškolski odgoj, osnovno obrazovanje, javno 
zdravstvo, socijalna skrb, kultura šport i 
tehnička kultura, 

• predlagati imenovanje ulica, javnih površina, 
parkova, športskih terena, škola, vrtića, 
ustanova i dr. 

• predlagati promjenu područja mjesnog odbora, 
• potiče razvoj mjesne samouprave, osnivanje 

mjesnih odbora i sudjelovanje grañana u 
donošenju odluka kojima se ureñuje življenje i 
obveze grañana u lokalnoj samoupravi. 

 
Članak 11. 

Vijeće mjesnog odbora svoje odluke donosi 
na sjednicama. 

Rad vijeća mjesnog odbora i način 
donošenja odluke pobliže se ureñuje Poslovnikom o 
radu Vijeća. 

Na sjednicama Vijeća obvezno se vodi 
zapisnik o radu Vijeća. 
 

Članak 12. 
Vijeće mjesnog odbora održava sjednice u 

pravilu jednom mjesečno. 
Vijeće mjesnog odbora može sazivati 

mjesni zbor grañana radi raspravljanja o potrebama 
i interesima grañana, te davanja prijedloga za 
rješavanje pitanja od mjesnog značaja. 
 

Članak 13. 
Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji 

Program rada,kojeg je  dužan dostaviti Općinskom  
načelniku na  najkasnije do 1.studenog tekuće 
godine za slijedeću godinu. 

 
Članak 14. 

 Programom rada utvrñuju se zadaci 
mjesnog odbora ,osobito u pogledu voñenja brige o  
ureñenju područja mjesnog odbora ,provoñenjem 
manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava 
komunalnih standard grañenja na području mjesnog 
odbora ,voñenje brige o poboljšanju zadovoljavanju 
lokalnih potreba grañana u oblasti 
zdravstva,socijalne skrbi,kulture ,športa i drugih 
lokalnih potreba na svom području.  
 

Članak 15. 
Vijeće mjesnog odbora dužno se izjasniti o 

informacijama koje mu dostavi općinski načelnik, a 
osobito o pitanjima u svezi s: 

- planiranim razvojem Općine 
- zaštitom okoliša 
- gradnjom objekata na području 

Mjesnog odbora, 
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- drugim pitanjima od značaja za 
područje Mjesnog odbora. 

 
Članak 16. 

Vijeće mjesnog odbora dužno je dati svoje 
mišljenje o pitanjima koje općinski  načelnik zatraži 
od Vijeća mjesnog odbora , a osobito o pitanjima u 
svezi s: 

- planom ureñenja javnih površina, 
- osnutkom i premještajem ustanova, 
- ureñenjem prometa, 
- izmjenom granica mjesnog odbora, 
- utvrñivanjem radnog vremena na 

području mjesnog odbora,i sl. 
 

Članak 17. 
Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog 
odbora saziva načelnik. 
Na  sjednici Vijeća mjesnog odbora biraju 

se tijela Vijeća mjesnog odbora. 
 

Članak 18. 
Vijeće iz svojih redova bira predsjednika i 

potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora. 
Predsjednik i potpredsjednik biraju se 

većinom glasova svih članova Vijeća. 
Izbor predsjednika i potpredsjednika 

obavlja se u pravilu javnim glasovanjem. 
 

Članak 19. 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora 

predstavlja i zastupa Mjesni odbor prema 
Općinskom vijeću i Općinskom načelniku, kao i 
prema trećim osobama. 

Predsjednik zastupa Mjesni odbor u okviru 
zakonskih i statutarnih ovlaštenja. 

Predsjednika u slučaju spriječenosti 
zamjenjuje potpredsjednik. 

Predsjednik može neka svoja ovlaštenja 
prenijeti na potpredsjednika. 

 
Članak 20. 

Predsjednik je za zakonito postupanje u 
okviru svojih ovlaštenja odgovoran Vijeću mjesnog 
odbora i Općinskom načelniku. 

U okviru svojih ovlaštenja predsjednik u 
ime Mjesnog odbora potpisuje sve akte, kao i 
ugovore. 

 
Članak 21. 

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora ima 
slijedeća prava i obveze: 

- saziva sjednice Vijeća mjesnog odbora, 
- predsjedava sjednicama Vijeća, 
- potpisuje akte koje se donose na 

sjednicama, 

- potpisuje akte koje u ime Mjesnog 
odbora upućuje trećim osobama, 

- odgovoran je za zakonito donošenje i 
provoñenje odluka Vijeća, 

- odgovoran je za primjenu Zakona, 
Statuta Općine, Pravila mjesnog odbora 
kao i drugih akata koje donosi 
Općinsko vijeće, Općinski načelnik i 
Vijeće mjesnog odbora,  

- u ime mjesnog odbora sklapa pravne 
poslove, u okviru nadležnosti koje mu 
po položaju pripadaju, ili na njega 
prenese tijelo lokalne samouprave, 

- obavlja i sve  druge poslove koje mu 
povjeri Općinsko vijeće, Općinski 
načelnik i Vijeće mjesnog odbora. 

 
Članak 22. 

Mjesni odbor može  imati tajnika i 
blagajnika. 
Tajnika i blagajnika imenuje Vijeće 
mjesnog odbora većinom glasova. 

 
Članak 23. 

Tajnik Mjesnog odbora vodi 
administrativno poslovanje, Mjesnog odbora i 
pomaže predsjedniku u sazivanju i voñenju sjednica 
Vijeća i drugih tijela. 

Tajnik mjesnog odbora odgovara za 
pravilno voñenje zapisnika i točnost donijeti odluka 
i zaključaka. 

Stručne i administrativne poslove za 
potrebe M.O.obavlja upravno tijelo Općine na način 
propisan Općim aktom kojim se ureñuje ustrojstvo i 
način rada JUO Općine. 

 
Članak 24. 

Blagajnik Mjesnog odbora vodi blagajničko 
poslovanje, te uplate i isplate gotovinskog novca 
preko blagajne. 

 
Članak 25. 

Vijeće mjesnog odbora može osnivati 
stalna i povremena radna i stručna tijela. 

 
IV. FINANCIRANJE RADA I PROGRAMA 
MIJESNOG ODBORA 
 

Članak 26. 
 

Djelatnosti iz programa rada Mjesnog 
odbora financiraju se iz sredstava Proračuna 
Općine, a mogu se financirati donacijama novčanih 
i materijalnih sredstava, kao i dobrovoljnim radom. 

 
Članak 27. 
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O financijskom poslovanju mjesnih odbor 
vodi knjigovodstvenu evidenciju, sastavlja godišnji 
financijskih plan, podnosi godišnjih obračun 
prihoda i rashoda. 
 

Članak 28. 
Mjesni odbor vodi evidencije o imovini 

,stvarima i novčanim sredstvima koji su u 
njegovom vlasništvu. 

Mjesni odbor može raspolagati i 
opterećivati nekretnine i stvari u njegovom 
vlasništvu po prethodno pribavljenoj suglasnosti 
Općinskog načelnika. 

 
V. ZAVRŠNE  ODREDBE 
 

Članak 29. 
Izmjene i dopune ovih pravila donosi 

Vijeće mjesnog odbora, na način propisan kao mi 
za donošenje Pravila  

Vijeće će ostale akte, potrebne za rad 
mjesnog odbora, donijeti najkasnije u roku šest 
mjeseci. 

 
Članak 30. 

Ova Pravila stupaju na snagu danom 
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku 
Općine Kneževi Vinogradi”,a sa njim prestaje s 
važnošću Pravila donesena 2002.godine. 

 
KLASA:026-01/10-01/6                                                       
URBROJ:2100/06-03-01/10-01  
Kneževi Vinogradi, 11.10.  2010.                                       
 

Predsjednik vijeća  
            Mjesnog odbora 
   Miroslav Aćimović v.r. 
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