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G R A D   P A Z I N 
 
 
 

187 
 

Na osnovi članka 62. Statuta Grada 
Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), Vijeće Mjesnog odbora Grdoselo na 
svojoj sjednici od 6. svibnja 2002. donijelo je 
ovaj 
 

P O S L O V N I K 
o radu Vijeća Mjesnog odbora 

Grdoselo 
 

Članak 1. 
 Ovim Poslovnikom uređuju se način i 
postupak konstituiranja Vijeća Mjesnog odbora 
Grdoselo (dalje: Vijeće), početak obnašanja 
dužnosti člana Vijeća, prava i dužnosti člana 
Vijeća, način glasovanja i donošenja akata, 
odluka i zaključaka na sjednicama Vijeća, 
javnost rada Vijeća, način vođenja i sadržaj 
Zapisnika, te druga pitanja od značenja za 
uredan rad Vijeća.  
 

Članak 2. 
 Konstituirajuću sjednicu Vijeća, u roku i 
na način koji su utvrđeni aktom Grada Pazina o 
izboru članova Vijeća na području Grada 
Pazina, sazivlje Gradonačelnik Grada Pazina ili 
osoba koju on ovlasti.  
 Do izbora Predsjednika Vijeća, konsti-
tuirajućoj sjednici Vijeća predsjedava dobno 
najstariji član Vijeća (dalje: Predsjedatelj).  
 Vijeće je konstituirano izborom Predsje-
dnika na prvoj sjednici Vijeća na kojoj je pri-
sutna većina od ukupnog broja članova Vijeća.  
 Nakon izbora Predsjednika Vijeća, 
izabrani Predsjednik preuzima predsjedavanje 
sjednici Vijeća.  
 

Članak 3. 
 Na konstituirajućoj sjednici, nakon 
utvrđivanja Dnevnoga reda, prije izbora 
Predsjednika Vijeća, na prijedlog Predsjedatelja, 
Vijeće utvrđuje i verificira mandat članovima 
Vijeća, u skladu sa Zakonom o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
 
 
 

 
Članak 4. 

 Izabrani članovi Vijeća, koji sukladno 
Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i Zakonu o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave daju ostavku ili svoj 
mandat stavljaju u mirovanje, moraju o tome u 
pisanom obliku obavijestiti Vijeće.  
 Ako nastupi jedna od okolnosti iz 
prethodnoga stavka ovoga članka, izabranoga 
člana Vijeća zamijenit će neizabrani kandidat s 
liste s koje je izabrani član, kojeg odredi 
politička stranka odnosno koalicija stranaka koja 
je predlagatelj liste, odnosno predlagatelj 
nezavisne liste, ako se radi o članu Vijeća s te 
liste.  

 
Članak 5. 

 Dužnosti i prava članovima Vijeća 
započinju nakon verifikacije njihovoga mandata. 
 Članovi Vijeća imaju pravo i dužnost 
sudjelovati u radu sjednica Vijeća, na njima 
raspravljati i glasovati, podnositi inicijative, 
davati prijedloge za rješavanje pitanja od 
mjesnog i lokalnog značenja, postavljati pitanja i 
drugo.  

Članak 6. 
 Predsjednik Vijeća bira se tajnim 
glasovanjem, iz reda članova Vijeća, većinom 
glasova od ukupnog broja članova Vijeća, ako je 
sjednici prisutna većina članova Vijeća.  
 Prijedlog kandidata za Predsjednika 
Vijeća podnosi Predsjedatelj, a mogu ga 
podnijeti i najmanje dva člana Vijeća. 
 

Članak 7. 
 Ako kandidat s utvrđene liste sa samo 
jednim kandidatom za Predsjednika Vijeća u 
tajnom glasovanju ne dobije potreban broj 
glasova, ponovit će se kandidacijski postupak.  

Ako je za Predsjednika Vijeća utvrđena 
lista od dva ili više kandidata, na postupak 
izbora i glasovanja shodno će se primijeniti 
odredbe članaka 120. do 127. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Pazina.  
 

Članak 8. 
 Na izglasavanje nepovjerenja Predsje-
dniku Vijeća shodno se primjenjuju odredbe 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) sa- 
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moupravi i odredbe ovoga Poslovnika za 
njegovo kandidiranje i izbor. 

 
Članak 9. 

 Odluke i zaključke Vijeće donosi 
većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ako 
je sjednici prisutna većina članova Vijeća, osim 
o pitanjima za koja je ovim Poslovnikom ili 
Pravilima Mjesnog odbora Grdoselo propisano 
da je potrebna drugačija većina glasova. 
 

Članak 10. 
 Odluke i zaključci na sjednicama Vijeća 
donose se javnim glasovanjem, osim ako ovim 
Poslovnikom ili Pravilima Mjesnog odbora nije 
uređeno da se o nekom pitanju ili o donošenju 
nekog akta ili neke odluke glasuje tajno. 
 Ovaj Poslovnik donosi se većinom 
glasova svih članova Vijeća. 
 

Članak 11. 
 Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima. 
 Glasački listići iste su veličine, boje i 
oblika i ovjereni su pečatom Mjesnog odbora.  
 Do izrade pečata Mjesnog odbora 
Grdoselor glasački listići iz prethodnog stavka 
ovoga članka ovjeravat će se pečatom Gradskog 
vijeća Grada Pazina.  
 Tajno glasovanje provodi Predsjednik 
Vijeća odnosno Predsjedatelj uz pomoć dva 
člana Vijeća. 
 

Članak 12. 
 Sjednice Vijeća sazivlje Predsjednik 
Vijeća. Poziv za sjednicu s prijedlogom 
Dnevnoga reda dostavlja se članovima Vijeća, 
gostima i drugim pozvanim osobama, u pravilu 
tri dana prije održavanja sjednice. 
 Iznimno, kad se radi o hitnim stvarima, 
Predsjednik može sjednicu Vijeća sazvati i 
telefonom. U tom slučaju, pisani Dnevni red 
predložit će na sjednici Vijeća. 
 O predloženom Dnevnom redu, te o 
eventualnim izmjenama i dopunama Dnevnoga 
reda na sjednici Vijeća vodi se rasprava. 
 Dnevni red se utvrđuje većinom glasova 
nazočnih članova Vijeća.  
 Riječ članovima Vijeća Predsjednik 
Vijeća daje prema redoslijedu prijavljivanja. 
 

Članak 13. 
 O radu sjednice Vijeća vodi se Zapisnik.  
 

 
 Zapisnik sadrži Dnevni red sjednice, 
osnovne podatke o radu sjednice i o iznesenim 
prijedlozima po točkama Dnevnoga reda, o 
sudjelovanju članova Vijeća, gostiju i drugih 
osoba u raspravi, o rezultatima glasovanja, te o 
donesenim odlukama i zaključcima.  
 U Zapisnik se unose: redni broj 
sjednice, podaci o prisutnim i odsutnim 
članovima Vijeća, o prisutnim gostima i drugim 
osobama, te drugi podaci važni za rad sjednice 
Vijeća.  
 Zapisnik potpisuju Predsjednik odnosno 
Predsjedatelj i zapisničar. 
 

Članak 14. 
 Sjednice Vijeća su javne, osim ako 
Vijeće ne odluči drugačije. 
 O radu Vijeća javnost i građani mogu se 
obavještavati putem sredstava javnog 
priopćavanja ili putem Oglasne ploče, te na 
drugi prikladan način. 
 

Članak 15. 
 Na pitanja koja nisu uređena ovim 
Poslovnikom shodno se primjenjuju odredbe 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina 
(Službene novine Grada Pazina broj 21/01). 
 

Članak 16. 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 026-01/02-01/02 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-5 
U Grdoselu, 6. svibnja 2002.  
 
 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA GRDOSELO 
 
 

Predsjedatelj 
konstituirajuće sjednice 
Vijeća Mjesnog odbora 

Branko Juričić,s.r. 
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Na osnovi članka 62. Statuta Grada Pa-

zina (Službene novine Grada Pazina broj 21/01), 
Vijeće Mjesnog odbora Grdoselo, na svojoj 
sjednici od 6. svibnja 2002. donijelo je ova 

 
P R A V I L A 

Mjesnog odbora Grdoselo 
 
1. Opće odredbe 
 

Članak 1. 
 Ovim Pravilima uređuju se ustrojstvo i 
samoupravni djelokrug Mjesnog odbora 
Grdoselo (dalje: Mjesni odbor), način izbora i 
opoziva, te djelokrug i ovlasti tijela Mjesnog 
odbora, način sazivanja, rada i djelokrug 
Mjesnog zbora građana, postupak za donošenje 
akata i način odlučivanja, izvori sredstava i 
odgovornost za upotrebu sredstava Mjesnog 
odbora i za provođenje odluka tijela Mjesnog 
odbora, te zakonitost rada tijela Mjesnog odbora 
i druga pitanja od značenja za ostvarivanje 
mjesne samouprave i za ostvarivanje prava, 
obveza i odgovornosti Mjesnog odbora. 
 

Članak 2. 
 Mjesni odbor  pravna je osoba osnovana 
Statutom Grada Pazina kao jedinica mjesne 
samouprave za mjesno područje Grdoselo, te 
kao oblik neposrednog sudjelovanja građana na 
tomu području u odlučivanju o lokalnim poslo-
vima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja 
na život i rad građana, u skladu sa zakonom. 
 Vijeće Mjesnog odbora, nakon konzu-
ltacije s građanima na svome području, može 
donijeti odluku o Danu Mjesnog odbora, te o 
načinu njegovoga obilježavanja i proslavljanja. 
 
2. Ustrojstvo, pečat i samoupravni djelokrug 
 

Članak 3. 
 Mjesni odbor Grdoselo obuhvaća 
naselje Grdoselo s pripadajućim dijelovima 
naselja (selima) Baničići, Belići, Čerišnjevica, 
Grdoselo, Katun Grdoselski, Kras Grdoselski, 
Mišoni, Pujasi, Racanija i Šišovići, te dio naselja 
Butoniga i to selo Šajkovići. 
 Sjedište Mjesnog odbora je u Grdoselu, 
PAZIN, Grdoselo 14.  

 
Članak 4. 

Mjesni odbor ima pečat.  

 
Pečat Mjesnog odbora je okruglog 

oblika, promjera 30 mm. Uz unutarnji obod 
pečata je tekst: ISTARSKA ŽUPANIJA – 
GRAD PAZIN, a po sredini, većim slovima: 
MJESNI ODBOR GRDOSELO. 
 Pečatom se ovjeravaju odluke, zaključci, 
opći i drugi akti Mjesnog odbora, pismena u 
pravnom prometu i u komuniciranju s tijelima 
državne vlasti, lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te s pojedinim ustanovama i 
drugim pravnim i fizičkim osobama.  
 Zaključkom Vijeća Mjesnog odbora 
(dalje: Vijeće) određuju se način korištenja 
pečata i osoba odgovorna za njegovo čuvanje. 
 

Članak 5. 
 U okviru svog samoupravnog 
djelokruga Mjesni odbor vodi brigu: a) o 
uređenju naselja i sela na svome području, b) o 
poboljšavanju kvalitete življenja i stanovanja na 
svome području, c) o obavljanju komunalnih i 
drugih uslužnih djelatnosti, te o poboljšavanju i 
održavanju objekata i uređaja mjesne i lokalne 
infrastrukture na svome području, d) o 
potrebama građana u djelatnostima brige o djeci, 
odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i javnoga 
zdravlja, e) o zadovoljavanju potreba građana u 
područjima kulture, tjelesne i zdravstvene 
kulture, tehničke kulture i športa, f) o 
komunalnom redu, očuvanju prirode i o zaštiti 
okoliša na svome području, g) o organiziranju 
pučkih svečanosti i priredaba, o obilježavanju 
Dana Mjesnog odbora (ako je taj Dan utvrđen), 
h) o uvjetima za rad tijela Mjesnog odbora i o 
drugim pitanjima koja se odnose na svakodnevni 
život i rad građana na svome području.  

Osim poslova i zadaća iz prethodnog 
stavka ovoga članka, Mjesni odbor svojim 
Programom rada utvrđuje i druge poslove i 
zadaće od interesa za poboljšavanje života i rada 
građana na svome području.  
 
3. Tijela Mjesnog odbora  
 

Članak 6. 
Tijela Mjesnog odbora su Vijeće i 

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora (dalje: 
Predsjednik).  

Vijeće ima pet (5) članova. 
 

Članak 7. 
Članove Vijeća biraju, neposredno 

tajnim glasovanjem, građani s područja Mjesnog 
odbora koji imaju biračko pravo, na način i po  
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postupku koje svojim aktom uređuje Gradsko 
vijeće Grada Pazina, u skladu sa zakonom. 

Mandat članova Vijeća započinje danom 
konstituiranja Vijeća i traje četiri (4) godine.  
 

Članak 8. 
Članovi Vijeća nisu opozivi.  
Članu Vijeća prestaje mandat prije 

isteka redovitog četverogodišnjeg mandata: 1) 
ako podnese ostavku, danom dostave pisane 
ostavke Predsjedniku Vijeća, 2) ako mu je 
pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta 
odnosno ograničena poslovna sposobnost, 
danom pravomoćnosti sudske odluke, 3) ako je 
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 
šest (6) mjeseci, danom pravomoćnosti te 
presude, 4) ako odjavi prebivalište s mjesnog 
područja Grdoselo, danom odjave prebivališta, 
5) ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 
hrvatsko državljanstvo, danom njegova 
prestanka, te 6) smrću.  

Član Vijeća koji u smislu Zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
obavlja neku od nespojivih dužnosti s dužnošću 
člana Vijeća, može, da bi obavljao dužnost člana 
Vijeća: a) napustiti nespojivu dužnost ili b) svoj 
mandat člana Vijeća staviti u mirovanje. 

 
Članak 9. 

 Ako članu Vijeća u smislu članka 8. 
stavak 2. ovih Pravila prestane mandat prije 
isteka vremena  na koje je izabran ili ako svoj 
mandat stavi u mirovanje (članak 8. st. 3. ovih 
Pravila), njegovu će dužnost do isteka toga 
vremena odnosno dok traje mirovanje obnašati 
zamjenik člana.  
 Zamjenika člana Vijeća  u slučaju iz 
prethodnoga stavka ovoga članka pismeno 
određuje politička stranka čijem je članu Vijeća 
prestao mandat ili mu je mandat stavljen u 
mirovanje i to između neizabranih kandidata sa 
svoje liste kandidata. 
 Člana Vijeća izabranog na koalicijskoj 
listi dviju ili više političkih stranaka, ako mu je 
prestao mandat ili mu je mandat stavljen u 
mirovanje, zamjenjuje neizabrani kandidat s 
dotične liste kandidata s koje je izabran i član, a 
pismeno ga određuje politička stranka kojoj je u 
trenutku izbora pripadao član Vijeća kojem je 
prestao mandat.  

 

 
Ako mandat u smislu članka 8. ovih 

Pravila prestane ili bude stavljen u mirovanje 
članu Vijeća izabranog na nezavisnoj listi, 
njegovog zamjenika pismeno će odrediti 
predlagatelj nezavisne liste između neizabranih 
kandidata s te liste kandidata. 
 

Članak 10. 
Konstituirajuću sjednicu Vijeća, na 

način i u roku  koji su utvrđeni aktom Gradskog 
vijeća Grada Pazina o izboru članova Vijeća 
Mjesnih odbora na području Grada Pazina, 
saziva Gradonačelnik Grada Pazina ili osoba 
koju on ovlasti.  

Do izbora Predsjednika Vijeća, 
konstituirajućoj sjednici Vijeća predsjedava 
dobno najstariji član Vijeća.  

Način i postupak za izbor Predsjednika 
Vijeća potanje se uređuje Poslovnikom o radu 
Vijeća.  

Članak 11. 
Predsjedniku Vijeća mandat traje  četiri 

(4) godine.  
U slučaju spriječenosti Predsjednika Vi-

jeća, zamjenjuje ga član Vijeća kojeg on odredi. 
Predsjednik Vijeća dužan je funkciju 

Predsjednika obnašati savjesno i odgovorno, u 
duhu Ustava, zakona, Statuta Grada Pazina, ovih 
Pravila i akata Vijeća, zauzimajući se za 
rješavanje pitanja od neposrednog i 
svakodnevnog interesa za život i rad građana s 
područja Mjesnog odbora. 

Za svoj rad te za provođenje akata i 
odluka Vijeća Predsjednik Vijeća odgovara 
Vijeću, a za obavljanje poslova koje Mjesnom 
odboru iz svog samoupravnog djelokruga 
povjeri Grad Pazin - Gradonačelniku Grada 
Pazina.  

Članak 12. 
U okviru svoga djelokruga Predsjednik 

Vijeća a) predstavlja Mjesni odbor, b) saziva 
sjednice Vijeća i predsjedava im, c) usklađuje 
rad Vijeća i brine o izvršavanju Programa rada, 
Financijskog plana, ovih Pravila i drugih akata 
Mjesnog odbora, d) saziva Mjesni zbor građana i 
predsjedava mu, e) brine o zakonitosti rada 
Vijeća, f) obavlja druge poslove od interesa za 
učinkovito ostvarivanje mjesne samouprave na 
području Mjesnog odbora. 
 

Članak 13. 
Sjednicu Vijeća može sazvati i 

Gradonačelnik Grada Pazina.  
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Članak 14. 

Vijeće u okviru svoga djelokruga donosi 
Pravila Mjesnog odbora i Poslovnik o svome 
radu, godišnji Program rada, Financijski plan i 
Godišnji obračun Mjesnog odbora, raspravlja i 
donosi odluke i zaključke o pitanjima i 
problemima od interesa za život i rad građana na 
svome području, te obavlja druge poslove i 
izvšava druge zadaće utvrđene zakonom, 
Statutom Grada Pazina i ovim Pravilima.  

U okviru svoga djelokruga Vijeće može 
pokretati određena pitanja od neposrednog 
interesa za život i rad građana na svome 
području i predlagati Gradskom Poglavarstvu i 
Gradskom vijeću Grada Pazina način i rokove za 
njihovo razrješavanje.                      
 Za izvršavanje pojedinih zadaća Vijeće  
može osnivati stalna ili povremena radna tijela 
(komisije, radne grupe) 
           

Članak 15. 
 Vijeće donosi odluke i zaključke 
većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ako 
je sjednici prisutna većina članova Vijeća, osim 
o pitanjima za koja je ovim Pravilima ili 
Poslovnikom o radu Vijeća propisano da je 
potrebna drugačija većina glasova. 
 O donošenju Pravila Mjesnog odbora i 
Poslovnika o radu Vijeća, te o donošenju 
godišnjeg Programa rada, Financijskog plana i 
Godišnjeg obračuna, Vijeće odlučuje većinom 
glasova svih svojih članova. 
 

Članak 16. 
 Odluke i zaključci se na sjednicama 
Vijeća donose javnim glasovanjem, osim ako 
Zakonom, Poslovnikom o radu Vijeća ili ovim 
Pravilima nije uređeno da se o nekom pitanju ili 
o donošenju neke odluke ili akta glasuje tajno.  
 Vijeće može većinom glasova prisutnih 
odlučiti da će se na sjednici Vijeća glasovati 
tajno i o nekom drugom pitanju.  
 
4. Mjesni zbor građana 
 

Članak 17. 
 Radi raspravljanja o potrebama i 
interesima građana, te radi davanja prijedloga za 
rješavanje određenih pitanja od mjesnog 
značaja, Vijeće i Gradonačelnik Grada Pazina 
mogu sazivati mjesne zborove građana.  
 Mjesni zbor građana iz prethodnog 
stavka ovoga članka može se sazvati za cijelo 
područje Mjesnog odbora ili za dio toga  

 
područja koje čini zasebnu cjelinu (dio naselja, 
selo i sl.). 

Članak 18. 
 Sastanak Mjesnog zbora građana saziva 
se pozivima na kućne adrese, javnim 
oglašavanjem (plakati, radio, novine) ili na drugi 
prikladan način, o čemu odluku donosi Vijeće  
odnosno sazivač.  

U pozivu odnosno javnom oglasu iz 
prethodnog stavka ovoga članka sažeto se 
navode pitanja o kojima će se raspravljati na 
zboru građana.  
 

Članak 19. 
 Sastanak Mjesnog zbora građana vodi 
Predsjednik Vijeća ili član Vijeća kojeg odrede 
Vijeće ili Predsjednik.  
 Kad Mjesni zbor građana sazivlje 
Gradonačelnik Grada Pazina, tada ga vodi 
Gradonačelnik ili osoba koju on odredi. 
 O radu i o zaključcima Mjesnog zbora 
građana vodi se Zapisnik, kojeg potpisuju 
zapisničar i voditelj zbora. 
 
5. Akti Mjesnog odbora 
 

Članak 20. 
 Temeljni akti Mjesnog odbora jesu: 
Pravila Mjesnog odbora, Poslovnik o radu 
Vijeća, godišnji Program rada, Financijski plan i 
Godišnji obračun Mjesnog odbora.  
 U vezi s izvršavanjem godišnjeg 
Programa rada te u vezi s rješavanjem problema 
i pitanja od interesa za život i rad građana na 
svome području, Vijeće donosi odluke i 
zaključke. 

Članak 21. 
 Godišnjim Programom rada Mjesnog 
odbora Vijeće, s naznakom  prioriteta, te 
potrebnih sredstava i izvora financiranja, 
utvrđuje svoje zadaće koje se odnose na 
uređenje područja Mjesnog odbora, 
poboljšavanje kvalitete življenja i stanovanja, 
komunalne i druge uslužne djelatnosti i 
održavanje lokalne infrastrukture, potrebe u 
djelatnostima brige o djeci, odgoja, obrazovanja, 
socijalne skrbi i zdravstva, potrebe u kulturi, 
fizičkoj i tehničkoj kulturi i športu, na očuvanje i 
zaštitu prirode i okoliša, mjesne blagdane i 
pučke svečanosti, te na druga pitanja od interesa 
za život i rad građana na svome području. 
 U pripremanju prijedloga godišnjeg 
Programa rada, Vijeće kontaktira i obavlja  
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potrebne konzultacije s Poglavarstvom i s 
nadležnim upravnim tijelima Grada Pazina.  
 Prijedlog godišnjeg Programa rada 
Vijeće, najkasnije do 1. listopada tekuće za 
iduću godinu, dostavlja Poglavarstvu Grada 
Pazina radi dobivanja suglasnosti.  
 

Članak 22. 
 Financijskim planom Mjesnog odbora 
za dotičnu godinu, u skladu s godišnjim 
Programom rada, iskazuju se: a) planirani 
prihodi Mjesnog odbora po vrstama, izvorima i 
po namjenama, b) planirani rashodi (izdaci) po 
vrstama i namjenama. 
 Financijski plan Mjesnog odbora 
dostavlja se Poglavarstvu Grada Pazina zajedno 
s godišnjim Programom rada Mjesnog odbora.  
 

Članak 23. 
 Godišnjim obračunom Mjesnog odbora, 
u skladu s propisima, iskazuju se glavni podaci o 
realizaciji Financijskog plana, o ostvarenju 
prihoda po vrstama, izvorima i namjenama, o 
ostvarenim izdacima po vrstama izdataka i 
namjenama, te o financijskom stanju na kraju 
financijske godine.  
 Godišnji obračun Vijeće donosi do roka 
utvrđenog propisima, a nadležnom Upravnom 
odjelu Grada Pazina dostavlja ga najkasnije do 
15. ožujka za prethodnu godinu.  
 

Članak 24. 
 Poslovnikom o radu Vijeća, u skladu sa 
Statutom Grada Pazina i ovim Pravilima, 
uređuju se način i postupak konstituiranja 
Vijeća, način glasovanja i donošenja akata, 
odluka i zaključaka, javnost rada, način vođenja 
Zapisnika, te druga pitanja od interesa za uredan 
rad Vijeća.  

Članak 25. 
Akte, odluke i zaključke Vijeća 

potpisuje Predsjednik Vijeća odnosno osoba 
koja je predsjedavala sjednici Vijeća. 
 Zaglavlje akta Mjesnog odbora sadrži: 
naziv županije (ISTARSKA ŽUPANIJA), naziv 
Grada (GRAD PAZIN), naziv Mjesnog odbora 
(MJESNI ODBOR GRDOSELO), naziv tijela 
(VIJEĆE MJESNOG ODBORA, 
PREDSJEDNIK), brojčanu oznaku, mjesto i 
datum izrade akta, s time da se naziv Mjesnog 
odbora ispisuje većim slovima u odnosu na 
ostali tekst.  

 
 

 
Članak 26. 

 Predsjednik Vijeća dužan je u roku od 
osam (8) dana od dana njihovog donošenja, 
Gradonačelniku Grada Pazina dostaviti opće 
akte koje je donijelo Vijeće.  
 
6. Sredstva za rad Mjesnog odbora 
 

Članak 27. 
 Za rad Mjesnog odbora i za izvršavanje 
njegovoga Programa rada sredstva se, u skladu s 
planom razvoja i mogućnostima Grada Pazina, 
osiguravaju u Proračunu Grada Pazina.  
 Osim sredstava iz prethodnog stavka 
ovoga članka Mjesni odbor može ostvarivati 
prihode od pomoći, dotacija i sponzorstava 
pravnih i fizičkih osoba, od samodoprinosa 
građana u skladu sa zakonom i drugim 
propisom, te iz drugih izvora u skladu sa 
Statutom Grada Pazina i s drugim propisima. 
 

Članak 28. 
 Sredstvima za rad Mjesnog odbora i za 
izvršavanje njegovoga Programa, Vijeće 
raspolaže u skladu s njihovom namjenom i 
odgovorno je za njihovo zakonito, uredno i 
namjensko korištenje.  
 
7. Obavljanje administrativnih poslova  
i nadzor nad zakonitošću rada 
 

Članak 29. 
 Odgovarajući prostor za rad Mjesnog 
odbora i njegovih tijela, te za obavljanje 
administrativnih poslova Vijeća osigurava 
Poglavarstvo Grada Pazina.  
 

Članak 30. 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela 
Mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo Grada 
Pazina.  
 Poglavarstvo Grada Pazina može 
rasputiti Vijeće ako ono učestalo krši Statut 
Grada Pazina, ova Pravila ili ako ne izvršava 
povjerene mu poslove. 
 
8. Promjene u ustrojstvu Mjesnog odbora 
 

Članak 31. 
 Mjesni odbor može mijenjati svoje 
ustrojstvo i teritorijalni obuhvat. 

O izdvajanju pojedinog naselja ili dijela 
naselja iz sastava Mjesnog odbora radi osnivanja 
novog Mjesnog odbora ili radi pripajanja 
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drugom Mjesnom odboru, odlučuje se u 
postupku i na način utvrđen zakonom i Statutom 
Grada Pazina. 
 
9. Završne i prijelazne odredbe 
 

Članak 32. 
 Na ova Pravila daje suglasnost 
Poglavarstvo Grada Pazina. 
 

Članak 33. 
Danom stupanja na snagu ovih Pravila 

prestaje važiti Odluka o osnivanju Mjesnog 
odbora Grdoselo (Službene novine Grada Pazina 
broj 1/95).  

Članak 34. 
Ova Pravila stupaju na snagu danom 

objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.  
 
KLASA: 026-01/02-01/02 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-8 
U Grdoselu, 6. svibnja 2002. 
 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA GRDOSELO 

 
Predsjednik Vijeća  

Mjesnog odbora 
Vojko Mogorović, s.r. 

 
 Na ova Pravila dalo je suglasnost 
Poglavarstvo Grada Pazina svojim Zaključkom 
KLASA: 026-01/02-01/06, URBROJ: 2163/01-
02-01-02-2 od 23. svibnja 2002. godine. 
 

Predsjednik 
Poglavarstva Grada Pazina 

Neven Rimanić, dipl.ing.,s.r. 
 
189 
 
Na osnovi Izvještaja o rezultatima 

glasovanja za članove Vijeća Mjesnog odbora 
Grdoselo na izborima od 14. travnja 2002., koji 
je usvojilo Vijeće Mjesnog odbora Grdoselo na 
sjednici od 6. svibnja 2002., Vijeće Mjesnog 
odbora Grdoselo na sjednici održanoj 6. svibnja 
2002. donijelo je ovo 

 
R J E Š E N J E 

o verifikaciji mandata članova 
Vijeća Mjesnog odbora Grdoselo 
 

1. Verificira se mandat u trajanju od 
četiri godine sljedećim članovima Vijeća 
Mjesnog odbora Grdoselo: 
1. Vojku Mogoroviću, 
2. Zoranu Kontiću, 
3. Mladenu Mogoroviću, 
4. Josipu Parisu, 
5. Branku Juričiću. 

 
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Karojba, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan.  
 
KLASA: 026-01/02-01/02 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-4 
U Grdoselu, 6. svibnja 2002.  
 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA GRDOSELO 

 
Predsjedatelj 

Vijeća Mjesnog odbora 
Branko Juričić, s.r. 

 
190 
Na osnovi članka 62. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine broj 33/01), te na osnovi članka 6. Poslo-
vnika o radu Vijeća Mjesnog odbora Grdo--selo, 
Vijeće Mjesnog odbora Grdoselo na svojoj 
sjednici od 6. svibnja 2002. donijelo je ovo 

 
R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika Vijeća 
Mjesnog odbora Grdoselo 

 
1. Vojko Mogorović izabire se za 

predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Grdoselo. 
 
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Karojba, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA GRDOSELO 
 
KLASA: 026-01/02-01/02 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-7 
U Grdoselu, 6. svibnja 2002.  
 

Predsjedatelj 
Vijeća Mjesnog odbora 

Branko Juričić, s.r. 
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Na osnovi članka 62. Statuta Grada 
Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), Vijeće Mjesnog odbora Kršikla na svojoj 
sjednici od 9. svibnja 2002. donijelo je ovaj 
 

P O S L O V N I K 
o radu Vijeća Mjesnog odbora 

Kršikla 
 

Članak 1. 
 Ovim Poslovnikom uređuju se način i 
postupak konstituiranja Vijeća Mjesnog odbora 
Kršikla (dalje: Vijeće), početak obnašanja 
dužnosti člana Vijeća, prava i dužnosti člana 
Vijeća, način glasovanja i donošenja akata, 
odluka i zaključaka na sjednicama Vijeća, 
javnost rada Vijeća, način vođenja i sadržaj 
Zapisnika, te druga pitanja od značenja za 
uredan rad Vijeća.  
 

Članak 2. 
 Konstituirajuću sjednicu Vijeća, u roku i 
na način koji su utvrđeni aktom Grada Pazina o 
izboru članova Vijeća na području Grada 
Pazina, sazivlje Gradonačelnik Grada Pazina ili 
osoba koju on ovlasti.  
 Do izbora Predsjednika Vijeća, konsti-
tuirajućoj sjednici Vijeća predsjedava dobno 
najstariji član Vijeća (dalje: Predsjedatelj).  
 Vijeće je konstituirano izborom Predsje-
dnika na prvoj sjednici Vijeća na kojoj je pri-
sutna većina od ukupnog broja članova Vijeća.  
 Nakon izbora Predsjednika Vijeća, 
izabrani Predsjednik preuzima predsjedavanje 
sjednici Vijeća.  
 

Članak 3. 
 Na konstituirajućoj sjednici, nakon 
utvrđivanja Dnevnoga reda, prije izbora 
Predsjednika Vijeća, na prijedlog Predsjedatelja, 
Vijeće utvrđuje i verificira mandat članovima 
Vijeća, u skladu sa Zakonom o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
 

Članak 4. 
 Izabrani članovi Vijeća, koji sukladno 
Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i Zakonu o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave daju ostavku ili svoj  
 

 
mandat stavljaju u mirovanje, moraju o tome u 
pisanom obliku obavijestiti Vijeće.  
 Ako nastupi jedna od okolnosti iz 
prethodnoga stavka ovoga članka, izabranoga 
člana Vijeća zamijenit će neizabrani kandidat s 
liste s koje je izabrani član, kojeg odredi 
politička stranka odnosno koalicija stranaka koja 
je predlagatelj liste, odnosno predlagatelj 
nezavisne liste, ako se radi o članu Vijeća s te 
liste.  
 

Članak 5. 
 Dužnosti i prava članovima Vijeća 
započinju nakon verifikacije njihovoga mandata. 
 Članovi Vijeća imaju pravo i dužnost 
sudjelovati u radu sjednica Vijeća, na njima 
raspravljati i glasovati, podnositi inicijative, 
davati prijedloge za rješavanje pitanja od 
mjesnog i lokalnog značenja, postavljati pitanja i 
drugo.  
 

Članak 6. 
 Predsjednik Vijeća bira se tajnim 
glasovanjem, iz reda članova Vijeća, većinom 
glasova od ukupnog broja članova Vijeća, ako je 
sjednici prisutna većina članova Vijeća.  
 Prijedlog kandidata za Predsjednika 
Vijeća podnosi Predsjedatelj, a mogu ga 
podnijeti i najmanje dva člana Vijeća. 
 

Članak 7. 
 Ako kandidat s utvrđene liste sa samo 
jednim kandidatom za Predsjednika Vijeća u 
tajnom glasovanju ne dobije potreban broj 
glasova, ponovit će se kandidacijski postupak.  

Ako je za Predsjednika Vijeća utvrđena 
lista od dva ili više kandidata, na postupak 
izbora i glasovanja shodno će se primijeniti 
odredbe članaka 120. do 127. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Pazina.  
 

Članak 8. 
 Na izglasavanje nepovjerenja Predsje-
dniku Vijeća shodno se primjenjuju odredbe 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i odredbe ovoga Poslovnika za 
njegovo kandidiranje i izbor. 
 

Članak 9. 
 Odluke i zaključke Vijeće donosi 
većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ako 
je sjednici prisutna većina članova Vijeća, osim 
o pitanjima za koja je ovim Poslovnikom ili  
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Pravilima Mjesnog odbora Kršikla propisano da 
je potrebna drugačija većina glasova. 
 

Članak 10. 
 Odluke i zaključci na sjednicama Vijeća 
donose se javnim glasovanjem, osim ako ovim 
Poslovnikom ili Pravilima Mjesnog odbora nije 
uređeno da se o nekom pitanju ili o donošenju 
nekog akta ili neke odluke glasuje tajno. 
 Ovaj Poslovnik donosi se većinom 
glasova svih članova Vijeća. 
 

Članak 11. 
 Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima. 
 Glasački listići iste su veličine, boje i 
oblika i ovjereni su pečatom Mjesnog odbora.  
 Do izrade pečata Mjesnog odbora 
Kršikla glasački listići iz prethodnog stavka 
ovoga članka ovjeravat će se pečatom Gradskog 
vijeća Grada Pazina.  
 Tajno glasovanje provodi Predsjednik 
Vijeća odnosno Predsjedatelj uz pomoć dva 
člana Vijeća. 
 

Članak 12. 
 Sjednice Vijeća sazivlje Predsjednik 
Vijeća. Poziv za sjednicu s prijedlogom 
Dnevnoga reda dostavlja se članovima Vijeća, 
gostima i drugim pozvanim osobama, u pravilu 
tri dana prije održavanja sjednice. 
 Iznimno, kad se radi o hitnim stvarima, 
Predsjednik može, obavještavajući osobno 
članove Vijeća, sjednicu Vijeća sazvati i 
telefonom. U tom slučaju, pisani Dnevni red 
predložit će na sjednici Vijeća. 
 O predloženom Dnevnom redu, te o 
eventualnim izmjenama i dopunama Dnevnoga 
reda na sjednici Vijeća vodi se rasprava. 
 Dnevni red se utvrđuje većinom glasova 
nazočnih članova Vijeća.  
 Riječ članovima Vijeća Predsjednik 
Vijeća daje prema redoslijedu prijavljivanja. 
 

Članak 13. 
 O radu sjednice Vijeća vodi se Zapisnik.  
 Zapisnik sadrži Dnevni red sjednice, 
osnovne podatke o radu sjednice i o iznesenim 
prijedlozima po točkama Dnevnoga reda, o 
sudjelovanju članova Vijeća, gostiju i drugih 
osoba u raspravi, o rezultatima glasovanja, te o 
donesenim odlukama i zaključcima.  
 U Zapisnik se unose: redni broj 
sjednice, podaci o prisutnim i odsutnim člano- 

 
vima Vijeća, o prisutnim gostima i drugim 
osobama, te drugi podaci važni za rad sjednice 
Vijeća.  
 Zapisnik potpisuju Predsjednik odnosno 
Predsjedatelj i zapisničar. 
 

Članak 14. 
 Sjednice Vijeća su javne, osim ako 
Vijeće ne odluči drugačije. 
 O radu Vijeća javnost i građani mogu se 
obavještavati putem sredstava javnog 
priopćavanja ili putem Oglasne ploče, te na 
drugi prikladan način. 
 

Članak 15. 
 Na pitanja koja nisu uređena ovim 
Poslovnikom shodno se primjenjuju odredbe 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina 
(Službene novine Grada Pazina broj 21/01). 
 

Članak 16. 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 026-01/02-01/04 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-5 
U Kršikli, 9. svibnja 2002.  
 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KRŠIKLA 
 

 
Predsjedatelj 

konstituirajuće sjednice 
Vijeća Mjesnog odbora 

Slavko Juričić, s.r. 
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192 
Na osnovi članka 62. Statuta Grada 

Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), Vijeće Mjesnog odbora Kršikla, na svo-
joj sjednici od 9. svibnja 2002. donijelo je ova 

 
P R A V I L A 

Mjesnog odbora Kršikla 
 
1. Opće odredbe 
 

Članak 1. 
 Ovim Pravilima uređuju se ustrojstvo i 
samoupravni djelokrug Mjesnog odbora Kršikla 
(dalje: Mjesni odbor), način izbora i opoziva, te 
djelokrug i ovlasti tijela Mjesnog odbora, način 
sazivanja, rada i djelokrug Mjesnog zbora 
građana, postupak za donošenje akata i način 
odlučivanja, izvori sredstava i odgovornost za 
upotrebu sredstava Mjesnog odbora i za 
provođenje odluka tijela Mjesnog odbora, te 
zakonitost rada tijela Mjesnog odbora i druga 
pitanja od značenja za ostvarivanje mjesne 
samouprave i za ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti Mjesnog odbora. 
 

Članak 2. 
 Mjesni odbor pravna je osoba osnovana 
Statutom Grada Pazina kao jedinica mjesne 
samouprave za mjesno područje Kršikla, te kao 
oblik neposrednog sudjelovanja građana na 
tomu području u odlučivanju o lokalnim poslo-
vima od neposrednog i svakodnevnog utje-caja 
na život i rad građana, u skladu sa zakonom. 
 Vijeće Mjesnog odbora, nakon konzul-
tacije s građanima na svome području, može 
donijeti odluku o Danu Mjesnog odbora, te o 
načinu njegovoga obilježavanja i proslavljanja. 
 
2. Ustrojstvo, pečat i samoupravni djelokrug 
 

Članak 3. 
 Mjesni odbor Kršikla obuhvaća naselje 
Kršikla s pripadajućim dijelovima naselja 
(selima) Brtonići, Frki, Gambari, Gržani, Kišići, 
Kršikla, Opatija i Petrovići, te dio naselja 
Butoniga s pripadajućim dijelovima naselja 
(selima) Bašići, Blekani, Cesari, Gabrijelići, 
Glavanovići, Tončići i Turki. 

Sjedište Mjesnog odbora je u Kršikli, 
PAZIN, Kršikla bb.  

 
Članak 4. 

Mjesni odbor ima pečat.  

 
Pečat Mjesnog odbora je okruglog 

oblika, promjera 30 mm. Uz unutarnji obod 
pečata je tekst: ISTARSKA ŽUPANIJA – 
GRAD PAZIN, a po sredini, većim slovima: 
MJESNI ODBOR KRŠIKLA. 
 Pečatom se ovjeravaju odluke, zaključci, 
opći i drugi akti Mjesnog odbora, pismena u 
pravnom prometu i u komuniciranju s tijelima 
državne vlasti, lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te s pojedinim ustanovama i 
drugim pravnim i fizičkim osobama.  
 Zaključkom Vijeća Mjesnog odbora 
(dalje: Vijeće) određuju se način korištenja 
pečata i osoba odgovorna za njegovo čuvanje. 
 

Članak 5. 
 U okviru svog samoupravnog 
djelokruga Mjesni odbor vodi brigu: a) o 
uređenju naselja i sela na svome području, b) o 
poboljšavanju kvalitete življenja i stanovanja na 
svome području, c) o obavljanju komunalnih i 
drugih uslužnih djelatnosti, te o poboljšavanju i 
održavanju objekata i uređaja mjesne i lokalne 
infrastrukture na svome području, d) o 
potrebama građana u djelatnostima brige o djeci, 
odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i javnoga 
zdravlja, e) o zadovoljavanju potreba građana u 
područjima kulture, tjelesne i zdravstvene 
kulture, tehničke kulture i športa, f) o 
komunalnom redu, očuvanju prirode i o zaštiti 
okoliša na svome području, g) o organiziranju 
pučkih svečanosti i priredaba, o obilježavanju 
Dana Mjesnog odbora (ako je taj Dan utvrđen), 
h) o uvjetima za rad tijela Mjesnog odbora i o 
drugim pitanjima koja se odnose na svakodnevni 
život i rad građana na svome području.  

Osim poslova i zadaća iz prethodnog 
stavka ovoga članka, Mjesni odbor svojim 
Programom rada utvrđuje i druge poslove i 
zadaće od interesa za poboljšavanje života i rada 
građana na svome području.  
 
3. Tijela Mjesnog odbora  
 

Članak 6. 
Tijela Mjesnog odbora su Vijeće i 

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora (dalje: 
Predsjednik).  

Vijeće ima pet (5) članova.  
 

Članak 7. 
Članove Vijeća biraju, neposredno 

tajnim glasovanjem, građani s područja Mjesnog 
odbora koji imaju biračko pravo, na način i po  
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postupku koje svojim aktom uređuje Gradsko 
vijeće Grada Pazina, u skladu sa zakonom. 

Mandat članova Vijeća započinje danom 
konstituiranja Vijeća i traje četiri (4) godine.  
 

Članak 8. 
Članovi Vijeća nisu opozivi.  
Članu Vijeća prestaje mandat prije 

isteka redovitog četverogodišnjeg mandata: 1) 
ako podnese ostavku, danom dostave pisane 
ostavke Predsjedniku Vijeća, 2) ako mu je 
pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta 
odnosno ograničena poslovna sposobnost, 
danom pravomoćnosti sudske odluke, 3) ako je 
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 
šest (6) mjeseci, danom pravomoćnosti te 
presude, 4) ako odjavi prebivalište s mjesnog 
područja Kršikla, danom odjave prebivališta, 5) 
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 
hrvatsko državljanstvo, danom njegova 
prestanka, te 6) smrću.  

Član Vijeća koji u smislu Zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
obavlja neku od nespojivih dužnosti s dužnošću 
člana Vijeća, može, da bi obavljao dužnost člana 
Vijeća: a) napustiti nespojivu dužnost ili b) svoj 
mandat člana Vijeća staviti u mirovanje.  
             

Članak 9. 
 Ako članu Vijeća u smislu članka 8. 
stavak 2. ovih Pravila prestane mandat prije 
isteka vremena  na koje je izabran ili ako svoj 
mandat stavi u mirovanje (članak 8. st. 3. ovih 
Pravila), njegovu će dužnost do isteka toga 
vremena odnosno dok traje mirovanje obnašati 
zamjenik člana.  
 Zamjenika člana Vijeća  u slučaju iz 
prethodnoga stavka ovoga članka pismeno 
određuje politička stranka čijem je članu Vijeća 
prestao mandat ili mu je mandat stavljen u 
mirovanje i to između neizabranih kandidata sa 
svoje liste kandidata. 
 Člana Vijeća izabranog na koalicijskoj 
listi dviju ili više političkih stranaka, ako mu je 
prestao mandat ili mu je mandat stavljen u 
mirovanje, zamjenjuje neizabrani kandidat s 
dotične liste kandidata s koje je izabran i član, a 
pismeno ga određuje politička stranka kojoj je u 
trenutku izbora pripadao član Vijeća kojem je 
prestao mandat.  
  

 
Ako mandat u smislu članka 8. ovih 

Pravila prestane ili bude stavljen u mirovanje 
članu Vijeća  izabranog na nezavisnoj listi, 
njegovog zamjenika pismeno će odrediti 
predlagatelj nezavisne liste između neizabranih 
kandidata s te liste kandidata. 
 

Članak 10. 
Konstituirajuću sjednicu Vijeća, na 

način i u roku  koji su utvrđeni aktom Gradskog 
vijeća Grada Pazina o izboru članova Vijeća 
Mjesnih odbora na području Grada Pazina, 
saziva Gradonačelnik Grada Pazina ili osoba 
koju on ovlasti.  

Do izbora Predsjednika Vijeća, 
konstituirajućoj sjednici Vijeća predsjedava 
dobno najstariji član Vijeća.  

Način i postupak za izbor Predsjednika 
Vijeća potanje se uređuje Poslovnikom o radu 
Vijeća.  

Članak 11. 
Predsjedniku Vijeća mandat traje  četiri 

(4) godine.  
U slučaju spriječenosti Predsjednika 

Vijeća, zamjenjuje ga član Vijeća kojeg on 
odredi. 

Predsjednik Vijeća dužan je funkciju 
Predsjednika obnašati savjesno i odgovorno, u 
duhu Ustava, zakona, Statuta Grada Pazina, ovih 
Pravila i akata Vijeća, zauzimajući se za 
rješavanje pitanja od neposrednog i 
svakodnevnog interesa za život i rad građana s 
područja Mjesnog odbora. 

Za svoj rad te za provođenje akata i 
odluka Vijeća Predsjednik Vijeća odgovara 
Vijeću, a za obavljanje poslova koje Mjesnom 
odboru iz svog samoupravnog djelokruga 
povjeri Grad Pazin - Gradonačelniku Grada 
Pazina.  

Članak 12. 
U okviru svoga djelokruga Predsjednik 

Vijeća a) predstavlja Mjesni odbor, b) saziva 
sjednice Vijeća i predsjedava im, c) usklađuje 
rad Vijeća i brine o izvršavanju Programa rada, 
Financijskog plana, ovih Pravila i drugih akata 
Mjesnog odbora, d) saziva Mjesni zbor građana i 
predsjedava mu, e) brine o zakonitosti rada 
Vijeća, f) obavlja druge poslove od interesa za 
učinkovito ostvarivanje mjesne samouprave na 
području Mjesnog odbora. 
 

Članak 13. 
Sjednicu Vijeća može sazvati i 

Gradonačelnik Grada Pazina.  
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Članak 14. 

Vijeće u okviru svoga djelokruga donosi 
Pravila Mjesnog odbora i Poslovnik o svome 
radu, godišnji Program rada, Financijski plan i 
Godišnji obračun Mjesnog odbora, raspravlja i 
donosi odluke i zaključke o pitanjima i 
problemima od interesa za život i rad građana na 
svome području, te obavlja druge poslove i 
izvšava druge zadaće utvrđene zakonom, 
Statutom Grada Pazina i ovim Pravilima.  

U okviru svoga djelokruga Vijeće može 
pokretati određena pitanja od neposrednog 
interesa za život i rad građana na svome 
području i predlagati Gradskom Poglavarstvu i 
Gradskom vijeću Grada Pazina način i rokove za 
njihovo razrješavanje.                      
 Za izvršavanje pojedinih zadaća Vijeće  
može osnivati stalna ili povremena radna tijela 
(komisije, radne grupe) 
            

Članak 15. 
 Vijeće donosi odluke i zaključke 
većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ako 
je sjednici prisutna većina članova Vijeća, osim 
o pitanjima za koja je ovim Pravilima ili 
Poslovnikom o radu Vijeća propisano da je 
potrebna drugačija većina glasova. 
 O donošenju Pravila Mjesnog odbora i 
Poslovnika o radu Vijeća, te o donošenju 
godišnjeg Programa rada, Financijskog plana i 
Godišnjeg obračuna, Vijeće odlučuje većinom 
glasova svih svojih članova. 
 

Članak 16. 
 Odluke i zaključci se na sjednicama 
Vijeća donose javnim glasovanjem, osim ako 
Zakonom, Poslovnikom o radu Vijeća ili ovim 
Pravilima nije uređeno da se o nekom pitanju ili 
o donošenju neke odluke ili akta glasuje tajno.  
 Vijeće može većinom glasova prisutnih 
odlučiti da će se na sjednici Vijeća glasovati 
tajno i o nekom drugom pitanju.  
 
4. Mjesni zbor građana 
 

Članak 17. 
 Radi raspravljanja o potrebama i 
interesima građana, te radi davanja prijedloga za 
rješavanje određenih pitanja od mjesnog znača-
ja, Vijeće i Gradonačelnik Grada Pazina mogu 
sazivati mjesne zborove građana.  
 Mjesni zbor građana iz prethodnog 
stavka ovoga članka može se sazvati za cijelo 
područje Mjesnog odbora ili za dio toga  

 
područja koje čini zasebnu cjelinu (dio naselja, 
selo i sl.). 

Članak 18. 
 Sastanak Mjesnog zbora građana saziva 
se pozivima na kućne adrese, javnim 
oglašavanjem (plakati, radio, novine) ili na drugi 
prikladan način, o čemu odluku donosi Vijeće  
odnosno sazivač.  

U pozivu odnosno javnom oglasu iz 
prethodnog stavka ovoga članka sažeto se 
navode pitanja o kojima će se raspravljati na 
zboru građana.  

Članak 19. 
 Sastanak Mjesnog zbora građana vodi 
Predsjednik Vijeća ili član Vijeća kojeg odrede 
Vijeće ili Predsjednik.  
 Kad Mjesni zbor građana sazivlje 
Gradonačelnik Grada Pazina, tada ga vodi 
Gradonačelnik ili osoba koju on odredi. 
 O radu i o zaključcima Mjesnog zbora 
građana vodi se Zapisnik, kojeg potpisuju 
zapisničar i voditelj zbora. 
 
5. Akti Mjesnog odbora 
 

Članak 20. 
 Temeljni akti Mjesnog odbora jesu: 
Pravila Mjesnog odbora, Poslovnik o radu 
Vijeća, godišnji Program rada, Financijski plan i 
Godišnji obračun Mjesnog odbora.  
 U vezi s izvršavanjem godišnjeg Pro-
grama rada te u vezi s rješavanjem problema i 
pitanja od interesa za život i rad građana na svo-
me području, Vijeće donosi odluke i zaključke. 

 
Članak 21. 

 Godišnjim Programom rada Mjesnog 
odbora Vijeće, s naznakom  prioriteta, te 
potrebnih sredstava i izvora financiranja, 
utvrđuje svoje zadaće koje se odnose na 
uređenje područja Mjesnog odbora, 
poboljšavanje kvalitete življenja i stanovanja, 
komunalne i druge uslužne djelatnosti i 
održavanje lokalne infrastrukture, potrebe u 
djelatnostima brige o djeci, odgoja, obrazovanja, 
socijalne skrbi i zdravstva, potrebe u kulturi, 
fizičkoj i tehničkoj kulturi i športu, na očuvanje i 
zaštitu prirode i okoliša, mjesne blagdane i pu-
čke svečanosti, te na druga pitanja od interesa za 
život i rad građana na svome području. 
 U pripremanju prijedloga godišnjeg 
Programa rada, Vijeće kontaktira i obavlja 
potrebne konzultacije s Poglavarstvom i s 
nadležnim upravnim tijelima Grada Pazina.  
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Prijedlog godišnjeg Programa rada 

Vijeće, najkasnije do 1. listopada tekuće za 
iduću godinu, dostavlja Poglavarstvu Grada 
Pazina radi dobivanja suglasnosti.  
 

Članak 22. 
 Financijskim planom Mjesnog odbora 
za dotičnu godinu, u skladu s godišnjim 
Programom rada, iskazuju se: a) planirani 
prihodi Mjesnog odbora po vrstama, izvorima i 
po namjenama, b) planirani rashodi (izdaci) po 
vrstama i namjenama. 
 Financijski plan Mjesnog odbora 
dostavlja se Poglavarstvu Grada Pazina zajedno 
s godišnjim Programom rada Mjesnog odbora.  
 

Članak 23. 
 Godišnjim obračunom Mjesnog odbora, 
u skladu s propisima, iskazuju se glavni podaci o 
realizaciji Financijskog plana, o ostvarenju 
prihoda po vrstama, izvorima i namjenama, o 
ostvarenim izdacima po vrstama izdataka i 
namjenama, te o financijskom stanju na kraju 
financijske godine.  
 Godišnji obračun Vijeće donosi do roka 
utvrđenog propisima, a nadležnom Upravnom 
odjelu Grada Pazina dostavlja ga najkasnije do 
15. ožujka za prethodnu godinu.  
 

Članak 24. 
 Poslovnikom o radu Vijeća, u skladu sa 
Statutom Grada Pazina i ovim Pravilima, 
uređuju se način i postupak konstituiranja 
Vijeća, način glasovanja i donošenja akata, 
odluka i zaključaka, javnost rada, način vođenja 
Zapisnika, te druga pitanja od interesa za uredan 
rad Vijeća.  

Članak 25. 
 Akte, odluke i zaključke Vijeća 
potpisuje Predsjednik Vijeća odnosno osoba 
koja je predsjedavala sjednici Vijeća. 
 Zaglavlje akta Mjesnog odbora sadrži: 
naziv županije (ISTARSKA ŽUPANIJA), naziv 
Grada (GRAD PAZIN), naziv Mjesnog odbora 
(MJESNI ODBOR KRŠIKLA), naziv tijela 
(VIJEĆE MJESNOG ODBORA, 
PREDSJEDNIK), brojčanu oznaku, mjesto i 
datum izrade akta, s time da se naziv Mjesnog 
odbora ispisuje većim slovima u odnosu na 
ostali tekst.  

Članak 26. 
 Predsjednik Vijeća dužan je u roku od 
osam (8) dana od dana njihovog donošenja,  
 

 
Gradonačelniku Grada Pazina dostaviti opće 
akte koje je donijelo Vijeće.  
 
6. Sredstva za rad Mjesnog odbora 
 

Članak 27. 
 Za rad Mjesnog odbora i za izvršavanje 
njegovoga Programa rada sredstva se, u skladu s 
planom razvoja i mogućnostima Grada Pazina, 
osiguravaju u Proračunu Grada Pazina.  
 Osim sredstava iz prethodnog stavka 
ovoga članka Mjesni odbor može ostvarivati 
prihode od pomoći, dotacija i sponzorstava 
pravnih i fizičkih osoba, od samodoprinosa 
građana u skladu sa zakonom i drugim 
propisom, te iz drugih izvora u skladu sa 
Statutom Grada Pazina i s drugim propisima. 
 

Članak 28. 
 Sredstvima za rad Mjesnog odbora i za 
izvršavanje njegovoga Programa, Vijeće 
raspolaže u skladu s njihovom namjenom i 
odgovorno je za njihovo zakonito, uredno i 
namjensko korištenje.  
 
7. Obavljanje administrativnih poslova  
i nadzor nad zakonitošću rada 
 

Članak 29. 
 Odgovarajući prostor za rad Mjesnog 
odbora i njegovih tijela, te za obavljanje 
administrativnih poslova Vijeća osigurava 
Poglavarstvo Grada Pazina.  
 

Članak 30. 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela Mje-
snog odbora obavlja Poglavarstvo Grada Pazina.  
 Poglavarstvo Grada Pazina može 
raspustiti Vijeće ako ono učestalo krši Statut 
Grada Pazina, ova Pravila ili ako ne izvršava 
povjerene mu poslove. 
 
8. Promjene u ustrojstvu Mjesnog odbora 
 

Članak 31. 
 Mjesni odbor može mijenjati svoje 
ustrojstvo i teritorijalni obuhvat. 

O izdvajanju pojedinog naselja ili dijela 
naselja iz sastava Mjesnog odbora radi osnivanja 
novog Mjesnog odbora ili radi pripajanja 
drugom Mjesnom odboru, odlučuje se u 
postupku i na način utvrđen zakonom i Statutom 
Grada Pazina. 
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9. Završne i prijelazne odredbe 
 

Članak 32. 
 Na ova Pravila daje suglasnost 
Poglavarstvo Grada Pazina. 
 

Članak 33. 
Danom stupanja na snagu ovih Pravila 

prestaje važiti Odluka o osnivanju Mjesnog 
odbora Grdoselo (Službene novine Grada Pazina 
broj 1/95).  

Članak 34. 
Ova Pravila stupaju na snagu danom 

objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.  
 
KLASA: 026-01/02-01/04 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-8 
U Kršikli, 9. svibnja 2002.  
 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KRŠIKLA 
 

Predsjednik 
Vijeća Mjesnog odbora 
Đulijana Gambar, s.r. 

 
Na ova Pravila dalo je suglasnost 

Poglavarstvo Grada Pazina svojim Zaključkom 
KLASA: 026-01/02-01/06, URBROJ: 2163/01-
02-01-02-2 od 23. svibnja 2002. godine. 
 

Predsjednik 
Poglavarstva Grada Pazina 

Neven Rimanić, dipl.ing,s.r. 
 

193 
 

Na osnovi Izvještaja o rezultatima 
glasovanja za članove Vijeća Mjesnog odbora 
Kršikla na izborima od 14. travnja 2002., koji je 
usvojilo Vijeće Mjesnog odbora Kršikla na 
sjednici od 9. svibnja 2002., Vijeće Mjesnog 
odbora Kršikla na sjednici održanoj 9. svibnja 
2002. donijelo je ovo 
 

R J E Š E N J E 
o verifikaciji mandata članova 
Vijeća Mjesnog odbora Kršikla 

 
1. Verificira se mandat u trajanju od 

četiri godine sljedećim članovima Vijeća 
Mjesnog odbora Kršikla: 
 

 
1. Đulijani Gambar, 
2. Dušanu Mogoroviću, 
3. Damiru Matejčiću, 
4. Veljku Paćelatu, 
5. Slavku Juričiću. 
 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
do--nošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Karojba, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan.  
 
KLASA: 026-01/02-01/04 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-4 
U Kršikli, 9. svibnja 2002.  

 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KRŠIKLA 

 
Predsjedatelj 

Vijeća Mjesnog odbora 
Slavko Juričić, s.r. 
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Na osnovi članka 62. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine broj 33/01), te na osnovi članka 6. 
Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Kršikla, Vijeće Mjesnog odbora Kršikla na 
svojoj sjednici od 9. svibnja 2002. donijelo je 
ovo 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika Vijeća 

Mjesnog odbora Kršikla 
 

1. Đulijana Gambar izabire se za 
predsjednicu Vijeća Mjesnog odbora Kršikla. 

 
2.Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Karojba, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 026-01/02-01/04 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-7 
U Kršikli, 9. svibnja 2002.  

 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KRŠIKLA 

 
Predsjedatelj 

Vijeća Mjesnog odbora 
Slavko Juričić, s.r. 
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Na osnovi članka 62. Statuta Grada 

Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), Vijeće Mjesnog odbora Lindar na svojoj 
sjednici od 8. svibnja 2002. donijelo je ovaj 
 

P O S L O V N I K 
o radu Vijeća Mjesnog odbora 

Lindar 
 

Članak 1. 
 Ovim Poslovnikom uređuju se način i 
postupak konstituiranja Vijeća Mjesnog odbora 
Lindar (dalje: Vijeće), početak obnašanja 
dužnosti člana Vijeća, prava i dužnosti člana 
Vijeća, način glasovanja i donošenja akata, 
odluka i zaključaka na sjednicama Vijeća, 
javnost rada Vijeća, način vođenja i sadržaj 
Zapisnika, te druga pitanja od značenja za 
uredan rad Vijeća.  
 

Članak 2. 
 Konstituirajuću sjednicu Vijeća, u roku i 
na način koji su utvrđeni aktom Grada Pazina o 
izboru članova Vijeća na području Grada 
Pazina, sazivlje Gradonačelnik Grada Pazina ili 
osoba koju on ovlasti.  
 Do izbora Predsjednika Vijeća, 
konstituirajućoj sjednici Vijeća predsjedava 
dobno najstariji član Vijeća (dalje: 
Predsjedatelj).  
 Vijeće je konstituirano izborom 
Predsjednika na prvoj sjednici Vijeća na kojoj je 
prisutna većina od ukupnog broja članova 
Vijeća.  
 Nakon izbora Predsjednika Vijeća, 
izabrani Predsjednik preuzima predsjedavanje 
sjednici Vijeća.  
 

Članak 3. 
 Na konstituirajućoj sjednici, nakon 
utvrđivanja Dnevnoga reda, prije izbora 
Predsjednika Vijeća, na prijedlog Predsjedatelja, 
Vijeće utvrđuje i verificira mandat članovima 
Vijeća, u skladu sa Zakonom o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
 

Članak 4. 
 Izabrani članovi Vijeća, koji sukladno 
Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i Zakonu o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne  

 
(regionalne) samouprave daju ostavku ili svoj 
mandat stavljaju u mirovanje, moraju o tome u 
pisanom obliku obavijestiti Vijeće.  
 Ako nastupi jedna od okolnosti iz 
prethodnoga stavka ovoga članka, izabranoga 
člana Vijeća zamijenit će neizabrani kandidat s 
liste s koje je izabrani član, kojeg odredi 
politička stranka odnosno koalicija stranaka koja 
je predlagatelj liste, odnosno predlagatelj 
nezavisne liste, ako se radi o članu Vijeća s te 
liste.  
 

Članak 5. 
 Dužnosti i prava članovima Vijeća 
započinju nakon verifikacije njihovoga mandata. 
 Članovi Vijeća imaju pravo i dužnost 
sudjelovati u radu sjednica Vijeća, na njima 
raspravljati i glasovati, podnositi inicijative, 
davati prijedloge za rješavanje pitanja od 
mjesnog i lokalnog značenja, postavljati pitanja i 
drugo.  

Članak 6. 
 Predsjednik Vijeća bira se tajnim 
glasovanjem, iz reda članova Vijeća, većinom 
glasova od ukupnog broja članova Vijeća, ako je 
sjednici prisutna većina članova Vijeća.  
 Prijedlog kandidata za Predsjednika 
Vijeća podnosi Predsjedatelj, a mogu ga 
podnijeti i najmanje dva člana Vijeća. 
 

Članak 7. 
 Ako kandidat s utvrđene liste sa samo 
jednim kandidatom za Predsjednika Vijeća u 
tajnom glasovanju ne dobije potreban broj 
glasova, ponovit će se kandidacijski postupak.  

Ako je za Predsjednika Vijeća utvrđena 
lista od dva ili više kandidata, na postupak 
izbora i glasovanja shodno će se primijeniti 
odredbe članaka 120. do 127. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Pazina.  
 

Članak 8. 
 Na izglasavanje nepovjerenja 
Predsjedniku Vijeća shodno se primjenjuju 
odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi i odredbe ovoga 
Poslovnika za njegovo kandidiranje i izbor. 
 

Članak 9. 
 Odluke i zaključke Vijeće donosi 
većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ako 
je sjednici prisutna većina članova Vijeća, osim 
o pitanjima za koja je ovim Poslovnikom ili  
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Pravilima Mjesnog odbora Lindar propisano da 
je potrebna drugačija većina glasova. 
 

Članak 10. 
 Odluke i zaključci na sjednicama Vijeća 
donose se javnim glasovanjem, osim ako ovim 
Poslovnikom ili Pravilima Mjesnog odbora nije 
uređeno da se o nekom pitanju ili o donošenju 
nekog akta ili neke odluke glasuje tajno. 
 Ovaj Poslovnik donosi se većinom 
glasova svih članova Vijeća. 
 

Članak 11. 
 Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima. 
 Glasački listići iste su veličine, boje i 
oblika i ovjereni su pečatom Mjesnog odbora.  
 Do izrade pečata Mjesnog odbora 
Lindar glasački listići iz prethodnog stavka 
ovoga članka ovjeravat će se pečatom Gradskog 
vijeća Grada Pazina.  
 Tajno glasovanje provodi Predsjednik 
Vijeća odnosno Predsjedatelj uz pomoć dva 
člana Vijeća. 
 

Članak 12. 
 Sjednice Vijeća sazivlje Predsjednik 
Vijeća. Poziv za sjednicu s prijedlogom 
Dnevnoga reda dostavlja se članovima Vijeća, 
gostima i drugim pozvanim osobama, u pravilu 
tri dana prije održavanja sjednice. 
 Iznimno, kad se radi o hitnim stvarima, 
Predsjednik može sjednicu Vijeća sazvati i 
telefonom. U tom slučaju, pisani Dnevni red 
predložit će na sjednici Vijeća. 
 O predloženom Dnevnom redu, te o 
eventualnim izmjenama i dopunama Dnevnoga 
reda na sjednici Vijeća vodi se rasprava. 
 Dnevni red se utvrđuje većinom glasova 
nazočnih članova Vijeća.  
 Riječ članovima Vijeća Predsjednik 
Vijeća daje prema redoslijedu prijavljivanja. 
 

Članak 13. 
 O radu sjednice Vijeća vodi se Zapisnik.  
 Zapisnik sadrži Dnevni red sjednice, 
osnovne podatke o radu sjednice i o iznesenim 
prijedlozima po točkama Dnevnoga reda, o 
sudjelovanju članova Vijeća, gostiju i drugih 
osoba u raspravi, o rezultatima glasovanja, te o 
donesenim odlukama i zaključcima.  
 U Zapisnik se unose: redni broj 
sjednice, podaci o prisutnim i odsutnim 
članovima Vijeća, o prisutnim gostima i drugim  

 
osobama, te drugi podaci važni za rad sjednice 
Vijeća.  
 Zapisnik potpisuju Predsjednik odnosno 
Predsjedatelj i zapisničar. 
 

Članak 14. 
 Sjednice Vijeća su javne, osim ako 
Vijeće ne odluči drugačije. 
 O radu Vijeća javnost i građani mogu se 
obavještavati putem sredstava javnog 
priopćavanja ili putem Oglasne ploče, te na 
drugi prikladan način. 
 

Članak 15. 
 Na pitanja koja nisu uređena ovim 
Poslovnikom shodno se primjenjuju odredbe 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina 
(Službene novine Grada Pazina broj 21/01). 
 

Članak 16. 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 026-01/02-01/03 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-5 
U Lindaru, 8. svibnja 2002.  
 
 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA LINDAR 
 

 
Predsjedatelj 

Konstituirajuće sjednice 
Vijeća Mjesnog odbora 

Livio Putinja, s.r. 
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Na osnovi članka 62. Statuta Grada 

Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), Vijeće Mjesnog odbora Lindar na svojoj 
sjednici od 8. svibnja 2002. donijelo je ova 
 

P R A V I L A 
Mjesnog odbora Lindar 

 
1. Opće odredbe 
 

Članak 1. 
 Ovim Pravilima uređuju se ustrojstvo i 
samoupravni djelokrug Mjesnog odbora Lindar 
(dalje: Mjesni odbor), način izbora i opoziva, te 
djelokrug i ovlasti tijela Mjesnog odbora, način 
sazivanja, rada i djelokrug Mjesnog zbora 
građana, postupak za donošenje akata i način 
odlučivanja, izvori sredstava i odgovornost za 
upotrebu sredstava Mjesnog odbora i za 
provođenje odluka tijela Mjesnog odbora, te 
zakonitost rada tijela Mjesnog odbora i druga 
pitanja od značenja za ostvarivanje mjesne 
samouprave i za ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti Mjesnog odbora. 
 

Članak 2. 
 Mjesni odbor Lindar pravna je osoba 
osnovana Statutom Grada Pazina kao jedinica 
mjesne sa-mouprave za mjesno područje Lindar, 
te kao oblik neposrednog sudjelovanja građana 
na tomu području u odlučivanju o lokalnim 
poslo-vima od neposrednog i svakodnevnog 
utjecaja na život i rad građana, u skladu sa 
zakonom. 
 Vijeće Mjesnog odbora, nakon konzu-
ltacije s građanima na svome području, može 
donijeti odluku o Danu Mjesnog odbora, te o 
načinu njegovoga obilježavanja i proslavljanja. 
 
2. Ustrojstvo, pečat i samoupravni djelokrug 
 

Članak 3. 
 Mjesni odbor Lindar obuhvaća naselje 
Lindar s pripadajućim dijelovima naselja 
(selima) Bakši, Bakšoti, Barišići, Bežići, Durari, 
Ivoli, Jankovići, Jerolimi, Lindar, Lindarski 
Križ, Mačinići, Matunčići, Miličići i Zabreg, te 
dio naselja Zabrežani i to selo Katun Lindarski. 
 Sjedište Mjesnog odbora je u Lindaru, 
PAZIN, Lindar 6.  

Članak 4. 
 Mjesni odbor ima pečat.  

 
Pečat Mjesnog odbora je okruglog 

oblika, promjera 30 mm. Uz unutarnji obod 
pečata je tekst: ISTARSKA ŽUPANIJA – 
GRAD PAZIN, a po sredini, većim slovima: 
MJESNI ODBOR LINDAR. 
 Pečatom se ovjeravaju odluke, zaključci, 
opći i drugi akti Mjesnog odbora, pismena u 
pravnom prometu i u komuniciranju s tijelima 
državne vlasti, lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te s pojedinim ustanovama i 
drugim pravnim i fizičkim osobama.  
 Zaključkom Vijeća Mjesnog odbora 
(dalje: Vijeće) određuju se način korištenja 
pečata i osoba odgovorna za njegovo čuvanje. 
 

Članak 5. 
 U okviru svog samoupravnog 
djelokruga Mjesni odbor vodi brigu: a) o 
uređenju naselja i sela na svome području, b) o 
poboljšavanju kvalitete življenja i stanovanja na 
svome području, c) o obavljanju komunalnih i 
drugih uslužnih djelatnosti, te o poboljšavanju i 
održavanju objekata i uređaja mjesne i lokalne 
infrastrukture na svome području, d) o 
potrebama građana u djelatnostima brige o djeci, 
odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i javnoga 
zdravlja, e) o zadovoljavanju potreba građana u 
područjima kulture, tjelesne i zdravstvene 
kulture, tehničke kulture i športa, f) o 
komunalnom redu, očuvanju prirode i o zaštiti 
okoliša na svome području, g) o organiziranju 
pučkih svečanosti i priredaba, o obilježavanju 
Dana Mjesnog odbora (ako je taj Dan utvrđen), 
h) o uvjetima za rad tijela Mjesnog odbora i o 
drugim pitanjima koja se odnose na svakodnevni 
život i rad građana na svome području.  

Osim poslova i zadaća iz prethodnog 
stavka ovoga članka, Mjesni odbor svojim 
Programom rada utvrđuje i druge poslove i 
zadaće od interesa za poboljšavanje života i rada 
građana na svome području.  
 
3. Tijela Mjesnog odbora 
 

Članak 6. 
Tijela Mjesnog odbora su Vijeće i 

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora (dalje: 
Predsjednik).  

Vijeće ima sedam (7) članova.  
 

Članak 7. 
Članove Vijeća biraju, neposredno 

tajnim glasovanjem, građani s područja Mjesnog 
odbora koji imaju biračko pravo, na način i po  
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postupku koje svojim aktom uređuje Gradsko 
vijeće Grada Pazina, u skladu sa zakonom. 

Mandat članova Vijeća započinje da-
nom konstituiranja Vijeća i traje četiri (4) 
godine.  

Članak 8. 
Članovi Vijeća nisu opozivi.  
Članu Vijeća prestaje mandat prije 

isteka redovitog četverogodišnjeg mandata: 1) 
ako podnese ostavku, danom dostave pisane 
ostavke Predsjedniku Vijeća, 2) ako mu je 
pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta 
odnosno ograničena poslovna sposobnost, 
danom pravomoćnosti sudske odluke, 3) ako je 
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 
šest (6) mjeseci, danom pravomoćnosti te 
presude, 4) ako odjavi prebivalište s mjesnog 
područja Lindar, danom odjave prebivališta, 5) 
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 
hrvatsko državljanstvo, danom njegova 
prestanka, te 6) smrću.  

Član Vijeća koji u smislu Zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
obavlja neku od nespojivih dužnosti s dužnošću 
člana Vijeća, može, da bi obavljao dužnost člana 
Vijeća: a) napustiti nespojivu dužnost ili b) svoj 
mandat člana Vijeća staviti u mirovanje.  
             

Članak 9. 
 Ako članu Vijeća u smislu članka 8. 
stavak 2. ovih Pravila prestane mandat prije 
isteka vremena  na koje je izabran ili ako svoj 
mandat stavi u mirovanje (članak 8. st. 3. ovih 
Pravila), njegovu će dužnost do isteka toga 
vremena odnosno dok traje mirovanje obnašati 
zamjenik člana.  
 Zamjenika člana Vijeća  u slučaju iz 
prethodnoga stavka ovoga članka pismeno 
određuje politička stranka čijem je članu Vijeća 
prestao mandat ili mu je mandat stavljen u 
mirovanje i to između neizabranih kandidata sa 
svoje liste kandidata. 
 Člana Vijeća izabranog na koalicijskoj 
listi dviju ili više političkih stranaka, ako mu je 
prestao mandat ili mu je mandat stavljen u 
mirovanje, zamjenjuje neizabrani kandidat s 
dotične liste kandidata s koje je izabran i član, a 
pismeno ga određuje politička stranka kojoj je u 
trenutku izbora pripadao član Vijeća kojem je 
prestao mandat.  

 

 
Ako mandat u smislu članka 8. ovih 

Pravila prestane ili bude stavljen u mirovanje 
članu Vijeća izabranog na nezavisnoj listi, 
njegovog zamjenika pismeno će odrediti 
predlagatelj nezavisne liste između neizabranih 
kandidata s te liste kandidata. 
 

Članak 10. 
Konstituirajuću sjednicu Vijeća, na 

način i u roku  koji su utvrđeni aktom Gradskog 
vijeća Grada Pazina o izboru članova Vijeća 
Mjesnih odbora na području Grada Pazina, 
saziva Gradonačelnik Grada Pazina ili osoba 
koju on ovlasti.  

Do izbora Predsjednika Vijeća, 
konstituirajućoj sjednici Vijeća predsjedava 
dobno najstariji član Vijeća.  

Način i postupak za izbor Predsjednika 
Vijeća potanje se uređuje Poslovnikom o radu 
Vijeća.  

 
Članak 11. 

Predsjedniku Vijeća mandat traje četiri 
(4) godine.  

U slučaju spriječenosti Predsjednika Vi-
jeća, zamjenjuje ga član Vijeća kojeg on odredi. 

Predsjednik Vijeća dužan je funkciju 
Predsjednika obnašati savjesno i odgovorno, u 
duhu Ustava, zakona, Statuta Grada Pazina, ovih 
Pravila i akata Vijeća, zauzimajući se za 
rješavanje pitanja od neposrednog i 
svakodnevnog interesa za život i rad građana s 
područja Mjesnog odbora. 

Za svoj rad te za provođenje akata i 
odluka Vijeća Predsjednik Vijeća odgovara 
Vijeću, a za obavljanje poslova koje Mjesnom 
odboru iz svog samoupravnog djelokruga povje-
ri Grad Pazin - Gradonačelniku Grada Pazina.  

 
Članak 12. 

U okviru svoga djelokruga Predsjednik 
Vijeća a) predstavlja Mjesni odbor, b) saziva 
sjednice Vijeća i predsjedava im, c) usklađuje 
rad Vijeća i brine o izvršavanju Programa rada, 
Financijskog plana, ovih Pravila i drugih akata 
Mjesnog odbora, d) saziva Mjesni zbor građana i 
predsjedava mu, e) brine o zakonitosti rada 
Vijeća, f) obavlja druge poslove od interesa za 
učinkovito ostvarivanje mjesne samouprave na 
području Mjesnog odbora. 
 

Članak 13. 
Sjednicu Vijeća može sazvati i 

Gradonačelnik Grada Pazina.  
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Članak 14. 

Vijeće u okviru svoga djelokruga donosi 
Pravila Mjesnog odbora i Poslovnik o svome 
radu, godišnji Program rada, Financijski plan i 
Godišnji obračun Mjesnog odbora, raspravlja i 
donosi odluke i zaključke o pitanjima i 
problemima od interesa za život i rad građana na 
svome području, te obavlja druge poslove i 
izvšava druge zadaće utvrđene zakonom, 
Statutom Grada Pazina i ovim Pravilima.  

U okviru svoga djelokruga Vijeće može 
pokretati određena pitanja od neposrednog 
interesa za život i rad građana na svome 
području i predlagati Gradskom Poglavarstvu i 
Gradskom vijeću Grada Pazina način i rokove za 
njihovo razrješavanje.                      
 Za izvršavanje pojedinih zadaća Vijeće  
može osnivati stalna ili povremena radna tijela 
(komisije, radne grupe) 
            

Članak 15. 
 Vijeće donosi odluke i zaključke 
većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ako 
je sjednici prisutna većina članova Vijeća, osim 
o pitanjima za koja je ovim Pravilima ili 
Poslovnikom o radu Vijeća propisano da je 
potrebna drugačija većina glasova. 
 O donošenju Pravila Mjesnog odbora i 
Poslovnika o radu Vijeća, te o donošenju 
godišnjeg Programa rada, Financijskog plana i 
Godišnjeg obračuna, Vijeće odlučuje većinom 
glasova svih svojih članova. 
             

Članak 16. 
 Odluke i zaključci se na sjednicama 
Vijeća donose javnim glasovanjem, osim ako 
Zakonom, Poslovnikom o radu Vijeća ili ovim 
Pravilima nije uređeno da se o nekom pitanju ili 
o donošenju neke odluke ili akta glasuje tajno.  
 Vijeće može većinom glasova prisutnih 
odlučiti da će se na sjednici Vijeća glasovati 
tajno i o nekom drugom pitanju.  
 
4. Mjesni zbor građana 
 

Članak 17. 
 Radi raspravljanja o potrebama i 
interesima građana, te radi davanja prijedloga za 
rješavanje određenih pitanja od mjesnog 
značaja, Vijeće i Gradonačelnik Grada Pazina 
mogu sazivati mjesne zborove građana.   

Mjesni zbor građana iz prethodnog 
stavka ovoga članka može se sazvati za cijelo 
područje Mjesnog odbora ili za dio toga podru- 

 
čja koje čini zasebnu cjelinu (dio naselja, selo i 
sl.). 

Članak 18. 
 Sastanak Mjesnog zbora građana saziva 
se pozivima na kućne adrese, javnim 
oglašavanjem (plakati, radio, novine) ili na drugi 
prikladan način, o čemu odluku donosi Vijeće  
odnosno sazivač.  

U pozivu odnosno javnom oglasu iz 
prethodnog stavka ovoga članka sažeto se navo-
de pitanja o kojima će se raspravljati na zboru 
građana.  

Članak 19. 
 Sastanak Mjesnog zbora građana vodi 
Predsjednik Vijeća ili član Vijeća kojeg odrede 
Vijeće ili Predsjednik.  
 Kad Mjesni zbor građana sazivlje 
Gradonačelnik Grada Pazina, tada ga vodi 
Gradonačelnik ili osoba koju on odredi. 
 O radu i o zaključcima Mjesnog zbora 
građana vodi se Zapisnik, kojeg potpisuju 
zapisničar i voditelj zbora. 
 
5. Akti Mjesnog odbora 
 

Članak 20. 
 Temeljni akti Mjesnog odbora jesu: 
Pravila Mjesnog odbora, Poslovnik o radu 
Vijeća, godišnji Program rada, Financijski plan i 
Godišnji obračun Mjesnog odbora.  
 U vezi s izvršavanjem godišnjeg 
Programa rada te u vezi s rješavanjem problema 
i pitanja od interesa za život i rad građana na 
svome području, Vijeće donosi odluke i 
zaključke. 

Članak 21. 
 Godišnjim Programom rada Mjesnog 
odbora Vijeće, s naznakom  prioriteta, te 
potrebnih sredstava i izvora financiranja, 
utvrđuje svoje zadaće koje se odnose na 
uređenje područja Mjesnog odbora, 
poboljšavanje kvalitete življenja i stanovanja, 
komunalne i druge uslužne djelatnosti i 
održavanje lokalne infrastrukture, potrebe u 
djelatnostima brige o djeci, odgoja, obrazovanja, 
socijalne skrbi i zdravstva, potrebe u kulturi, 
fizičkoj i tehničkoj kulturi i športu, na očuvanje i 
zaštitu prirode i okoliša, mjesne blagdane i 
pučke svečanosti, te na druga pitanja od interesa 
za život i rad građana na svome području. 
 U pripremanju prijedloga godišnjeg 
Programa rada, Vijeće kontaktira i obavlja 
potrebne konzultacije s Poglavarstvom i s 
nadležnim upravnim tijelima Grada Pazina.  



 
Strana 456 – Broj 17                 SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA                        31. svibnja 2002. 

  
Prijedlog godišnjeg Programa rada 

Vijeće, najkasnije do 1. listopada tekuće za 
iduću godinu, dostavlja Poglavarstvu Grada 
Pazina radi dobivanja suglasnosti.  
 

Članak 22. 
 Financijskim planom Mjesnog odbora 
za dotičnu godinu, u skladu s godišnjim 
Programom rada, iskazuju se: a) planirani 
prihodi Mjesnog odbora po vrstama, izvorima i 
po namjenama, b) planirani rashodi (izdaci) po 
vrstama i namjenama. 
 Financijski plan Mjesnog odbora 
dostavlja se Poglavarstvu Grada Pazina zajedno 
s godišnjim Programom rada Mjesnog odbora.  
 

Članak 23. 
 Godišnjim obračunom Mjesnog odbora, 
u skladu s propisima, iskazuju se glavni podaci o 
realizaciji Financijskog plana, o ostvarenju 
prihoda po vrstama, izvorima i namjenama, o 
ostvarenim izdacima po vrstama izdataka i 
namjenama, te o financijskom stanju na kraju 
financijske godine.  
 Godišnji obračun Vijeće donosi do roka 
utvrđenog propisima, a nadležnom Upravnom 
odjelu Grada Pazina dostavlja ga najkasnije do 
15. ožujka za prethodnu godinu.  
 

Članak 24. 
 Poslovnikom o radu Vijeća, u skladu sa 
Statutom Grada Pazina i ovim Pravilima, ure-
đuju se način i postupak konstituiranja Vijeća, 
način glasovanja i donošenja akata, odluka i za-
ključaka, javnost rada, način vođenja Zapisnika, 
te druga pitanja od interesa za uredan rad Vijeća.  

 
Članak 25. 

 Akte, odluke i zaključke Vijeća 
potpisuje Predsjednik Vijeća odnosno osoba 
koja je predsjedavala sjednici Vijeća. 
 Zaglavlje akta Mjesnog odbora sadrži: 
naziv županije (ISTARSKA ŽUPANIJA), naziv 
Grada (GRAD PAZIN), naziv Mjesnog odbora 
(MJESNI ODBOR LINDAR), naziv tijela 
(VIJEĆE MJESNOG ODBORA, 
PREDSJEDNIK), brojčanu oznaku, mjesto i 
datum izrade akta, s time da se naziv Mjesnog 
odbora ispisuje većim slovima u odnosu na 
ostali tekst.  

 
Članak 26. 

Predsjednik Vijeća dužan je u roku od 
osam (8) dana od dana njihovog donošenja, Gra- 

 
donačelniku Grada Pazina dostaviti opće akte 
koje je donijelo Vijeće.  
 
6. Sredstva za rad Mjesnog odbora 
 

Članak 27. 
 Za rad Mjesnog odbora i za izvršavanje 
njegovoga Programa rada sredstva se, u skladu s 
planom razvoja i mogućnostima Grada Pazina, 
osiguravaju u Proračunu Grada Pazina.  
 Osim sredstava iz prethodnog stavka 
ovoga članka Mjesni odbor može ostvarivati 
prihode od pomoći, dotacija i sponzorstava 
pravnih i fizičkih osoba, od samodoprinosa 
građana u skladu sa zakonom i drugim 
propisom, te iz drugih izvora u skladu sa 
Statutom Grada Pazina i s drugim propisima. 
 

Članak 28. 
 Sredstvima za rad Mjesnog odbora i za 
izvršavanje njegovoga Programa, Vijeće 
raspolaže u skladu s njihovom namjenom i 
odgovorno je za njihovo zakonito, uredno i 
namjensko korištenje.  
 
7. Obavljanje administrativnih poslova  
i nadzor nad zakonitošću rada 

 
Članak 29. 

 Odgovarajući prostor za rad Mjesnog 
odbora i njegovih tijela, te za obavljanje 
administrativnih poslova Vijeća osigurava 
Poglavarstvo Grada Pazina.  
 

Članak 30. 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela Mje-
snog odbora obavlja Poglavarstvo Grada Pazina.  
 Poglavarstvo Grada Pazina može 
raspustiti Vijeće ako ono učestalo krši Statut 
Grada Pazina, ova Pravila ili ako ne izvršava 
povjerene mu poslove. 
 
8. Promjene u ustrojstvu Mjesnog odbora 
 

Članak 31. 
 Mjesni odbor može mijenjati svoje 
ustrojstvo i teritorijalni obuhvat. 

O izdvajanju pojedinog naselja ili dijela 
naselja iz sastava Mjesnog odbora radi osnivanja 
novog Mjesnog odbora ili radi pripajanja dru-
gom Mjesnom odboru, odlučuje se u postupku i 
na način utvrđen zakonom i Statutom Grada 
Pazina. 
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9. Završne i prijelazne odredbe 
 

Članak 32. 
 Na ova Pravila daje suglasnost 
Poglavarstvo Grada Pazina. 
 

Članak 33. 
Danom stupanja na snagu ovih Pravila 

prestaje važiti Odluka o osnivanju Mjesnog 
odbora Lindar (Službene novine Grada Pazina 
broj 12/97).  

Članak 34. 
Ova Pravila stupaju na snagu danom 

objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.  
 
KLASA: 026-01/02-01/03 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-8 
U Lindaru, 8. svibnja 2002.  
 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA LINDAR 
 

Predsjednik 
Vijeća Mjesnog odbora 

Darko Zidarić, s.r. 
 
 Na ova Pravila dalo je suglasnost 
Poglavarstvo Grada Pazina svojim Zaključkom 
KLASA: 026-01/02-01/06, URBROJ: 2163/01-
02-01-02-2 od 23. svibnja 2002. godine. 

 
Predsjednik 

Poglavarstva Grada Pazina 
Neven Rimanić, dipl.ing..s.r. 
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Na osnovi Izvještaja o rezultatima 
glasovanja za članove Vijeća Mjesnog odbora 
Lindar na izborima od 14. travnja 2002., koji je 
usvojilo Vijeće Mjesnog odbora Lindar na 
sjednici od 8. svibnja 2002., Vijeće Mjesnog 
odbora Lindar na sjednici održanoj 8. svibnja 
2002. donijelo je ovo 

 
R J E Š E N J E 

o verifikaciji mandata članova 
Vijeća Mjesnog odbora Lindar 

 
1. Verificira se mandat u trajanju od 

četiri godine sljedećim članovima Vijeća 
Mjesnog odbora Lindar: 

 
1. Darku Zidariću, 
2. Marijanu Fabrisu, 
3. Branku Mišonu, 
4. Liviju Putinja, 
5. Josipu Jedrejčiću, 
6. Renatu Krulčiću, 
7. Alojzu Šajina. 
 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Karojba, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan.  
 
KLASA: 026-01/02-01/03 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-4 
U Lindaru, 8. svibnja 2002.  
 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA LINDAR 
 

Predsjedatelj 
Vijeća Mjesnog odbora 

Livio Putinja, s.r. 
 

198 
Na osnovi članka 62. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine broj 33/01), te na osnovi članka 6. 
Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Lindar, Vijeće Mjesnog odbora Lindar na svojoj 
sjednici od 8. svibnja 2002. donijelo je ovo 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika Vijeća 

Mjesnog odbora Lindar 
 

1. Darko Zidarić izabire se za 
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Lindar. 

 
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Karojba, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 026-01/02-01/03 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-7 
U Lindaru, 8. svibnja 2002.  

 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA LINDAR 

 
Predsjedatelj 

Vijeća Mjesnog odbora 
Livio Putinja, s.r. 
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Na osnovi članka 62. Statuta Grada 

Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), Vijeće Mjesnog odbora Pazin na svojoj 
sjednici od 14. svibnja 2002. donijelo je ovaj 
 

P O S L O V N I K 
o radu Vijeća Mjesnog odbora 

Pazin 
 

Članak 1. 
 Ovim Poslovnikom uređuju se način i 
postupak konstituiranja Vijeća Mjesnog odbora 
Pazin (dalje: Vijeće), početak obnašanja 
dužnosti člana Vijeća, prava i dužnosti člana 
Vijeća, način glasovanja i donošenja akata, 
odluka i zaključaka na sjednicama Vijeća, 
javnost rada Vijeća, način vođenja i sadržaj 
Zapisnika, te druga pitanja od značenja za 
uredan rad Vijeća.  
 

Članak 2. 
 Konstituirajuću sjednicu Vijeća, u roku i 
na način koji su utvrđeni aktom Grada Pazina o 
izboru članova Vijeća na području Grada 
Pazina, sazivlje Gradonačelnik Grada Pazina ili 
osoba koju on ovlasti.  
 Do izbora Predsjednika Vijeća, 
konstituirajućoj sjednici Vijeća predsjedava 
dobno najstariji član Vijeća (dalje: 
Predsjedatelj).  
 Vijeće je konstituirano izborom 
Predsjednika na prvoj sjednici Vijeća na kojoj je 
prisutna većina od ukupnog broja članova 
Vijeća.  
 Nakon izbora Predsjednika Vijeća, 
izabrani Predsjednik preuzima predsjedavanje 
sjednici Vijeća.  
 

Članak 3. 
 Na konstituirajućoj sjednici, nakon 
utvrđivanja Dnevnoga reda, prije izbora 
Predsjednika Vijeća, na prijedlog Predsjedatelja, 
Vijeće utvrđuje i verificira mandat članovima 
Vijeća, u skladu sa Zakonom o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
 

Članak 4. 
 Izabrani članovi Vijeća, koji sukladno 
Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i Zakonu o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne  

 
(regionalne) samouprave daju ostavku ili svoj 
mandat stavljaju u mirovanje, moraju o tome u 
pisanom obliku obavijestiti Vijeće.  
 Ako nastupi jedna od okolnosti iz 
prethodnoga stavka ovoga članka, izabranoga 
člana Vijeća zamijenit će neizabrani kandidat s 
liste s koje je izabrani član, kojeg odredi 
politička stranka odnosno koalicija stranaka koja 
je predlagatelj liste, odnosno predlagatelj ne-
avisne liste, ako se radi o članu Vijeća s te liste.  
 

Članak 5. 
 Dužnosti i prava članovima Vijeća 
započinju nakon verifikacije njihovoga mandata. 
 Članovi Vijeća imaju pravo i dužnost 
sudjelovati u radu sjednica Vijeća, na njima ra-
spravljati i glasovati, podnositi inicijative, davati 
prijedloge za rješavanje pitanja od mjesnog i 
lokalnog značenja, postavljati pitanja i drugo.  
 

Članak 6. 
 Predsjednik Vijeća bira se tajnim 
glasovanjem, iz reda članova Vijeća, većinom 
glasova od ukupnog broja članova Vijeća, ako je 
sjednici prisutna većina članova Vijeća.  
 Prijedlog kandidata za Predsjednika 
Vijeća podnosi Predsjedatelj, a mogu ga 
podnijeti i najmanje dva člana Vijeća. 
 

Članak 7. 
 Ako kandidat s utvrđene liste sa samo 
jednim kandidatom za Predsjednika Vijeća u 
tajnom glasovanju ne dobije potreban broj 
glasova, ponovit će se kandidacijski postupak.  

Ako je za Predsjednika Vijeća utvrđena 
lista od dva ili više kandidata, na postupak 
izbora i glasovanja shodno će se primijeniti 
odredbe članaka 120. do 127. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Pazina.  
 

Članak 8. 
 Na izglasavanje nepovjerenja Predsje-
dniku Vijeća shodno se primjenjuju odredbe 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i odredbe ovoga Poslovnika za 
njegovo kandidiranje i izbor. 
 

Članak 9. 
 Odluke i zaključke Vijeće donosi 
većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ako 
je sjednici prisutna većina članova Vijeća, osim 
o pitanjima za koja je ovim Poslovnikom ili 
Pravilima Mjesnog odbora Pazin propisano da je 
potrebna drugačija većina glasova. 
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Članak 10. 

 Odluke i zaključci na sjednicama Vijeća 
donose se javnim glasovanjem, osim ako ovim 
Poslovnikom ili Pravilima Mjesnog odbora nije 
uređeno da se o nekom pitanju ili o donošenju 
nekog akta ili neke odluke glasuje tajno. 
 Ovaj Poslovnik donosi se većinom 
glasova svih članova Vijeća. 
 

Članak 11. 
 Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima. 
 Glasački listići iste su veličine, boje i 
oblika i ovjereni su pečatom Mjesnog odbora.  
 Do izrade pečata Mjesnog odbora Pazin 
glasački listići iz prethodnog stavka ovoga 
članka ovjeravat će se pečatom Gradskog vijeća 
Grada Pazina.  
 Tajno glasovanje provodi Predsjednik 
Vijeća odnosno Predsjedatelj uz pomoć dva 
člana Vijeća. 
 

Članak 12. 
 Sjednice Vijeća sazivlje Predsjednik 
Vijeća. Poziv za sjednicu s prijedlogom 
Dnevnoga reda dostavlja se članovima Vijeća, 
gostima i drugim pozvanim osobama, u pravilu 
tri dana prije održavanja sjednice. 
 Iznimno, kad se radi o hitnim stvarima, 
Predsjednik može, sjednicu Vijeća sazvati i 
telefonom. U tom slučaju, pisani Dnevni red 
predložit će na sjednici Vijeća. 
 O predloženom Dnevnom redu, te o 
eventualnim izmjenama i dopunama Dnevnoga 
reda na sjednici Vijeća vodi se rasprava. 
 Dnevni red se utvrđuje većinom glasova 
nazočnih članova Vijeća.  
 Riječ članovima Vijeća Predsjednik 
Vijeća daje prema redoslijedu prijavljivanja. 
 

Članak 13. 
 O radu sjednice Vijeća vodi se Zapisnik.  
 Zapisnik sadrži Dnevni red sjednice, 
osnovne podatke o radu sjednice i o iznesenim 
prijedlozima po točkama Dnevnoga reda, o 
sudjelovanju članova Vijeća, gostiju i drugih 
osoba u raspravi, o rezultatima glasovanja, te o 
donesenim odlukama i zaključcima.  
 U Zapisnik se unose: redni broj 
sjednice, podaci o prisutnim i odsutnim  
članovima Vijeća, o prisutnim gostima i drugim 
osobama, te drugi podaci važni za rad sjednice 
Vijeća.  
 

  
Zapisnik potpisuju Predsjednik odnosno 

Predsjedatelj i zapisničar. 
 

Članak 14. 
 Sjednice Vijeća su javne, osim ako 
Vijeće ne odluči drugačije. 
 O radu Vijeća javnost i građani mogu se 
obavještavati putem sredstava javnog 
priopćavanja ili putem Oglasne ploče, te na 
drugi prikladan način. 
 

Članak 15. 
 Na pitanja koja nisu uređena ovim 
Poslovnikom shodno se primjenjuju odredbe 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina 
(Službene novine Grada Pazina broj 21/01). 
 

Članak 16. 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 026-01/02-01/06 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-5 
U Pazinu, 14. svibnja 2002.  

 
 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA PAZIN 
 
 

Predsjedatelj 
konstituirajuće sjednice 
Vijeća Mjesnog odbora 

Ivan Hrelja, s.r. 
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Na osnovi članka 62. Statuta Grada 

Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), Vijeće Mjesnog odbora Pazin, na svojoj 
sjednici od 14. svibnja 2002. donijelo je ova 
 

P R A V I L A 
Mjesnog odbora Pazin 

 
1. Opće odredbe 
 

Članak 1. 
 Ovim Pravilima uređuju se ustrojstvo i 
samoupravni djelokrug Mjesnog odbora Pazin 
(dalje: Mjesni odbor), način izbora i opoziva, te 
djelokrug i ovlasti tijela Mjesnog odbora, način 
sazivanja, rada i djelokrug Mjesnog zbora 
građana, postupak za donošenje akata i način 
odlučivanja, izvori sredstava i odgovornost za 
upotrebu sredstava Mjesnog odbora i za 
provođenje odluka tijela Mjesnog odbora, te 
zakonitost rada tijela Mjesnog odbora i druga 
pitanja od značenja za ostvarivanje mjesne 
samouprave i za ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti Mjesnog odbora. 
 

Članak 2. 
 Mjesni odbor pravna je osoba osnovana 
Statutom Grada Pazina kao jedinica mjesne 
samouprave za mjesno područje Pazin, te kao 
oblik neposrednog sudjelovanja građana na 
tomu području u odlučivanju o lokalnim 
poslovima od neposrednog i svakodnevnog 
utjecaja na život i rad građana, u skladu sa 
zakonom. 
 Vijeće Mjesnog odbora, nakon konzul-
tacije s građanima na svome području, može 
donijeti odluku o Danu Mjesnog odbora, te o 
načinu njegovoga obilježavanja i proslavljanja. 
 
2. Ustrojstvo, pečat i samoupravni djelokrug 

 
Članak 3. 

 Mjesni odbor Pazin obuhvaća dio 
naselja Pazin i to sljedeće ulice i trgove: 
Miroslava Bulešića, Bune kmetova, Buraj, 
Matka Brajše Rašana, Viktora Cara Emina, Jurja 
Dobrile, Dršćevka, Draželj, Družbe Sv. Ćirila i 
Metoda, Dubravica, Luigija Dallappicole, 
Camilla de Franceshija, Franine i Jurine, 
Franjevačke stupe, Gortanov Brijeg, Gradskih 
igrališta, Vladimira Gortana, Hrvatski trg, 
Hrvatskog narodnog preporoda, Istarskih  

 
glagoljaša, Julesa Vernea, Antuna Kalca, 
Kapetana Lazarića, Kolodvorski prilaz, Evgenija 
Kumičića, Šime Kurelića, Lakota, Lindarska 
cesta, Matka Laginje, Matići, Mečari, Mečarski 
put, Bože Milanovića, Muntriljska, Ospizio 
Mosconi, Frana Novljana, Vladimira Nazora, 
Poljoprivredne škole, Pristava, Prilaz Kaštelu, 
Prolaz Vincenta od Kastva, Prolaz Frana 
Matejčića, Prolaz Ernesta Jelušića, Prolaz Joše 
Šurana, Prolaz Otokara Keršovanija, Joakima 
Rakovca, Štefanije Ravnić, Rijavac, Rošeti, 
Rusijani, Soline, Vjekoslava Spinčića, Stancija 
Rihter, Stareh kostanji, Stari trg, Saše Šantela, 
Šetalište Pazinske gimnazije, Šaltarija, Štranjga, 
Trg hodočasnika, Trg Istarskog razvoda, Trg 
Male funtane, Trg Pod lipom, Trg slobode, 
Dinka Trinajstića, Ulica 25. rujna, Ulica 15. 
siječnja, Ulica 43. istarske divizije, Uspon 
Histra, Valvasorova, Velanov Brijeg, Velog 
Jože, Dinka Vitezića, Jakova Volčića, Vranica, 
Vrtlišće, dr. Vjekoslava Zidarića i Žudeka.  
 Sjedište Mjesnog odbora je u Pazinu, 
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10. 
 

Članak 4. 
 Mjesni odbor ima pečat.  
 Pečat Mjesnog odbora je okruglog 
oblika, promjera 30 mm. Uz unutarnji obod 
pečata je tekst: ISTARSKA ŽUPANIJA – 
GRAD PAZIN, a po sredini, većim slovima: 
MJESNI ODBOR PAZIN. 

Pečatom se ovjeravaju odluke, zaključci, 
opći i drugi akti Mjesnog odbora, pismena u 
pravnom prometu i u komuniciranju s tijelima 
državne vlasti, lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te s pojedinim ustanovama i 
drugim pravnim i fizičkim osobama.  
 Zaključkom Vijeća Mjesnog odbora 
(dalje: Vijeće) određuju se način korištenja 
pečata i osoba odgovorna za njegovo čuvanje. 
 

Članak 5. 
 U okviru svog samoupravnog 
djelokruga Mjesni odbor vodi brigu: a) o 
uređenju naselja i sela na svome području, b) o 
poboljšavanju kvalitete življenja i stanovanja na 
svome području, c) o obavljanju komunalnih i 
drugih uslužnih djelatnosti, te o poboljšavanju i 
održavanju objekata i uređaja mjesne i lokalne 
infrastrukture na svome području, d) o 
potrebama građana u djelatnostima brige o djeci, 
odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i javnoga 
zdravlja, e) o zadovoljavanju potreba građana u  
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područjima kulture, tjelesne i zdravstvene 
kulture, tehničke kulture i športa, f) o 
komunalnom redu, očuvanju prirode i o zaštiti 
okoliša na svome području, g) o organiziranju 
pučkih svečanosti i priredaba, o obilježavanju 
Dana Mjesnog odbora (ako je taj Dan utvrđen), 
h) o uvjetima za rad tijela Mjesnog odbora i o 
drugim pitanjima koja se odnose na svakodnevni 
život i rad građana na svome području.  

Osim poslova i zadaća iz prethodnog 
stavka ovoga članka, Mjesni odbor svojim 
Programom rada utvrđuje i druge poslove i 
zadaće od interesa za poboljšavanje života i rada 
građana na svome području.  
 
3. Tijela Mjesnog odbora 

 
Članak 6. 

Tijela Mjesnog odbora su Vijeće i 
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora (dalje: 
Predsjednik).  

Vijeće ima jedanaest (11) članova.  
 

Članak 7. 
Članove Vijeća biraju, neposredno 

tajnim glasovanjem, građani s područja Mjesnog 
odbora koji imaju biračko pravo, na način i po 
postupku koje svojim aktom uređuje Gradsko 
vijeće Grada Pazina, u skladu sa zakonom. 

Mandat članova Vijeća započinje danom 
konstituiranja Vijeća i traje četiri (4) godine.  
 

Članak 8. 
Članovi Vijeća nisu opozivi.  
Članu Vijeća prestaje mandat prije 

isteka redovitog četverogodišnjeg mandata: 1) 
ako podnese ostavku, danom dostave pisane 
ostavke Predsjedniku Vijeća, 2) ako mu je 
pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta 
odnosno ograničena poslovna sposobnost, 
danom pravomoćnosti sudske odluke, 3) ako je 
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 
šest (6) mjeseci, danom pravomoćnosti te 
presude, 4) ako odjavi prebivalište s mjesnog 
područja Pazin, danom odjave prebivališta, 5) 
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 
hrvatsko državljanstvo, danom njegova 
prestanka, te 6) smrću.  

Član Vijeća koji u smislu Zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
obavlja neku od nespojivih dužnosti s dužnošću  

 
člana Vijeća, može, da bi obavljao dužnost člana 
Vijeća: a) napustiti nespojivu dužnost ili b) svoj 
mandat člana Vijeća staviti u mirovanje.  
 

Članak 9. 
 Ako članu Vijeća u smislu članka 8. 
stavak 2. ovih Pravila prestane mandat prije 
isteka vremena  na koje je izabran ili ako svoj 
mandat stavi u mirovanje (članak 8. st. 3. ovih 
Pravila), njegovu će dužnost do isteka toga 
vremena odnosno dok traje mirovanje obnašati 
zamjenik člana.  
 Zamjenika člana Vijeća  u slučaju iz 
prethodnoga stavka ovoga članka pismeno 
određuje politička stranka čijem je članu Vijeća 
prestao mandat ili mu je mandat stavljen u 
mirovanje i to između neizabranih kandidata sa 
svoje liste kandidata. 
 Člana Vijeća izabranog na koalicijskoj 
listi dviju ili više političkih stranaka, ako mu je 
prestao mandat ili mu je mandat stavljen u 
mirovanje, zamjenjuje neizabrani kandidat s 
dotične liste kandidata  
s koje je izabran i član, a pismeno ga određuje 
politička stranka kojoj je u trenutku izbora 
pripadao član Vijeća kojem je prestao mandat.  
 Ako mandat u smislu članka 8. ovih 
Pravila prestane ili bude stavljen u mirovanje 
članu Vijeća  izabranog na nezavisnoj listi, 
njegovog zamjenika pismeno će odrediti 
predlagatelj nezavisne liste između neizabranih 
kandidata s te liste kandidata. 
 

Članak 10. 
Konstituirajuću sjednicu Vijeća, na 

način i u roku koji su utvrđeni aktom Gradskog 
vijeća Grada Pazina o izboru članova Vijeća 
Mjesnih odbora na području Grada Pazina, 
saziva Gradonačelnik Grada Pazina ili osoba 
koju on ovlasti.  

Do izbora Predsjednika Vijeća, 
konstituirajućoj sjednici Vijeća predsjedava 
dobno najstariji član Vijeća.  

Način i postupak za izbor Predsjednika 
Vijeća potanje se uređuje Poslovnikom o radu 
Vijeća.  
 

Članak 11. 
Predsjedniku Vijeća mandat traje četiri 

(4) godine.  
U slučaju spriječenosti Predsjednika 

Vijeća, zamjenjuje ga član Vijeća kojeg on 
odredi. 
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Predsjednik Vijeća dužan je funkciju 

Predsjednika obnašati savjesno i odgovorno, u 
duhu Ustava, zakona, Statuta Grada Pazina, ovih 
Pravila i akata Vijeća, zauzimajući se za 
rješavanje pitanja od neposrednog i 
svakodnevnog interesa za život i rad građana s 
područja Mjesnog odbora. 

Za svoj rad te za provođenje akata i 
odluka Vijeća Predsjednik Vijeća odgovara 
Vijeću, a za obavljanje poslova koje Mjesnom 
odboru iz svog samoupravnog djelokruga 
povjeri Grad Pazin - Gradonačelniku Grada 
Pazina.  

 
Članak 12. 

U okviru svoga djelokruga Predsjednik 
Vijeća a) predstavlja Mjesni odbor, b) saziva 
sjednice Vijeća i predsjedava im, c) usklađuje 
rad Vijeća i brine o izvršavanju Programa rada, 
Financijskog plana, ovih Pravila i drugih akata 
Mjesnog odbora, d) saziva Mjesni zbor građana i 
predsjedava mu, e) brine o zakonitosti rada 
Vijeća, f) obavlja druge poslove od interesa za 
učinkovito ostvarivanje mjesne samouprave na 
području Mjesnog odbora. 
 

Članak 13. 
Sjednicu Vijeća može sazvati i 

Gradonačelnik Grada Pazina.  
 

Članak 14. 
Vijeće u okviru svoga djelokruga donosi 

Pravila Mjesnog odbora i Poslovnik o svome 
radu, godišnji Program rada, Financijski plan i 
Godišnji obračun Mjesnog odbora, raspravlja i 
donosi odluke i zaključke o pitanjima i 
problemima od interesa za život i rad građana na 
svome području, te obavlja druge poslove i 
izvšava druge zadaće utvrđene zakonom, 
Statutom Grada Pazina i ovim Pravilima.  

U okviru svoga djelokruga Vijeće može 
pokretati određena pitanja od neposrednog 
interesa za život i rad građana na svome 
području i predlagati Gradskom Poglavarstvu i 
Gradskom vijeću Grada Pazina način i rokove za 
njihovo razrješavanje.       
 Za izvršavanje pojedinih zadaća Vijeće  
može osnivati stalna ili povremena radna tijela 
(komisije, radne grupe) 
 

Članak 15. 
 Vijeće donosi odluke i zaključke 
većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ako 
je sjednici prisutna većina članova Vijeća, osim 

 
 o pitanjima za koja je ovim Pravilima ili 
Poslovnikom o radu Vijeća propisano da je 
potrebna drugačija većina glasova. 
 O donošenju Pravila Mjesnog odbora i 
Poslovnika o radu Vijeća, te o donošenju 
godišnjeg Programa rada, Financijskog plana i 
Godišnjeg obračuna, Vijeće odlučuje većinom 
glasova svih svojih članova. 
 

Članak 16. 
 Odluke i zaključci se na sjednicama 
Vijeća donose javnim glasovanjem, osim ako 
Zakonom, Poslovnikom o radu Vijeća ili ovim 
Pravilima nije uređeno da se o nekom pitanju ili 
o donošenju neke odluke ili akta glasuje tajno.  
 Vijeće može većinom glasova prisutnih 
odlučiti da će se na sjednici Vijeća glasovati 
tajno i o nekom drugom pitanju.  
 
4. Mjesni zbor građana 

 
Članak 17. 

 Radi raspravljanja o potrebama i 
interesima građana, te radi davanja prijedloga za 
rješavanje određenih pitanja od mjesnog 
značaja, Vijeće i Gradonačelnik Grada Pazina 
mogu sazivati mjesne zborove građana.  
 Mjesni zbor građana iz prethodnog 
stavka ovoga članka može se sazvati za cijelo 
područje Mjesnog odbora ili za dio toga 
područja koje čini zasebnu cjelinu (dio naselja, 
selo i sl.). 
 

Članak 18. 
 Sastanak Mjesnog zbora građana saziva 
se pozivima na kućne adrese, javnim 
oglašavanjem (plakati, radio, novine) ili na drugi 
prikladan način, o čemu odluku donosi Vijeće  
odnosno sazivač.  

U pozivu odnosno javnom oglasu iz 
prethodnog stavka ovoga članka sažeto se 
navode pitanja o kojima će se raspravljati na 
zboru građana.  
 

Članak 19. 
 Sastanak Mjesnog zbora građana vodi 
Predsjednik Vijeća ili član Vijeća kojeg odrede 
Vijeće ili Predsjednik.  
 Kad Mjesni zbor građana sazivlje 
Gradonačelnik Grada Pazina, tada ga vodi 
Gradonačelnik ili osoba koju on odredi. 
 O radu i o zaključcima Mjesnog zbora 
građana vodi se Zapisnik, kojeg potpisuju 
zapisničar i voditelj zbora. 
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5. Akti Mjesnog odbora 

 
Članak 20. 

 Temeljni akti Mjesnog odbora jesu: 
Pravila Mjesnog odbora, Poslovnik o radu 
Vijeća, godišnji Program rada, Financijski plan i 
Godišnji obračun Mjesnog odbora.  
 U vezi s izvršavanjem godišnjeg 
Programa rada te u vezi s rješavanjem problema 
i pitanja od interesa za život i rad građana na 
svome području, Vijeće donosi odluke i 
zaključke. 
 

Članak 21. 
 Godišnjim Programom rada Mjesnog 
odbora Vijeće, s naznakom  prioriteta, te 
potrebnih sredstava i izvora financiranja, 
utvrđuje svoje zadaće koje se odnose na 
uređenje područja Mjesnog odbora, 
poboljšavanje kvalitete življenja i stanovanja, 
komunalne i druge uslužne djelatnosti i 
održavanje lokalne infrastrukture, potrebe u 
djelatnostima brige o djeci, odgoja, obrazovanja, 
socijalne skrbi i zdravstva, potrebe u kulturi, 
fizičkoj i tehničkoj kulturi i športu, na očuvanje i 
zaštitu prirode i okoliša, mjesne blagdane i 
pučke svečanosti, te na druga pitanja od interesa 
za život i rad građana na svome području. 
 U pripremanju prijedloga godišnjeg 
Programa rada, Vijeće kontaktira i obavlja 
potrebne konzultacije s Poglavarstvom i s 
nadležnim upravnim tijelima Grada Pazina.  
 Prijedlog godišnjeg Programa rada 
Vijeće, najkasnije do 1. listopada tekuće za 
iduću godinu, dostavlja Poglavarstvu Grada 
Pazina radi dobivanja suglasnosti.  
 

Članak 22. 
 Financijskim planom Mjesnog odbora 
za dotičnu godinu, u skladu s godišnjim 
Programom rada, iskazuju se: a) planirani 
prihodi Mjesnog odbora po vrstama, izvorima i 
po namjenama, b) planirani rashodi (izdaci) po 
vrstama i namjenama. 
 Financijski plan Mjesnog odbora 
dostavlja se Poglavarstvu Grada Pazina zajedno 
s godišnjim Programom rada Mjesnog odbora.  

 
Članak 23. 

 Godišnjim obračunom Mjesnog odbora, 
u skladu s propisima, iskazuju se glavni podaci o 
realizaciji Financijskog plana, o ostvarenju 
prihoda po vrstama, izvorima i namjenama, o 
ostvarenim izdacima po vrstama izdataka i na- 

 
mjenama, te o financijskom stanju na kraju 
financijske godine.  
 Godišnji obračun Vijeće donosi do roka 
utvrđenog propisima, a nadležnom Upravnom 
odjelu Grada Pazina dostavlja ga najkasnije do 
15. ožujka za prethodnu godinu.  
 

Članak 24. 
 Poslovnikom o radu Vijeća, u skladu sa 
Statutom Grada Pazina i ovim Pravilima, 
uređuju se način i postupak konstituiranja 
Vijeća, način glasovanja i donošenja akata, 
odluka i zaključaka, javnost rada, način vođenja 
Zapisnika, te druga pitanja od interesa za uredan 
rad Vijeća.  
 

Članak 25. 
 Akte, odluke i zaključke Vijeća 
potpisuje Predsjednik Vijeća odnosno osoba 
koja je predsjedavala sjednici Vijeća. 
 Zaglavlje akta Mjesnog odbora sadrži: 
naziv županije (ISTARSKA ŽUPANIJA), naziv 
Grada (GRAD PAZIN), naziv Mjesnog odbora 
(MJESNI ODBOR PAZIN), naziv tijela 
(VIJEĆE MJESNOG ODBORA, 
PREDSJEDNIK), brojčanu oznaku, mjesto i  
datum izrade akta, s time da se naziv Mjesnog 
odbora ispisuje većim slovima u odnosu na 
ostali tekst.  

Članak 26. 
 Predsjednik Vijeća dužan je u roku od 
osam (8) dana od dana njihovog donošenja, 
Gradonačelniku Grada Pazina dostaviti opće 
akte koje je donijelo Vijeće.  
 
6. Sredstva za rad Mjesnog odbora 

 
Članak 27. 

 Za rad Mjesnog odbora i za izvršavanje 
njegovoga Programa rada sredstva se, u skladu s 
planom razvoja i mogućnostima Grada Pazina, 
osiguravaju u Proračunu Grada Pazina.  
 Osim sredstava iz prethodnog stavka 
ovoga članka Mjesni odbor može ostvarivati 
prihode od pomoći, dotacija i sponzorstava 
pravnih i fizičkih osoba, od samodoprinosa 
građana u skladu sa zakonom i drugim 
propisom, te iz drugih izvora u skladu sa 
Statutom Grada Pazina i s drugim propisima. 
 

Članak 28. 
 Sredstvima za rad Mjesnog odbora i za 
izvršavanje njegovoga Programa, Vijeće 
raspolaže u skladu s njihovom namjenom i  
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odgovorno je za njihovo zakonito, uredno i 
namjensko korištenje.  
    
7. Obavljanje administrativnih poslova 
i nadzor nad zakonitošću rada 

 
Članak 29. 

 Odgovarajući prostor za rad Mjesnog 
odbora i njegovih tijela, te za obavljanje 
administrativnih poslova Vijeća osigurava 
Poglavarstvo Grada Pazina.  
 

Članak 30. 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela Mje-
snog odbora obavlja Poglavarstvo Grada Pazina.  
 Poglavarstvo Grada Pazina može 
raspustiti Vijeće ako ono učestalo krši Statut 
Grada Pazina, ova Pravila ili ako ne izvršava 
povjerene mu poslove. 
 
8. Promjene u ustrojstvu Mjesnog odbora 

 
Članak 31. 

 Mjesni odbor može mijenjati svoje 
ustrojstvo i teritorijalni obuhvat. 
 O izdvajanju pojedinog naselja ili dijela 
naselja iz sastava Mjesnog odbora radi osnivanja 
novog Mjesnog odbora ili radi pripajanja 
drugom Mjesnom odboru, odlučuje se u 
postupku i na način utvrđen zakonom i Statutom 
Grada Pazina. 
 
9. Završne i prijelazne odredbe 

 
Članak 32. 

 Na ova Pravila daje suglasnost 
Poglavarstvo Grada Pazina. 
 

Članak 33. 
Ova Pravila stupaju na snagu danom 

objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.  
 
KLASA: 026-01/02-01/06 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-8 
U Pazinu, 14. svibnja 2002.  

 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA PAZIN 

 
Predsjednik 

Vijeća Mjesnog odbora 
Radojka Jašić, s.r. 

 

  
Na ova Pravila dalo je suglasnost 

Poglavarstvo Grada Pazina svojim Zaključkom 
KLASA: 026-01/02-01/06, URBROJ: 2163/01-
02-01-02-2 od 23. svibnja 2002. godine. 
 

Predsjednik 
Poglavarstva Grada Pazina 

Neven Rimanić, dipl.ing.,s.r. 
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Na osnovi Izvještaja o rezultatima 
glasovanja za članove Vijeća Mjesnog odbora 
Pazin na izborima od 14. travnja 2002., koji je 
usvojilo Vijeće Mjesnog odbora Pazin na 
sjednici od 14. svibnja 2002., Vijeće Mjesnog 
odbora Pazin na sjednici održanoj 14. svibnja 
2002. donijelo je ovo 
 

R J E Š E N J E 
o verifikaciji mandata članova 
Vijeća Mjesnog odbora Pazin 

 
1. Verificira se mandat u trajanju od 

četiri godine sljedećim članovima Vijeća 
Mjesnog odbora Pazin: 
 
1. Serđu Smokoviću, 
2. Ivanu Hrelji, 
3. Radojki Jašić, 
4. Josipu Tominiću, 
5. Branku Legoviću, 
6. Igoru Ćusu, 
7. Mirjani Ćus, 
8. Veljku Grkoviću, 
9. Sonji Prelac, 
10. Mariji Ivić-Kačan, 
11. Robertu Jurmanu. 
 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Karojba, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan.  
 
KLASA: 026-01/02-01/06 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-4 
U Pazinu, 14. svibnja 2002.  

 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA PAZIN 

 
Predsjedatelj 

Vijeća Mjesnog odbora 
Ivan Hrelja, s.r. 
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Na osnovi članka 62. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine broj 33/01), te na osnovi članka 6. 
Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora Pazin, 
Vijeće Mjesnog odbora Pazin na svojoj sjednici 
od 14. svibnja 2002. donijelo je ovo 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika Vijeća 

Mjesnog odbora Pazin 
 

1. Radojka Jašić izabire se za 
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Pazin. 
 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Karojba, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 026-01/02-01/06 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-7 
U Pazinu, 14. svibnja 2002.  
 
 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA PAZIN 
 
 

Predsjedatelj 
Vijeća Mjesnog odbora 

Ivan Hrelja, s.r. 
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Na osnovi članka 62. Statuta Grada 

Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), Vijeće Mjesnog odbora Trviž na svojoj 
sjednici od 13. svibnja 2002. donijelo je ovaj 
 

P O S L O V N I K 
o radu Vijeća Mjesnog odbora 

Trviž 
 

Članak 1. 
 Ovim Poslovnikom uređuju se način i 
postupak konstituiranja Vijeća Mjesnog odbora 
Trviž (dalje: Vijeće), početak obnašanja 
dužnosti člana Vijeća, prava i dužnosti člana 
Vijeća, način glasovanja i donošenja akata, 
odluka i zaključaka na sjednicama Vijeća, 
javnost rada Vijeća, način vođenja i sadržaj 
Zapisnika, te druga pitanja od značenja za 
uredan rad Vijeća.  
 

Članak 2. 
 Konstituirajuću sjednicu Vijeća, u roku i 
na način koji su utvrđeni aktom Grada Pazina o 
izboru članova Vijeća na području Grada 
Pazina, sazivlje Gradonačelnik Grada Pazina ili 
osoba koju on ovlasti.  
 Do izbora Predsjednika Vijeća, 
konstituirajućoj sjednici Vijeća predsjedava 
dobno najstariji član Vijeća (dalje: 
Predsjedatelj).  
 Vijeće je konstituirano izborom 
Predsjednika na prvoj sjednici Vijeća na kojoj je 
prisutna većina od ukupnog broja članova 
Vijeća.  
 Nakon izbora Predsjednika Vijeća, 
izabrani Predsjednik preuzima predsjedavanje 
sjednici Vijeća.  
 

Članak 3. 
 Na konstituirajućoj sjednici, nakon 
utvrđivanja Dnevnoga reda, prije izbora 
Predsjednika Vijeća, na prijedlog Predsjedatelja, 
Vijeće utvrđuje i verificira mandat članovima 
Vijeća, u skladu sa Zakonom o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
 

Članak 4. 
 Izabrani članovi Vijeća, koji sukladno 
Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i Zakonu o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne  

 
(regionalne) samouprave daju ostavku ili svoj 
mandat stavljaju u mirovanje, moraju o tome u 
pisanom obliku obavijestiti Vijeće.  
 Ako nastupi jedna od okolnosti iz 
prethodnoga stavka ovoga članka, izabranoga 
člana Vijeća zamijenit će neizabrani kandidat s 
liste s koje je izabrani član, kojeg odredi 
politička stranka odnosno koalicija stranaka koja 
je predlagatelj liste, odnosno predlagatelj 
nezavisne liste, ako se radi o članu Vijeća s te 
liste.  
 

Članak 5. 
 Dužnosti i prava članovima Vijeća 
započinju nakon verifikacije njihovoga mandata. 
 Članovi Vijeća imaju pravo i dužnost 
sudjelovati u radu sjednica Vijeća, na njima 
raspravljati i glasovati, podnositi inicijative, da-
vati prijedloge za rješavanje pitanja od mjesnog 
i lokalnog značenja, postavljati pitanja i drugo.  
 

Članak 6. 
 Predsjednik Vijeća bira se tajnim 
glasovanjem, iz reda članova Vijeća, većinom 
glasova od ukupnog broja članova Vijeća, ako je 
sjednici prisutna većina članova Vijeća.  
 Prijedlog kandidata za Predsjednika 
Vijeća podnosi Predsjedatelj, a mogu ga 
podnijeti i najmanje dva člana Vijeća. 
 

Članak 7. 
 Ako kandidat s utvrđene liste sa samo 
jednim kandidatom za Predsjednika Vijeća u 
tajnom glasovanju ne dobije potreban broj 
glasova, ponovit će se kandidacijski postupak.  

Ako je za Predsjednika Vijeća utvrđena 
lista od dva ili više kandidata, na postupak 
izbora i glasovanja shodno će se primijeniti 
odredbe članaka 120. do 127. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Pazina.  

 
Članak 8. 

 Na izglasavanje nepovjerenja 
Predsjedniku Vijeća shodno se primjenjuju 
odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi i odredbe ovoga 
Poslovnika za njegovo kandidiranje i izbor. 
 

Članak 9. 
 Odluke i zaključke Vijeće donosi 
većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ako 
je sjednici prisutna većina članova Vijeća, osim 
o pitanjima za koja je ovim Poslovnikom ili  
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Pravilima Mjesnog odbora Trviž propisano da je 
potrebna drugačija većina glasova. 
 

Članak 10. 
 Odluke i zaključci na sjednicama Vijeća 
donose se javnim glasovanjem, osim ako ovim 
Poslovnikom ili Pravilima Mjesnog odbora nije 
uređeno da se o nekom pitanju ili o donošenju 
nekog akta ili neke odluke glasuje tajno. 
 Ovaj Poslovnik donosi se većinom 
glasova svih članova Vijeća. 
 

Članak 11. 
 Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima. 
 Glasački listići iste su veličine, boje i 
oblika i ovjereni su pečatom Mjesnog odbora.  
 Do izrade pečata Mjesnog odbora Trviž 
glasački listići iz prethodnog stavka ovoga 
članka ovjeravat će se pečatom Gradskog vijeća 
Grada Pazina.  
 Tajno glasovanje provodi Predsjednik 
Vijeća odnosno Predsjedatelj uz pomoć dva 
člana Vijeća. 
 

Članak 12. 
 Sjednice Vijeća sazivlje Predsjednik 
Vijeća. Poziv za sjednicu s prijedlogom 
Dnevnoga reda dostavlja se članovima Vijeća, 
gostima i drugim pozvanim osobama, u pravilu 
tri dana prije održavanja sjednice. 
 Iznimno, kad se radi o hitnim stvarima, 
Predsjednik može sjednicu Vijeća sazvati i 
telefonom. U tom slučaju, pisani Dnevni red 
predložit će na sjednici Vijeća. 
 O predloženom Dnevnom redu, te o 
eventualnim izmjenama i dopunama Dnevnoga 
reda na sjednici Vijeća vodi se rasprava. 
 Dnevni red se utvrđuje većinom glasova 
nazočnih članova Vijeća.  
 Riječ članovima Vijeća Predsjednik 
Vijeća daje prema redoslijedu prijavljivanja. 
 

Članak 13. 
 O radu sjednice Vijeća vodi se Zapisnik.  
 Zapisnik sadrži Dnevni red sjednice, 
osnovne podatke o radu sjednice i o iznesenim 
prijedlozima po točkama Dnevnoga reda, o 
sudjelovanju članova Vijeća, gostiju i drugih 
osoba u raspravi, o rezultatima glasovanja, te o 
donesenim odlukama i zaključcima.  
 U Zapisnik se unose: redni broj 
sjednice, podaci o prisutnim i odsutnim 
članovima Vijeća, o prisutnim gostima i drugim  

 
osobama, te drugi podaci važni za rad sjednice 
Vijeća.  

Zapisnik potpisuju Predsjednik odnosno 
Predsjedatelj i zapisničar. 
 

Članak 14. 
 Sjednice Vijeća su javne, osim ako 
Vijeće ne odluči drugačije. 
 O radu Vijeća javnost i građani mogu se 
obavještavati putem sredstava javnog 
priopćavanja ili putem Oglasne ploče, te na 
drugi prikladan način. 
 

Članak 15. 
 Na pitanja koja nisu uređena ovim 
Poslovnikom shodno se primjenjuju odredbe 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina 
(Službene novine Grada Pazina broj 21/01). 
 

Članak 16. 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 026-01/02-01/05 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-5 
U Katunu Trviškom, 13. svibnja 2002.  
 
 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA TRVIŽ 
 
 

Predsjedatelj 
konstituirajuće sjednice 
Vijeća Mjesnog odbora 
Milivoj Brajković, s.r. 
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Na osnovi članka 62. Statuta Grada 

Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), Vijeće Mjesnog odbora Trviž, na svojoj 
sjednici od 13. svibnja 2002. donijelo je ova 
 

P R A V I L A 
Mjesnog odbora Trviž 

 
1. Opće odredbe 

 
Članak 1.  

 Ovim Pravilima uređuju se ustrojstvo i 
samoupravni djelokrug Mjesnog odbora Trviž 
(dalje: Mjesni odbor), način izbora i opoziva, te 
djelokrug i ovlasti tijela Mjesnog odbora, način 
sazivanja, rada i djelokrug Mjesnog zbora 
građana, postupak za donošenje akata i način 
odlučivanja, izvori sredstava i odgovornost za 
upotrebu sredstava Mjesnog odbora i za 
provođenje odluka tijela Mjesnog odbora, te 
zakonitost rada tijela Mjesnog odbora i druga 
pitanja od značenja za ostvarivanje mjesne 
samouprave i za ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti Mjesnog odbora. 
 

Članak 2.  
 Mjesni odbor  pravna je osoba osnovana 
Statutom Grada Pazina kao jedinica mjesne 
samouprave za mjesno područje Trviž, te kao 
oblik neposrednog sudjelovanja građana na 
tomu području u odlučivanju o lokalnim 
poslovima od neposrednog i svakodnevnog 
utjecaja na život i rad građana, u skladu sa 
zakonom. 
 Vijeće Mjesnog odbora, nakon 
konzultacije s građanima na svome području, 
može donijeti odluku o Danu Mjesnog odbora, 
te o načinu njegovoga obilježavanja i 
proslavljanja. 

 
2. Ustrojstvo, pečat i samoupravni djelokrug 

 
Članak 3.  

 Mjesni odbor Trviž obuhvaća naselje 
Trviž s pripadajućim dijelovima naselja (selima) 
Katun Trviški i Trviž, naselje Brajkovići s 
pripadajućim dijelovima naselja (selima) 
Brajkovići, Buići, Frankovići, Škrapi i Zovići, te 
dio naselja Kašćerga i to selo Šipraki. 
 Sjedište Mjesnog odbora je u Katunu 
Trviškom, PAZIN, Katun Trviški bb.  

 

 
Članak 4.  

Mjesni odbor ima pečat.  
Pečat Mjesnog odbora je okruglog 

oblika, promjera 30 mm. Uz unutarnji obod 
pečata je tekst: ISTARSKA ŽUPANIJA – 
GRAD PAZIN, a po sredini, većim slovima: 
MJESNI ODBOR TRVIŽ. Pečatom se 
ovjeravaju odluke, zaključci, opći i drugi akti 
Mjesnog odbora, pismena u pravnom prometu i 
u komuniciranju s tijelima državne vlasti, 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, te s 
pojedinim ustanovama i drugim pravnim i 
fizičkim osobama.  
 Zaključkom Vijeća Mjesnog odbora 
(dalje: Vijeće) određuju se način korištenja 
pečata i osoba odgovorna za njegovo čuvanje. 
 

Članak 5.  
 U okviru svog samoupravnog 
djelokruga Mjesni odbor vodi brigu: a) o 
uređenju naselja i sela na svome području, b) o 
poboljšavanju kvalitete življenja i stanovanja na 
svome području, c) o obavljanju komunalnih i 
drugih uslužnih djelatnosti, te o poboljšavanju i 
održavanju objekata i uređaja mjesne i lokalne 
infrastrukture na svome području, d) o 
potrebama građana u djelatnostima brige o djeci, 
odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i javnoga 
zdravlja, e) o zadovoljavanju potreba građana u 
područjima kulture, tjelesne i zdravstvene 
kulture, tehničke kulture i športa, f) o 
komunalnom redu, očuvanju prirode i o zaštiti 
okoliša na svome području, g) o organiziranju 
pučkih svečanosti i priredaba, o obilježavanju 
Dana Mjesnog odbora (ako je taj Dan utvrđen), 
h) o uvjetima za rad tijela Mjesnog odbora i o 
drugim pitanjima koja se odnose na svakodnevni 
život i rad građana na svome području.  

Osim poslova i zadaća iz prethodnog 
stavka ovoga članka, Mjesni odbor svojim 
Programom rada utvrđuje i druge poslove i 
zadaće od interesa za poboljšavanje života i rada 
građana na svome području.  

 
3. Tijela Mjesnog odbora  

 
Članak 6.  

Tijela Mjesnog odbora su Vijeće i 
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora (dalje: 
Predsjednik).  

Vijeće ima devet (9) članova.  
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Članak 7.  

Članove Vijeća biraju, neposredno 
tajnim glasovanjem, građani s područja Mjesnog 
odbora koji imaju biračko pravo, na način i po 
postupku koje svojim aktom uređuje Gradsko 
vijeće Grada Pazina, u skladu sa zakonom. 

Mandat članova Vijeća  započinje 
danom konstituiranja Vijeća i traje četiri (4) 
godine.  

 
Članak 8. 

Članovi Vijeća nisu opozivi.  
Članu Vijeća prestaje mandat prije 

isteka redovitog četverogodišnjeg mandata: 1) 
ako podnese ostavku, danom dostave pisane 
ostavke Predsjedniku Vijeća, 2) ako mu je 
pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta 
odnosno ograničena poslovna sposobnost, 
danom pravomoćnosti sudske odluke, 3) ako je 
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 
šest (6) mjeseci, danom pravomoćnosti te 
presude, 4) ako odjavi prebivalište s mjesnog 
područja Kršikla, danom odjave prebivališta, 5) 
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 
hrvatsko državljanstvo, danom njegova 
prestanka, te 6) smrću.  

Član Vijeća koji u smislu Zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
obavlja neku od nespojivih dužnosti s dužnošću 
člana Vijeća, može, da bi obavljao dužnost člana 
Vijeća: a) napustiti nespojivu dužnost ili b) svoj 
mandat člana Vijeća staviti u mirovanje.  

             
Članak 9. 

 Ako članu Vijeća u smislu članka 8. 
stavak 2. ovih Pravila prestane mandat prije 
isteka vremena  na koje je izabran ili ako svoj 
mandat stavi u mirovanje (članak 8. st. 3. ovih 
Pravila), njegovu će dužnost do isteka toga 
vremena odnosno dok traje mirovanje obnašati 
zamjenik člana.  
 Zamjenika člana Vijeća  u slučaju iz 
prethodnoga stavka ovoga članka pismeno 
određuje politička stranka čijem je članu Vijeća 
prestao mandat ili mu je mandat stavljen u 
mirovanje i to između neizabranih kandidata sa 
svoje liste kandidata. 
 Člana Vijeća izabranog na koalicijskoj 
listi dviju ili više političkih stranaka, ako mu je 
prestao mandat ili mu je mandat stavljen u  
 

 
mirovanje, zamjenjuje neizabrani kandidat s 
dotične liste kandidata s koje je izabran i član, a 
pismeno ga određuje politička stranka kojoj je u 
trenutku izbora pripadao član Vijeća kojem je 
prestao mandat.  
 Ako mandat u smislu članka 8. ovih 
Pravila prestane ili bude stavljen u mirovanje 
članu Vijeća  izabranog na nezavisnoj listi, 
njegovog zamjenika pismeno će odrediti 
predlagatelj nezavisne liste između neizabranih 
kandidata s te liste kandidata. 

 
Članak 10. 

Konstituirajuću sjednicu Vijeća, na 
način i u roku  koji su utvrđeni aktom Gradskog 
vijeća Grada Pazina o izboru članova Vijeća 
Mjesnih odbora na području Grada Pazina, 
saziva Gradonačelnik Grada Pazina ili osoba 
koju on ovlasti.  

Do izbora Predsjednika Vijeća, 
konstituirajućoj sjednici Vijeća predsjedava 
dobno najstariji član Vijeća.  

Način i postupak za izbor Predsjednika 
Vijeća potanje se uređuje Poslovnikom o radu 
Vijeća.  

 
Članak 11.  

Predsjedniku Vijeća mandat traje  četiri 
(4) godine.  

U slučaju spriječenosti Predsjednika 
Vijeća, zamjenjuje ga član Vijeća kojeg on 
odredi. 

Predsjednik Vijeća dužan je funkciju 
Predsjednika obnašati savjesno i odgovorno, u 
duhu Ustava, zakona, Statuta Grada Pazina, ovih 
Pravila i akata Vijeća, zauzimajući se za 
rješavanje pitanja od neposrednog i 
svakodnevnog interesa za život i rad građana s 
područja Mjesnog odbora. 

Za svoj rad te za provođenje akata i 
odluka Vijeća Predsjednik Vijeća odgovara 
Vijeću, a za obavljanje poslova koje Mjesnom 
odboru iz svog samoupravnog djelokruga 
povjeri Grad Pazin - Gradonačelniku Grada 
Pazina.  

Članak 12.  
U okviru svoga djelokruga Predsjednik 

Vijeća a) predstavlja Mjesni odbor, b) saziva 
sjednice Vijeća i predsjedava im, c) usklađuje 
rad Vijeća i brine o izvršavanju Programa rada, 
Financijskog plana, ovih Pravila i drugih akata 
Mjesnog odbora, d) saziva Mjesni zbor građana i 
predsjedava mu, e) brine o zakonitosti rada 
Vijeća, f) obavlja druge poslove od interesa za  
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učinkovito ostvarivanje mjesne samouprave na 
području Mjesnog odbora. 

 
Članak 13.  

Sjednicu Vijeća može sazvati i 
Gradonačelnik Grada Pazina.  

 
Članak 14. 

Vijeće u okviru svoga djelokruga donosi 
Pravila Mjesnog odbora i Poslovnik o svome 
radu, godišnji Program rada, Financijski plan i 
Godišnji obračun Mjesnog odbora, raspravlja i 
donosi odluke i zaključke o pitanjima i 
problemima od interesa za život i rad građana na 
svome području, te obavlja druge poslove i 
izvšava druge zadaće utvrđene zakonom, 
Statutom Grada Pazina i ovim Pravilima.  

U okviru svoga djelokruga Vijeće može 
pokretati određena pitanja od neposrednog 
interesa za život i rad građana na svome 
području i predlagati Gradskom Poglavarstvu i 
Gradskom vijeću Grada Pazina način i rokove za 
njihovo razrješavanje.                      
 Za izvršavanje pojedinih zadaća Vijeće  
može osnivati stalna ili povremena radna tijela 
(komisije, radne grupe) 

            
Članak 15. 

 Vijeće donosi odluke i zaključke 
većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ako 
je sjednici prisutna većina članova Vijeća, osim 
o pitanjima za koja je ovim Pravilima ili 
Poslovnikom o radu Vijeća propisano da je 
potrebna drugačija većina glasova. 
 O donošenju Pravila Mjesnog odbora i 
Poslovnika o radu Vijeća, te o donošenju 
godišnjeg Programa rada, Financijskog plana i 
Godišnjeg obračuna, Vijeće odlučuje većinom 
glasova svih svojih članova. 
 

Članak 16.  
 Odluke i zaključci se na sjednicama 
Vijeća donose javnim glasovanjem, osim ako 
Zakonom, Poslovnikom o radu Vijeća ili ovim 
Pravilima nije uređeno da se o nekom pitanju ili 
o donošenju neke odluke ili akta glasuje tajno.  
 Vijeće može većinom glasova prisutnih 
odlučiti da će se na sjednici Vijeća glasovati 
tajno i o nekom drugom pitanju.  

 
4. Mjesni zbor građana 
 

 
 

 
Članak 17.  

 Radi raspravljanja o potrebama i 
interesima građana, te radi davanja prijedloga za 
rješavanje određenih pitanja od mjesnog načaja, 
Vijeće i Gradonačelnik Grada Pazina mogu 
sazivati mjesne zborove građana.  
 Mjesni zbor građana iz prethodnog 
stavka ovoga članka može se sazvati za cijelo 
područje Mjesnog odbora ili za dio toga 
područja koje čini zasebnu cjelinu (dio naselja, 
selo i sl.). 

 
Članak 18.  

 Sastanak Mjesnog zbora građana saziva 
se pozivima na kućne adrese, javnim 
oglašavanjem (plakati, radio, novine) ili na drugi 
prikladan način, o čemu odluku donosi Vijeće  
odnosno sazivač.  

U pozivu odnosno javnom oglasu iz 
prethodnog stavka ovoga članka sažeto se 
navode pitanja o kojima će se raspravljati na 
zboru građana.  
 

Članak 19.  
 Sastanak Mjesnog zbora građana vodi 
Predsjednik Vijeća ili član Vijeća kojeg odrede 
Vijeće ili Predsjednik.  
 Kad Mjesni zbor građana sazivlje 
Gradonačelnik Grada Pazina, tada ga vodi 
Gradonačelnik ili osoba koju on odredi. 
 O radu i o zaključcima Mjesnog zbora 
građana vodi se Zapisnik, kojeg potpisuju 
zapisničar i voditelj zbora. 
 
5. Akti Mjesnog odbora 

 
Članak 20.  

 Temeljni akti Mjesnog odbora jesu: 
Pravila Mjesnog odbora, Poslovnik o radu 
Vijeća, godišnji Program rada, Financijski plan i 
Godišnji obračun Mjesnog odbora.  
 U vezi s izvršavanjem godišnjeg 
Programa rada te u vezi s rješavanjem problema 
i pitanja od interesa za život i rad građana na 
svome području, Vijeće donosi odluke i 
zaključke. 

 
Članak 21.  

 Godišnjim Programom rada Mjesnog 
odbora Vijeće, s naznakom  prioriteta, te 
potrebnih sredstava i izvora financiranja, 
utvrđuje svoje zadaće koje se odnose na 
uređenje područja Mjesnog odbora, 
poboljšavanje kvalitete življenja i stanovanja,  
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komunalne i druge uslužne djelatnosti i 
održavanje lokalne infrastrukture, potrebe u 
djelatnostima brige o djeci, odgoja, obrazovanja, 
socijalne skrbi i zdravstva, potrebe u kulturi, 
fizičkoj i tehničkoj kulturi i športu, na očuvanje i 
zaštitu prirode i okoliša, mjesne blagdane i 
pučke svečanosti, te na druga pitanja od interesa 
za život i rad građana na svome području. 
 U pripremanju prijedloga godišnjeg 
Programa rada, Vijeće kontaktira i obavlja 
potrebne konzultacije s Poglavarstvom i s 
nadležnim upravnim tijelima Grada Pazina.  
 Prijedlog godišnjeg Programa rada 
Vijeće, najkasnije do 1. listopada tekuće za 
iduću godinu, dostavlja Poglavarstvu Grada 
Pazina radi dobivanja suglasnosti.  

 
Članak 22.  

 Financijskim planom Mjesnog odbora 
za dotičnu godinu, u skladu s godišnjim 
Programom rada, iskazuju se: a) planirani 
prihodi Mjesnog odbora po vrstama, izvorima i 
po namjenama, b) planirani rashodi (izdaci) po 
vrstama i namjenama. 
 Financijski plan Mjesnog odbora 
dostavlja se Poglavarstvu Grada Pazina zajedno 
s godišnjim Programom rada Mjesnog odbora.  

 
Članak 23.  

 Godišnjim obračunom Mjesnog odbora, 
u skladu s propisima, iskazuju se glavni podaci o 
realizaciji Financijskog plana, o ostvarenju 
prihoda po vrstama, izvorima i namjenama, o 
ostvarenim izdacima po vrstama izdataka i 
namjenama, te o financijskom stanju na kraju 
financijske godine.  
 Godišnji obračun Vijeće donosi do roka 
utvrđenog propisima, a nadležnom Upravnom 
odjelu Grada Pazina dostavlja ga najkasnije do 
15. ožujka za prethodnu godinu.  
 

Članak 24.  
 Poslovnikom o radu Vijeća, u skladu sa 
Statutom Grada Pazina i ovim Pravilima, 
uređuju se način i postupak konstituiranja 
Vijeća, način glasovanja i donošenja akata, 
odluka i zaključaka, javnost rada, način vođenja 
Zapisnika, te druga pitanja od interesa za uredan 
rad Vijeća.  

 
Članak 25.  

 Akte, odluke i zaključke Vijeća 
potpisuje Predsjednik Vijeća odnosno osoba 
koja je predsjedavala sjednici Vijeća. 

  
Zaglavlje akta Mjesnog odbora sadrži: 

naziv županije (ISTARSKA ŽUPANIJA), naziv 
Grada (GRAD PAZIN), naziv Mjesnog odbora 
(MJESNI ODBOR TRVIŽ), naziv tijela 
(VIJEĆE MJESNOG ODBORA, 
PREDSJEDNIK), brojčanu oznaku, mjesto i  
datum izrade akta, s time da se naziv Mjesnog 
odbora ispisuje većim slovima u odnosu na 
ostali tekst.  

   
Članak 26.  

 Predsjednik Vijeća dužan je u roku od 
osam (8) dana od dana njihovog donošenja, 
Gradonačelniku Grada Pazina dostaviti opće 
akte koje je donijelo Vijeće.  
 
6. Sredstva za rad Mjesnog odbora 

 
Članak 27.  

 Za rad Mjesnog odbora i za izvršavanje 
njegovoga Programa rada sredstva se, u skladu s 
planom razvoja i mogućnostima Grada Pazina, 
osiguravaju u Proračunu Grada Pazina.  
 Osim sredstava iz prethodnog stavka 
ovoga članka Mjesni odbor može ostvarivati 
prihode od pomoći, dotacija i sponzorstava 
pravnih i fizičkih osoba, od samodoprinosa 
građana u skladu sa zakonom i drugim 
propisom, te iz drugih izvora u skladu sa 
Statutom Grada Pazina i s drugim propisima. 

 
Članak 28.  

 Sredstvima za rad Mjesnog odbora i za 
izvršavanje njegovoga Programa, Vijeće 
raspolaže u skladu s njihovom namjenom i 
odgovorno je za njihovo zakonito, uredno i 
namjensko korištenje.  
 
7. Obavljanje administrativnih poslova  
i nadzor nad zakonitošću rada 

 
Članak 29.  

 Odgovarajući prostor za rad Mjesnog 
odbora i njegovih tijela, te za obavljanje 
administrativnih poslova Vijeća osigurava 
Poglavarstvo Grada Pazina.  
 

Članak 30.  
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela 
Mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo Grada 
Pazina.  
 Poglavarstvo Grada Pazina može 
raspustiti Vijeće ako ono učestalo krši Statut  
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Grada Pazina, ova Pravila ili ako ne izvršava 
povjerene mu poslove. 

 
8. Promjene u ustrojstvu Mjesnog odbora 

 
Članak 31.  

 Mjesni odbor može mijenjati svoje 
ustrojstvo i teritorijalni obuhvat. 
 O izdvajanju pojedinog naselja ili dijela 
naselja iz sastava Mjesnog odbora radi osnivanja 
novog Mjesnog odbora ili radi pripajanja 
drugom Mjesnom odboru, odlučuje se u 
postupku i na način utvrđen zakonom i Statutom 
Grada Pazina. 
 
9. Završne i prijelazne odredbe 

 
Članak 32.  

 Na ova Pravila daje suglasnost 
Poglavarstvo Grada Pazina. 
 

Članak 33.  
Danom stupanja na snagu ovih Pravila 

prestaje važiti Odluka o osnivanju Mjesnog 
odbora Trviž (Službene novine Grada Pazina 
broj 2/95).  

Članak 34.  
 

 Ova Pravila stupaju na snagu danom 
objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.  

 
KLASA: 026-01/02-01/05 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-8 
U Katunu Trviškom, 13. svibnja 2002.  

 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA TRVIŽ 

 
Predsjednik 

Vijeća Mjesnog odbora 
Ivica Mrak, s.r. 

 
 Na ova Pravila dalo je suglasnost 
Poglavarstvo Grada Pazina svojim Zaključkom 
KLASA: 026-01/02-01/06, URBROJ: 2163/01-
02-01-02-2 od 23. svibnja 2002. godine.  
 

Predsjednik 
Poglavarstva Grada Pazina 

Neven Rimanić, dipl.ing.,s.r. 
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Na osnovi Izvještaja o rezultatima 

glasovanja za članove Vijeća Mjesnog odbora 
Trviž na izborima od 14. travnja 2002., koji je 
usvojilo Vijeće Mjesnog odbora Trviža na 
sjednici od 13. svibnja 2002., Vijeće Mjesnog 
odbora Trviž na sjednici održanoj 13. svibnja 
2002. donijelo je ovo 
 

R J E Š E N J E 
o verifikaciji mandata članova 
Vijeća Mjesnog odbora Trviž 

 
1.Verificira se mandat u trajanju od 

četiri godine sljedećim članovima Vijeća 
Mjesnog odbora Trviž: 
 
1.Ivici Mraku, 
2.Alojzu Korenu, 
3.Tatjani Berton, 
4.Milivoju Batovcu, 
5.Milivoju Brajkoviću, 
6.Danijelu Perčiću, 
7.Snježani Pahor, 
8.Zvjezdani Vratonja, 
9.Mladenu Rotaru. 

 
2.Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Karojba, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan.  
 
KLASA: 026-01/02-01/05 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-4 
U Katunu Trviškom, 13. svibnja 2002.  
 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA TRVIŽ 
 

Predsjedatelj 
Vijeća Mjesnog odbora 
Milivoj Brajković, s.r. 

           
 

206 
 

Na osnovi članka 62. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine broj 33/01), te na osnovi članka 6. 
Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora Trviž, 
Vijeće Mjesnog odbora Trviž na svojoj sjednici 
od 13. svibnja 2002. donijelo je ovo 
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R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika Vijeća 
Mjesnog odbora Trviž 

 
1. Ivica Mrak izabire se za predsjednika 

Vijeća Mjesnog odbora Trviž. 
 
2.Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Karojba, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 026-01/02-01/05 
URBROJ: 2163/01-05-01-02-7 
U Katunu Trviškom, 13. svibnja 2002.  
 
 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA TRVIŽ 
 
 

Predsjedatelj 
Vijeća Mjesnog odbora 
Milivoj Brajković, s.r. 

 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


