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OPĆINE BIZOVAC 

 

   

Na temelju članka članka 32. stavka 1. podstavka 20. Statuta Općine Bizovac (»Službeni glasnik Općine 
Bizovac« broj 3/09), Općinsko vijeće Općine Bizovac, na sjednici održanoj  04. veljače 2010. godine donijelo 
je 
 

 
 

O D L U K U 
o mjesnoj samoupravi 

 
 

 
I. OSNOVNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

  
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak osnivanja Mjesnih odbora, kao oblika mjesne samouprave na 

području Općine Bizovac, te način izbora i opoziva tijela Mjesnih odbora, djelokrug rada, zadaće i ovlasti i 
druga pitanja od važnosti za život i rad građana na području za koje se osnivaju. 
 

Članak 2. 
 Mjesni odbor na području Općine Bizovac osniva se kao osnovni oblik mjesne samouprave, kojim se 
osigurava neposredno sudjelovanje građana u ostvarivanju zajedničkih interesa i zadovoljavanja zajedničkih 
potreba u svakodnevnom životu, a posebice u komunalnim i drugim uslužnim djelatnostima, uređivanju 
naselja, mjesne infrastrukture, zdravstvene zaštite, brizi o djeci, te kulturnim sportskim i drugim socijalnim 
interesima i potrebama građana. 
 Mjesni odbor je pravna osoba. 

                                         
 

II. TIJELA MJESNOG ODBORA 
 

Članak 3. 
 Tijela mjesnog odbora su: vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
 
 

1. Vijeće mjesnog odbora 
 

Članak 4. 
Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća  uz shodnu  

primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
samouprave. 
   

Članak 5. 
 Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika 3 do 7 članova i to: 

- Mjesni odbor Bizovac 7 članova, 
- Mjesni odbor Brođani  5 članova, 
- Mjesni odbor Cret Bizovački 5 članova, 
- Mjesni odbor Cerovac i Selci  3 člana, 
- Mjesni odbor Habjanovci  5 članova,, 
- Mjesni odbor Novaki Bizovački  5 članova i 
- Mjesni odbor Samatovci  5 članova. 

 
Članak 6. 

Vijeće mjesnog odbora donosi:  
- program rada mjesnog odbora,  
- pravila mjesnog odbora,   
- poslovnik o svom radu,  
- financijski plan i godišnji obračun, 
- obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima. 

  
Članak 7. 

  Prava i dužnosti članova vijeća mjesnog odbora su: 
- da prisustvuje sjednicama vijeća mjesnog odbora, 
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- da iznose prijedloge, primjedbe i mišljenja o pojedinim pitanjima koja se razmatraju na sjednici 
vijeća  mjesnog odbora, 

- da predlaže da se određeno pitanje stavi na dnevni red sjednice vijeća mjesnog odbora, 
- da sudjeluju glasovanjem prilikom donošenja odluke i stajališta o pojedinim pitanjima koja su na 

dnevnom redu sjednice vijeća mjesnog odbora  i 
- obavlja zadaće koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora odnosno predsjednik vijeća mjesnog 

odbora 
 

Članak 8. 
 Sjednice vijeća mjesnog odbora saziva predsjednik vijeća mjesnog odbora na vlastitu inicijativu, na 
prijedlog najmanje 1/3 članova vijeća mjesnog odbora, na zahtjev mjesnog zbora građana odnosno 
Općinskog načelnika. 

 
Članak 9. 

 Poziv za sjednice vijeća mjesnog odbora upućuje se članovima vijeća pismeno. 
 Članovi vijeća mjesnog odbora najmanje tri dana prije održavanja sjednice vijeća moraju biti 
obaviješteni o danu i satu održavanja sjednice kao i prijedlogu dnevnog reda. 

 
Članak 10. 

 Vijeće mjesnog odbora može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova vijeća 
mjesnog odbora a odluke donosi većinom glasova. 
 Program rada, financijski plan, izbor i razrješenje predsjednika vijeća, poslovnik o radu te o drugim 
pitanjima utvrđenim statutom općine, vijeće mjesnog odbora odlučuje većinom glasova svih članova vijeća. 

 
Članak 11. 

 Vijeće mjesnog odbora na sjednici odlučuje javnim glasovanjem, ako ovom odlukom nije drugačije 
određeno. 

 
Članak 12. 

 O sjednici vijeća mjesnog odbora vodi se zapisnik. 
 Zapisnik sadrži: redni broj sjednice, datum održavanja, dnevni red, broj i imena nazočnih članova 
vijeća te zaključke o svakom pitanju o kojem se izjašnjavalo vijeće. 
 Član vijeća mjesnog odbora može priložiti uz zapisnik svoje odvojeno mišljenje koje je sastavni dio 
zapisnika. 
 Zapisnik potpisuje predsjednik vijeća mjesnog odbora i zapisničar. 
 Jedan primjerak zapisnika dostavlja se Općinskom načelniku. 

 
Članak 13. 

Članu vijeća mjesnog odbora prestaje mandat prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u 
slučajevima propisanim zakonom za prestanak mandata člana općinskog vijeća. 

 
 
2. Predsjednik vijeća mjesnog odbora 

 
Članak 14. 

 Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća mjesnog odbora i njegovog zamjenika iz svog sastava 
tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.        
 Predsjednika vijeća zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti njegov zamjenik 

 
Članak 15. 

  Predsjednik vijeća mjesnog odbora : 
- predstavlja vijeće mjesnog odbora, 
- saziva i predsjedava sjednicama vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red i održava red 

na sjednici, 
- potpisuje odluke i druge akte vijeća mjesnog odbora, 
- odgovara za svoj rad vijeću mjesnog odbora, 
- odgovoran je Općinskom načelniku za obavljanje poslova koji su povjereni vijeću mjesnog 

odbora, 
- obavlja i druge poslove utvrđene statutom općine. 

 
Članak 16. 

 Administrativne, stručne, financijske i druge njima slične poslove u okviru prava i dužnosti vijeća 
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mjesnog odbora, obavljaju članovi vijeća ili građani s područja mjesnog odbora na dobrovoljnoj osnovi 
 Općinski načelnik dužan je osigurati pomoć u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog  članka. 

 
Članak 17. 

 Sredstva za rad mjesnog odbora podmiruju se iz proračuna Općine Bizovac. 
 Prostor i druge uvjete rada mjesnog odbora osigurava u skladu s materijalnim i financijskim 
mogućnostima Općinski načelnik. 
 
 
III. NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA  MJESNOG ODBORA 

 
Članak 18. 

 Nadzor nad zakonitošću rada mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik. 
 

Članak 19. 
 Općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora : 

- ako učestalo krši statut općine 
- ako krši pravila mjesnog odbora 
- ako ne izvršava povjerene mu poslove 
- kada ne izabere predsjednika vijeća mjesnog odbora u roku od 30 dana od dana 

konstituiranja vijeća mjesnog odbora, 
- u slučaju ostavke najmanje polovine članova vijeća mjesnog odbora. 

 
 
IV. ZAKLJUČNE ODREDBE 

                                                                  
Članak 20. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti Osnove pravila za rad mjesnih odbora (“Službeni 
glasnik Općine Bizovac” br. 1/02.) 
 

Članak 21. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Bizovac" . 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
Klasa  : 026-01/10-01/01                                                             
Urbroj: 2185/03-1-10-01                                              

             Predsjednik Općinskog vijeća  
Bizovac, 04. veljače 2010.                                                               Veljko Gudelj, v.r. 
 
 
 
 

 
 


