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Na temelju točke 1., stavka 1. članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01) i članka 50. Statuta Općine Barban (“Službene novine 
Općine Barban” br. 4/01), Općinsko vijeće Općine Barban, na sjednici održanoj dana 27. veljače 
2002. godine, donijelo je  
 
 
 

OSNOVE PRAVILA MJESNIH ODBORA 
NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN 

 
 
I.   OPĆE ODREDBE 
  

Članak 1. 
 

Ovim Osnovama pravila detaljnije se uređuju pitanja vezana za mjesnu samoupravu koja 
nisu regulirana Statutom Općine Barban (u daljnjem tekstu: Statut). 
 

Članak 2. 
 

Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim 
poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. 
 

Članak 3. 
 

Mjesni odbor je pravna osoba. 
Sjedište mjesnog odbora određuje Općinsko vijeće posebnom odlukom. 

 
 
II.   POSTUPAK OSNIVANJA MJESNOG ODBORA 
 

Članak 4. 
 

Mjesni odbor osniva se  Statutom.  
 
 
III.   NAČIN IZBORA VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
 

Članak 5. 
 

   Tijela mjesnog odbora su: Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora. 
 

Članak 6. 
 

   Izbore za članove Vijeća mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: Vijeće) raspisuje svojom 
odlukom Općinsko vijeće. Odluka mora sadržavati: 

- dan, vrijeme i mjesto provođenja izbora,  
- broj članova Vijeća, 
- područje koje obuhvaća pojedina izborna jedinica, 

- mogućnost pregledavanja popisa birača te traženja njegovog ispravka ili dopune. 
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         Članak 7. 

 

Općinsko vijeće dužno je upoznati birače sa prebivalištem na području mjesnog odbora 
sa sadržajem odluke iz članka 6. u roku od 7 dana po donošenju odluke.  

Obavještavanje birača iz stavka 1. ovog članka vrši se objavom odluke općinskog vijeća 
o raspisivanju izbora na oglasnoj ploči u sjedištu mjesnog odbora i na oglasnoj ploči Općine 
Barban i sredstvima javnog priopćavanja. 

 
Članak 8. 

 

Općinsko vijeće određuje broj, oblik, sadržaj, oznake i mjesto tiskanja glasačkih listića. 
 

Članak 9. 
 

Od raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 15 ni više od 
30 dana. 
 

Članak 10. 
 

Izbore za članove Vijeća provodi Izborna komisija od tri člana i tri zamjenika koje 
imenuje Općinsko vijeće. 
 

Članak 11. 
 

Izborna komisija rješava o prigovorima zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u 
postupku izbora članova Vijeća, te donosi obvezatne upute o provođenju izbora. 
 Izborna komisija brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove Vijeća, 
imenuje članove biračkih odbora i nadzire njihov rad, određuje biračko mjesto za izbor Vijeća, 
obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora na svom području, na temelju pravovaljanog 
prijedloga kandidata sastavlja i objavljuje zbirnu listu predloženih kandidata, utvrđuje rezultate 
glasovanja, a izborni materijal i zapisnik o svom radu dostavlja Općinskom vijeću  u roku od tri 
dana od dana provedenih izbora. 
 Izborna komisija provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za 
upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje nije uvažio nadležni organ uprave koji vodi taj popis 
i utvrđuje popis birača. 
 

Članak 12. 
 

Za izbore u pojedinom mjesnom odboru utvrđuje se u pravilu jedno izborno mjesto. 
 

Članak 13. 
 

 Vijeće ima pet članova. 
 Članovi Vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu Vijeća mandat 
miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran. 
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Članak 14. 
 

Prijedlog kandidata i zamjenika kandidata za člana Vijeća može podnijeti najmanje pet 
birača s područja mjesnog odbora za koji se kandidira. 

U prijedlogu, koji mora biti potpisan od svakog birača koji predlaže kandidata, navodi se 
ime i prezime te adresa i jedinstveni matični broj birača. Uz prijedlog se prilaže izjava o 
prihvaćanju kandidature člana Vijeća.  

Kandidat  iz stavka 2. ovog članka mora biti upisani u popis birača na području mjesnog 
odbora u kojem su raspisani izbori. 
 

Članak 15. 
 

Izborna komisija za (u daljnjem tekstu: Izborna komisija) u roku 48 sati od isteka roka za 
dostavu prijedloga kandidata, sastavlja i objavljuje zbirnu listu kandidata.  

Objava zbirne liste vrši se na oglasnoj ploči u sjedištu mjesnog odbora i na oglasnoj ploči 
Općine Barban, a može se objaviti i u sredstvima javnog priopćavanja. 
 

Članak 16. 
 

Član Vijeća ne može biti vijećnik Općinskog vijeća Općine Barban. 
Član Vijeća ne može biti ni osoba koja sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može biti član Općinskog vijeća. 
 

Članak 17. 
 

Nadležni županijski ured zaključuje popis birača i dostavlja ga na potvrdu Komisiji za 
popis birača. Komisija za popis birača iz ovog stavka dužna je sukladno odredbama Zakona o 
popisu birača. 

Nadležni Županijski ured dužan je dostaviti Izbornoj komisiji izvod iz zaključenog i 
potvrđenog popisa birača najkasnije 24 sata prije vremena određenog za otvaranje biračkih 
mjesta na dan izbora. 

Izborna komisija najkasnije 24 sata prije vremena određenog za otvaranje biračkih mjesta  
predaje izborni materijal biračkim odborima, o čemu se sastavlja zapisnik. 
 

Članak 18. 
 

Izborna komisija imenuje birački odbor za svako biračko mjesto. Birački odbor čine 
predsjednik i dva člana. Predsjedniku i članovima odbora određuju se zamjenici.  

Birački odbor neposredno provodi glasovanje na izborima članova Vijeća te osigurava 
pravilnost i tajnost glasovanja. 

Glasovanje za izbor članova Vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području 
mjesnog odbora. 

Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj. 
Najkasnije 5 dana prije izbora Izborna komisija objavljuje koja su biračka mjesta 

određena s naznakom koji  će birači glasovati na pojedinom biračkom mjestu, te imenuje članove 
i zamjenike članova biračkog odbora. 

 
 
 

Članak 19. 
 

Glasovanje za izbor članova Vijeća obavlja se osobno putem glasačkih listića. 
Na glasačkom listiću kandidati se navode abecednim redom. Ispred imena i prezimena 

svakog kandidata stavlja se redni broj. 
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Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj kandidata za kojeg se glasuje. 
Zajedno sa članom Vijeća bira se i njegov zamjenik, za kojeg se posebno ne glasuje. 

 
Članak 20. 

 

Grupe građana koje su predložile kandidate za člana Vijeća mogu uputiti svog 
promatrača na mjesto izbora, te mu izdaju potvrdu koju je promatrač dužan predočiti izbornom 
tijelu. 
 

Članak 21. 
 

Važećim se smatra onaj listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za 
kojeg je kandidata birač glasovao. 

Nepopunjeni glasački listić, kao i glasački listić  popunjen tako da se ne može sa 
sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao, smatrat će se nevažećim. 
 

Članak 22. 
 

Glasovanje traje neprekidno u vremenu određenom odlukom o raspisivanju izbora za 
članove Vijeća. 
  Biračima koji su se zatekli u vremenu određenom za zatvaranje birališta, omogućit će se 
glasovanje. 

Za vrijeme glasovanja na biralištu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili 
njihovi zamjenici. 
 

Članak 23. 
 

Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član biračkog odbora provjerava u 
izvatku iz popisa birača da li je birač kojem se uručuje glasački listić upisan u popis birača. 

Birač koji zbog invalidnosti ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao glasovati, može 
doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj odluci zaokružiti 
redne brojeve ispred imena kandidata. 

Ako birač nije upisan u popis birača predsjednik mu neće dozvoliti glasovanje, osim ako 
birač potvrdom nadležnog tijela dokaže da ima biračko pravo i prebivalište u izbornoj jedinici. 
Birač je dužan potvrdu predati biračkom odboru koji će to posebno evidentirati 

Kad birač koji nije u mogućnosti glasovati na biračkom mjestu obavijesti o tome birački 
odbor, birački odbor će mu omogućiti glasovanje na drugom mjestu.    

Glasovanje na način utvrđen u stavcima 2, 3. i 4. ovog članka poimenično će se unijeti u 
zapisnik o radu biračkog odbora. 
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Članak 24. 
 

Po završetku glasovanja birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke 
listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti. 

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika, 
ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova. 

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova 
prema izvatku iz popisa birača veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat 
glasovanja po glasačkim listićima. Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu 
utvrdi da je glasovao manji  broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se 
raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja u roku kojeg određuje 
Općinsko vijeće odlukom o ponavljanju izbora. Rezultat glasovanja na tom biračkom mjestu se 
utvrđuje nakon ponovljenog glasovanja u roku 24 sata od završetka ponovljenih izbora. 
 

Članak 25. 
 

Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu  
unijet će broj birača prema izvatku iz popisa birača, koliko je birača glasovalo  prema izvatku iz 
popisa birača, a koliko na temelju stavka  3.  članka 23. ovih Osnova pravila te koliko ukupno, 
koliko je glasova dobio svaki od kandidata i koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim. U 
zapisnik se unose i imena i prezimena promatrača koji su prisustvovali njihovom radu, te da li je 
bilo primjedbi promatrača na rad biračkog odbora (primjedbe promatrači upisuju osobno), što 
promatrači potvrđuju svojim potpisom. 

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za 
glasovanje. 

Svaki član biračkog odbora može dati svoje primjedbe na zapisnik.  
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora. 

 
Članak 26. 

 

Zapisnik o svom radu sa ostalim izbornim materijalom birački odbor dostavlja Izbornoj 
komisiji u roku 12 sati od zatvaranja birališta. 
 

Članak 27. 
 

Izborna komisija utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima u roku 24 sata od 
sata zatvaranja birališta. 

O svom radu Izborna komisija vodi zapisnik u koji će unijeti: 
- broj birača upisanih u izvadak iz popisa birača,  
- broj birača koji su glasovali i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim, 
- ime i prezime svakog kandidata s naznakom koliko je pojedini kandidat dobio 

glasova, 
- ime i prezime kandidata koji su izabrani, 
- ime i prezime promatrača koji su prisustvovali njihovom radu, te da li je bilo 

primjedbi promatrača na rad Izborne komisije (primjedbe promatrači upisuju 
osobno), što promatrači potvrđuju svojim potpisom. 

Zapisnik o radu Izborne komisije potpisuju svi članovi Izborne  komisije. 
Rezultate izbora za članove Vijeća Izborna komisija utvrđuje na temelju rezultata 

glasovanja na svim biračkim mjestima u mjesnom odboru. 
 

Članak 28. 
 

Kad Izborna komisija utvrdi rezultate glasovanja za članove Vijeća odmah će objaviti: 
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- broj birača upisanih u popise birača  s područja mjesnog odbora, 
- broj birača koji su glasovali, 
- koliko je glasova dobio pojedini kandidat, 
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 
- ime i prezime kandidata koji su izabrani. 
Objava podataka iz prethodnog  stavka vrši se na oglasnoj ploči mjesnog odbora i na 

oglasnoj ploči Općine Barban, a može se objaviti i u sredstvima javnog priopćavanja. 
 

Članak 29. 
 

Izborni materijal i zapisnik o svom radu Izborna komisija dostavlja Općinskom vijeću u 
roku 3 dana od dana provedenih izbora. 
 

Članak 30. 
 

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja  i u postupku izbora članova Vijeća 
podnose se Općinskom vijeću u roku 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na 
koju je stavljen prigovor. 

Općinsko vijeće dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku 48 sati od dana kada mu je 
dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi 
prigovor. 

 
 

IV.  OPOZIV ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
 

Članak 31. 
 

 Opoziv člana Vijeća provodi se sukladno odredbama  Statuta. 
  
 
V.   NAČIN RADA VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
 

 
Članak 32. 

 

Vijeće može održati sjednicu Vijeća ukoliko je istoj prisutna najmanje natpolovičan broj 
članova, uključujući i predsjednika. 

Prvom sjednicom Vijeća rukovodi najdobniji član Vijeća do izbora predsjednika Vijeća. 
Vijeće bira javnim glasovanjem predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća između 

članova Vijeća na vrijeme od četiri godine. 
Za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Vijeća izabran je član koji dobije 

natpolovičnu većinu svih članova Vijeća. 
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Članak 33. 
 

Zamjenik člana Vijeća počinje obnašati dužnost člana Vijeća nakon što je izabrani član 
dao ostavku Vijeću na  funkciju člana, promijenio mjesto prebivališta izvan područja mjesnog 
odbora, ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, ako je 
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 
mjeseci, opozivom, te ukoliko je neopravdano nije nazočan na sjednicama Vijeća više od 3 puta 
za redom, ili je umro. 

Odluku iz stavka 1. ovog članka o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Vijeća, 
donosi Vijeće na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku 30 dana od nastupanja naprijed 
navedenih okolnosti. 
 

Članak 34. 
 

Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela. 
Radna tijela osnivaju se odlukom kojom se utvrđuje njihov sastav i djelokrug. 

 
Članak 35. 

 

 Vijeće donosi program rada i financijski plan mjesnog odbora, Pravila mjesnog odbora, 
Poslovnik o radu Vijeća mjesnog odbora, odluke, zaključke i druge akte u skladu da zakonom, 
Statutom i drugim općim aktima Općinskog vijeća. 
 Program rada mjesnog odbora u dijelu kojim se sredstva za njegovu realizaciju 
osiguravaju u proračunu Općine Barban, donosi se uz prethodnu suglasnost Općinskog 
poglavarstva. 
 Program rada, financijski plan, zaključni račun, Pravila mjesnog odbora, te Poslovnik o 
radu Vijeća donosi se natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća. 
 Ostale odluke, zaključke ili druge akte Vijeća donose se većinom glasova prisutnih 
članova Vijeća. 
 Poslovnikom o radu Vijeća podrobnije se uređuje način i organizacija rada Vijeća.  
           Vijeće mjesnog odbora donosi Pravila mjesnog odbora koja ne smiju biti u suprotnosti sa 
ovim Osnovama pravila. 
 
 
VI.  PREDSJEDNIK VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
 

Članak 36. 
 

Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je Vijeću mjesnog 
odbora odnosno općinskom načelniku za povjerene mu poslove iz samoupravnog djelokruga 
Općine Barban. 

Predsjednik organizira rad Vijeća, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama. 
Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća na vlastitu inicijativu, a dužan ju je sazvati u 

roku od osam dana od primitka zahtjeva Općinskog vijeća ili 1/3 članova Vijeća. 
O tijeku sjednice vodi se zapisnik. 
Predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik.  

 
Članak 37. 

 

Vijeće može izglasati nepovjerenje predsjedniku Vijeća na prijedlog  1/3 članova Vijeća. 
Prijedlog mora biti obrazložen.  

O prijedlogu se može glasovati javno ili, ako to Vijeće odluči većinom glasova svojih 
članova, tajno. 
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Prijedlog je prihvaćen ako se “za” izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vijeća izjasni 
natpolovična većina članova Vijeća. 

Predsjednik Vijeća kojem je izglasano nepovjerenje ostaje član Vijeća do isteka mandata 
članova Vijeća. 

U slučaju izglasavanja nepovjerenja predsjedniku Vijeća, Vijeće će između članova 
Vijeća izabrati novog predsjednika Vijeća. 
 
VII.   PROGRAM RADA MJESNOG ODBORA 

 
Članak 38. 

 

Programom rada mjesnog odbora utvrđuju se zadaci osobito u pogledu: 
- vođenja skrbi o uređenju područja, 
- poboljšanja kvalitete stanovanja, 
- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture, 
- potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, javnom zdravlju, 
- zaštite okoliša, 
- socijalne skrbi stanovnika, 
- osiguranja potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu. 

 
Članak 39. 

 

Prijedlog Programa rada u kojem se sredstva za njegovu realizaciju osiguravaju u 
Proračunu Općine Barban dostavlja se Općinskom vijeću najkasnije do 10. rujna tekuće godine 
za slijedeću proračunsku godinu putem Jedinstvenog upravnog odjela.  

 
Članak 40. 

 

 Općinsko vijeće svojim zaključkom daje suglasnost na prijedlog Programa rada mjesnog 
odbora, po donošenju Proračuna za narednu proračunsku godinu od strane Općinskog vijeća. 

O zadaćama iz prijedloga Programa rada na koje je Općinsko vijeće dalo suglasnost 
izvijestit će se Vijeće.  
 Vijeće će temeljem dostavljene suglasnosti donijeti Program rada za narednu kalendarsku 
godinu i dostaviti ga Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja. 

 
Članak 41. 

 

O prijedlozima Programa rada Vijeća mjesnih odbora koja se nisu konstituirala do 10. 
rujna tekuće godine, kao i za ona koja se konstituiraju tijekom proračunske godine, a u kojem se 
sredstva za njegovu realizaciju osiguravaju u Proračunu Općine Barban, odlučuje Općinsko 
vijeće sukladno proračunskim sredstvima. 

 
Članak 42. 

 

Pored sredstava iz članka 39.- 41. ovih Osnova pravila, mjesni odbor ima i  prihode od  
pomoći i dotacija koje ostvari od pravnih i fizičkih osoba.  

Svi prihodi koje mjesni odbor ostvari dio su Proračuna Općine Barban i namjenski se 
koriste za taj mjesni odbor. 
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VIII.  OSIGURAVANJE  UVJETA ZA RAD MJESNIH ODBORA 
 

Članak 43. 
 

Obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe rada mjesnog odbora osigurava 
Općinsko vijeće preko Jedinstvenog upravnog odjela, čiji će određeni djelatnik prikupljati 
inicijative građana, prisustvovati sjednicama Vijeća i obavljati druge poslove za potrebe mjesnog 
odbora. 
 

Članak 44. 
 

Općinsko vijeće osigurava poslovni prostor za potrebe rada mjesnog odbora. 
Poslovni prostor iz prethodnog stavka osigurava se sukladno standardima koje Općinsko 

vijeće osigurava za potrebe mjesne samouprave te posebnoj odluci općinskog vijeća kojom se 
uređuje način uporabe prostora za potrebe mjesne samouprave. 

Odlukom iz prethodnog stavka regulira se način i uvjeti uporabe prostora bez naknade, te 
mogućnost davanja prostora na privremenu uporabu uz naknadu, a u vrijeme kada se prostor ne 
koristi za poslove mjesne samouprave. Navedenom odlukom određuju se i nadoknade i drugi 
troškovi u svezi privremene uporabe prostora uz naknadu. 
  
 
IX.   NADZOR 

 
Članak 45. 

 

Nadzor nad zakonitosti rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinsko vijeće u skladu sa 
Statutom. 
 
 
X.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 46. 
 

Općinsko vijeće dostavlja svakom Vijeću ove Osnove pravila mjesnih odbora. 
 

Članak 47. 
 

Ove Osnove pravila stupaju na snagu danom objave u  “Službenim novinama Općine 
Barban”. 
 
Klasa: 026-01/02-01-14 
Urbroj: 2168/06-02-02-1 
 
Barban, 28.veljače 2002. 

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća: 
 DENIS KONTOŠIĆ, prof.ing. 


