
Na temelju članka 96. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 

12/18, 60/21 i 4/22), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 21. prosinca 

2022. godine donosi   

 

ODLUKU 

o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Općine Barban 

 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuje način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Općine 

Barban (u daljnjem tekstu: Općina) te visina ukupnih sredstava u proračunu Općine za mjesne 

odbore. 

 

Članak 2. 

Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti mjesnih odbora osiguravaju se iz: 

− proračuna Općine, 

− drugih izvora koje mjesni odbor ostvari u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima 

Općine. 

 

Članak 3. 

U proračunu Općine mjesnim odborima osiguravaju se sredstva za: 

− uređenje, opremanje i održavanje poslovnih prostora te za podmirenje režijskih i drugih 

rashoda, 

− nabavku uredskog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe rada mjesnih odbora, 

− male komunalne akcije (komunalni prioriteti) na temelju zahtjeva vijeća mjesnih odbora, 

− ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća mjesnih odbora (vijenci, cvijeće, svijeće i 

slično), 

− akcije u kojima sudjeluju građani dobrovoljnim radom. 

 

Članak 4. 

Za male komunalne akcije (komunalni prioriteti), u proračunu Općine osiguravaju se sredstva 

u iznosu do najviše 1.100,00 eura po mjesnom odboru. 

Za obavljanje programskih aktivnosti mjesnih odbora, u proračunu Općine osiguravaju se 

sredstva u iznosu do najviše 800,00 eura po mjesnom odboru. 

Za korištenje sredstava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mjesni odbori podnose zahtjev 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine na razmatranje i odobravanje. 

 

Članak 5. 

Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora obavlja Načelnik koji može raspustiti 

vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut i druge akte Općine, pravila mjesnog odbora 

ili ne obavlja povjerene mu poslove. 

 

 



Članak 6. 

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora. 

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, 

a donosi se najkasnije do kraja studenoga tekuće godine za narednu godinu. 

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se zadaci mjesnog odbora na području za koje je 

osnovan, a osobito: 

− vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora, 

− poboljšanje kvalitete stanovanja, 

− potrebe obavljanja komunalnih djelatnosti, te lokalne infrastrukture, 

− osiguravanje potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, 

− potreba javnog zdravlja i socijalne skrbi stanovništva, 

− zaštita okoliša, 

− osiguravanje potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu i dr. 

Vijeće mjesnog odbora dužno je dostaviti godišnje izvješće o radu Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Barban“, a stupa na snagu 1. siječnja 

2023. godine. 
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