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Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktiv-
nosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 
27/13, 48/13) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog  („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13, 3/13), Gradsko 
vijeće Grada Jastrebarskog na  3. sjednici održanoj  10. listopada 
2013. donijelo je

ODLUKU 
 o raspoređivanju sredstava političkim strankama  

za 2013. godinu

Članak 1.
Ovom odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 35.680,61 

kn (tridesetipettisućašestoosamdeset kuna i šezdesetijedna lipa), 
osigurana u proračunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, na-
mjenjena za redovito godišnje financiranje političkih stranaka čiji 
su članovi vijećnici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog (u dalj-
njem tekstu: Gradsko vijeće).

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da 

se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u Gradskom 
vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva raz-
mjerno broju njezinih vijećnika u Gradskom vijeću u trenutku 
konstituiranja Gradskog vijeća.

Ukoliko pojedinom vijećniku Gradskog vijeća, nakon konsti-
tuiranja Gradskog vijeća, prestane članstvo u političkoj stranci, 
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog 
članka ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u tre-
nutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Slijedom navedenog, financijska sredstva iz članka 1. ove 
Odluke raspoređuju se u iznosu od 2.050,61 kn po vijećniku, te 
za svakog vijećnika podzastupljenog spola uvećano za 10% u 
iznosu od 2.255,67 kn kako slijedi:
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IZNOS
1. Socijaldemokratska 

Partija - SDP
8 2 16.815,00 kn

2. Hrvatska seljačka stranka 
- HSS

2 1 4.306,28 kn

3. Hrvatska demokratska 
zajednica - HDZ

4 1 8.407,50 kn

4. Hrvatska narodna stranka 
- HNS

1 - 2.050,61 kn

5. Hrvatska stranka prava dr. 
Ante Starčević
- HSP AS

1 - 2.050,61 kn

6. Hrvatska stranka 
umirovljenika - HSU

1 - 2.050,61 kn

UKUPNO: 35.680,61 kn

Članak 3.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro-račun političke 

stranke svaka tri mjeseca za prethodno tromjesečje u jednakim 
iznosima.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Služ-

benom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/13-01/06
URBROJ: 238/12-01-13-20 
Jastrebarsko, 10. listopada 2013.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, prof., v. r.

Na temelju članka 59. Zakona o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proči-
šćeni tekst) i  članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj  7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko 
vijeće Grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 10. listopada 
2013. godine, donijelo je

OSNOVE PRAVILA MJESNIH ODBORA I 
GRADSKIH ČETVRTI GRADA JASTREBARSKOG

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.
Ovim Osnovama pravila mjesnih odbora i gradskih četvrti (u 

daljnjem tekstu: Osnove pravila) uređuju se pitanja ustrojstva i 
rada mjesnih odbora i gradskih četvrti kao oblika mjesne samou-
prave na području Grada Jastrebarskog i to: tijela mjesnog odbora 
odnosno gradske četvrti i način njihovog rada, financiranje rada, 
osiguranje uvjeta za rad, nadzor nad radom vijeća kao i druga 
pitanja od važnosti za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti. 

Članak 2.
Na području Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: Grad) 

osnovani su mjesni odbori i gradske četvrti kao oblici mjesne 
samouprave radi sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim 
poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad 
građana. 

Mjesni odbor odnosno gradska četvrt osniva se za pojedina 
naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja koji čine 
zasebnu razgraničenu cjelinu, odnosno dio gradskog naselja Ja-
strebarsko na način i po postupku propisanom Statutom Grada i 
posebnim odlukama Gradskog vijeća kojima se detaljnije uređuju 
postupak i način izbora tijela mjesnog, granice područja i sjedi-
šta mjesnih odbora i gradskih četvrti kao i druga pitanja kojima 
se uređuje mjesna samouprava na području Grada Jastrebarskog. 

Mjesni odbor je pravna osoba. 

Članak 3.
O području, granicama i sjedištima mjesnih odbora, kao i o 

načinu njihove promjene te o osnivanju novih mjesnih odbora, 
odlučuje Gradsko vijeće posebnom odlukom, sukladno Statutu 
Grada. 

II. TIJELA MJESNOG ODBORA I GRADSKE ČETVRTI 

Članak 4.
Tijela mjesnog odbora i gradske četvrti su vijeće mjesnog 

odbora odnosno gradske četvrti i predsjednik vijeća mjesnog od-
bora odnosno gradske četvrti. 

Članak 5.
Članove vijeća mjesnog odbora i gradske četvrti (u daljnjem 

tekstu: vijeće) biraju građani s područja mjesnog odbora odnosno 
gradske četvrti koji imaju biračko pravo na neposrednim izbori-
ma, tajnim glasovanjem razmjernim izbornim sustavom. 

Postupak izbora članova vijeća uređuje se posebnom odlu-
kom Gradskog vijeća uz odgovarajuću primjenu odredaba zako-
na kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne samouprave i odredaba Statuta Grada. 
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Mandat članova vijeća traje četiri godine. 
Vijeće mjesnog odbora odnosno gradske četvrti iz svoga sa-

stava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na 
vrijeme od četiri godine.

Članak 6.
Mjesni odbori i gradske četvrti imaju pečat.
Pečat je okruglog oblika. U gornjem dijelu pečata polukružno 

su otisnute riječi „GRAD JASTREBARSKO“ i ispod njih riječi 
„MJESNI ODBOR“ odnosno „GRADSKA ČETVRT“,  u do-
njem dijelu pečata polukružno su otisnute riječi „VIJEĆE MJE-
SNOG ODBORA“, odnosno  „VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI“, 
a u sredini pečata otisnut je naziv mjesnog dobora odnosno grad-
ske četvrti.

Članak 7.
Vijeće: 

 – donosi program rada i izvješće o radu, 
 – donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u 
njihovoj realizaciji, 

 – donosi pravila rada, 
 – donosi poslovnik o radu, 
 – bira i razrješava predsjednika vijeća, 
 – saziva mjesne zborove građana ili na drugi način traži mišlje-
nje građana sa svoga područja o pitanjima vezanima za život 
i rad građana, 

 – surađuje s drugim oblicima mjesne samouprave na području 
Grada, osobito sa susjednim mjesnim odborima i gradskim 
četvrtima, 

 – surađuje s udrugama na svom području po pitanjima od inte-
resa za građane sa svog područja, 

 – predlaže osnivanje mjesnih odbora i gradskih četvrti, daje 
mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijed-
lozima za osnivanje mjesne samouprave na svom području, 

 – predlaže Gradskom vijeću rješenja od interesa za svoje po-
dručje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih 
planskih dokumenata Grada, ostala pitanja od utjecaja na ži-
vot i rad građana s njegova područja, 

 – predlaže Gradskom vijeću mjere za razvoj komunalne infra-
strukture i uređenje naselja, 

 – predlaže Gradskom vijeću promjenu područja i promjenu na-
ziva mjesnog odbora odnosno gradske četvrti, 

 – obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlu-
kama i drugim općim aktima Gradskog vijeća. 

Članak 8.
Predsjednik vijeća: 

 – predstavlja mjesni odbor odnosno gradsku četvrt, 
 – saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjed-
nicama i potpisuje akte koje donosi vijeće, 

 – provodi i osigurava provođenje odluka vijeća, 
 – vodi mjesne zborove građana, 
 – informira građane o važnim pitanjima, 
 – brine o javnosti rada, 
 – obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće. 
Za svoj rad predsjednik vijeća odgovoran je vijeću mjesnog 

odbora odnosno gradske četvrti. 

Članak 9.
Član vijeća ima pravo i dužnost: 

 – prisustvovati sjednicama vijeća, 
 – predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga vijeća, 
 – raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnev-
nom redu sjednice vijeća, 

 – obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svojeg djelokru-
ga rada povjeri vijeće. 
Član vijeća ima i druga prava i dužnosti koja su određena 

pravilima mjesnog odbora odnosno gradske četvrti. 

Članak 10.
Vijeće odlučuje na sjednicama. 
Predsjednik vijeća saziva sjednicu po potrebi na vlastitu ini-

cijativu, a dužan ju je sazvati u roku 8 dana od primitka zahtjeva 
Gradonačelnika ili jedne trećine od ukupnog broja članova vijeća. 

Predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje 
član vijeća kojeg odredi vijeće. 

O radu na sjednici vodi se zapisnik. 

Članak 11.
Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova, 

uključujući i predsjednika. 
Članak 12.

Vijeće većinom glasova svih članova donosi program rada, 
plan malih komunalnih akcija,  pravila mjesnog odbora odnosno 
gradske četvrti te poslovnik o radu vijeća. 

Ostale odluke, zaključci ili drugi akti vijeća donose se veći-
nom glasova nazočnih članova vijeća. 

Poslovnikom o radu vijeća podrobnije se uređuje način i or-
ganizacija rada vijeća. 

Članak 13.
U slučaju kada vijeće sazove mjesni zbor građana, zbor vodi 

predsjednik ili član vijeća kojeg odredi vijeće. 

III. FINANCIRANJE RADA MJESNIH ODBORA I 
GRADSKIH ČETVRTI

Članak 14.
Financijska sredstva za obavljanje aktivnosti mjesnih odbora 

i gradskih četvrti osiguravaju se iz: 
 – proračuna Grada, 
 – sredstava koje mjesni odbor odnosno gradska četvrt ostvari 
svojom aktivnošću, 

 – pomoći, donacija i drugih izvora koje mjesni odbor i gradska 
četvrt ostvari u skladu sa pozitivnim propisima. 
Način financiranja mjesnih odbora i gradskih četvrti detaljni-

je se uređuje posebnom Odlukom Gradskog vijeća. 

Članak 15.
Financijsko poslovanje mjesnog odbora odnosno gradske če-

tvrti obavlja se preko žiro računa Grada Jastrebarskog.
Sredstava proračuna osigurana na ime financiranja aktivnosti 

mjesnih odbora i gradskih četvrti raspoređuju se kroz programe i 
projekte u okviru upravnih odjela Grada nadležnih za financira-
nje pojedinih aktivnosti.

Sredstva koja bi mjesni odbor odnosno gradska četvrt ostva-
rio na ime prihoda od donacija (od fizičkih osoba, neprofitnih 
organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće 
države) ili drugih sličnih osnova, uplaćuju se u proračun Grada 
na temelju posebnog ugovora. Donirana sredstva mogu se koristi-
ti isključivo namjenski, odnosno za podmirivanje rashoda predvi-
đenih ugovorom o donaciji.

Članak 16.
Sredstva za aktivnosti mjesnih odbora i gradskih četvrti osi-

guravaju se u proračunu Grada na temelju predodno dostavljenih 
prijedloga plana malih komunalnih akcija. Prijedloge plana mje-
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sni odbori i gradske četvrti obvezni su dostaviti Gradonačelniku 
najkasnije do 15. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku 
godinu radi uvrštavanja u prijedlog proračuna.

Temeljem donesenog proračuna sredstva se kroz nadležni 
upravni odjel u okviru kojeg se osigurava financiranje malih ko-
nunalnih akcija, raspoređuju Programom kojeg donosi Gradsko 
vijeće najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

IV. OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD  
Članak 17.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih od-
bora i gradskih četvrti, obavljaju nadležna upravna tijela Grada, 
na način propisan općim aktom Grada kojim se uređuje ustrojstvo 
i način rada upravnih tijela. 

Članak 18.
U skladu s prostornim mogućnostima grada, Gradonačelnik 

svojom odlukom dodjeljuje poslovni prostor za potrebe rada mje-
snog odbora i gradske četvrti.

Odlukom Gradonačelnika uređuju se uvjeti i  način uporabe 
poslovnog prostora za potrebe mjesne samouprave, bez naknade. 

Članak 19.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora i gradske četvrti ima pra-

vo na naknadu troškova.
Visinu naknade te uvjete i način isplate naknade iz stavka 1. 

ovog članka određuje Gradonačelnik posebnom odlukom.

V. GLASOVANJE O POVJERENJU PREDSJEDNIKU 
VIJEĆA 

Članak 20.
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 članova vijeća, tajno. 
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, vi-

jeće će između članova vijeća izabrati novog predsjednika vijeća.

VI. NADZOR NAD RADOM VIJEĆA 

Članak 21.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora i gradske 

četvrti obavlja Gradonačelnik. 
Gradonačelnik može, na prijedlog 1/3 članova vijeća ili sa-

moinicijativno kad se za to ostvare uvjeti, raspustiti vijeće mje-
snog odbora odnosno gradske četvrti: 

 – ako iz bilo kojeg razloga trajno ostane bez minimalnog broja 
članova potrebnih za rad i donošenje odluka i akata iz svoje 
nadležnosti, 

 – ako učestalo donosi akte suprotne Ustavu, zakonima ili pod-
zakonskimm aktima, Statutu Grada ili ovim Osnovama pra-
vila, 

 – ako ne može donositi odluke i druge akte vezane za aktivnosti 
mjesne samouprave i nesmetano funkcioniranje, dulje od tri 
mjeseca, 

 – ako nakon konstituiranja vijeća ne izabere predsjednika vi-
jeća u rokovima predviđenim posebnom Odlukom kojom se 
uređuje postupak i način izbora članova vijeća mjesnih odbo-

ra i gradskih četvrti grada Jastrebarskog ili ne izabere novog 
predsjednika u roku 30 dana od podnošenja ostavke ili izgla-
šavanja nepovjerenja predsjednika vijeća. 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 22.
Ove Osnove pravila stupaju na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 021-05/13-01/06
URBROJ: 238/12-01-13-21
Jastrebarsko, 10. listopada 2013.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, prof., v. r.

Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih („Narod-
ne novine“, broj 23/07), članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) i 
članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 6/10), Gradsko vi-
jeće Grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 10. listopada 
2013. godine, donijelo je

RJEŠENJE 
o izboru članica/članova Savjeta mladih  

Grada Jastrebarskog

I.
U Savjet mladih Grada Jastrebarskog biraju se:

1. Martina Bereček, Donji Desinec 158,
2. Igor Stanković, Jastrebarsko, Trg Ljube Babića 23,
3. Ina Mohorić, Domagović 5,
4. Leon Bastašić, Gornja Reka 4,
5. Stjepan Jaglić, Čeglje 135,
6. Katarina Grbavac, Gornji Desinec, Sv. Vida 9,
7. Tomislav Bolf, Jastrebarsko, Zdihovačka 97,
8. Bernarda Rundek, Domagović 3,
9. Karlo Mrakužić, Zdihovačka 72, Jastrebarsko.

II.
Članice/članovi Savjeta mladih Grada Jastrebarskog biraju se 

na vrijeme od dvije godine.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom 

vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/13-01/06 
URBROJ: 238/12-01-13-22 
Jastrebarsko, 10. listopada 2013.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, prof., v. r.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“, br. 174/04, 79/07, 38/09, i 127/10)  i članka 37. Statuta 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
broj 7/09), sukladno člancima 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji 
i djelovanju operativnih  snaga zaštite i spašavanja („Narodne 
novine“, br. 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog 
na  3. sjednici održanoj 10. listopada 2013. donijelo je


