Izvadak iz Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj
24/01):

X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 73.
Na području Općine Viškovo osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja grañana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više meñusobno povezanih manjih naselja ili za
dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom,
ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije ureñuje postupak i način
izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 74.
Na području Općine Viškovo osniva se Mjesni odbor Marčelji.
Mjesni odbor Marčelji obuhvaća područje naselja:
Marčelji: Marčelji, Ilovca, Vrtače, Vršak, Melišća, Pogled, Garići, Klići, Benaši, Mavri.
Sjedište mjesnog odbora je u prostoriji stare škole u Marčeljima na adresi: Marčelji, Marčelji 89.
Članak 75.
Za područje Općine Viškovo za koje nisu osnovani mjesni odbori odlučit će Općinsko vijeće
odgovarajućom dopunom ovog Statuta polazeći od odgovarajućih inicijativa i prijedloga u smislu
članka 76. ovog Statuta.
Članak 76.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % grañana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja grañana, Općinski
načelnik te 1/3 vijećnika u Općinskom vijeću.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju grañani ili njihove organizacije i udruženja,
prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.
Članak 77.
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrñuje da li je prijedlog podnesen
na način i po postupku utvrñenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje
mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 78.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području mjesnog
odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja
mjesnog odbora.
Članak 79.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 80.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju grañani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora vijeća mjesnog odbora ureñuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu
primjenjuju odredbe zakona kojim se ureñuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.
Članak 81.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 45 dana od dana
donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 45 dana od dana
isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60
dana.
Članak 82.
Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova uključujući i predsjednika.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji
ima prebivalište na području mjesnog odbora.
Članak 83.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od
četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.
Članak 84.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o
svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja druge poslove utvrñene zakonom, ovim
Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
Članak 85.
Programom rada utvrñuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu voñenja brige o ureñenju
područja mjesnog odbora, provoñenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni
standard grañana na području mjesnog odbora, voñenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih

potreba grañana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom
području.
Članak 86.
U okviru svog djelokruga i ovlasti vijeće mjesnog odbora može:
- davati prijedloge i mišljenja glede poslovnog prostora i zemljišta u vlasništvu općine koje se nalaze
na području mjesnog odbora
- davati prijedloge i mišljenja o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti od
interesa na svom području
- pratiti potrebe grañana na području komunalnih djelatnosti te predlagati prioritetne potrebe i način
njihova zadovoljavanja
- organizirati i provoditi manje komunalne akcije na svom području, ureñenje dječjih igrališta, zelenih
površina
- pratiti ureñenje prostora i predlagati nadležnim tijelima mjere za rješavanje odreñenih pitanja
- razmatrati pitanja dječje zaštite i zaštite mladih, socijalne skrbi te pokretati akcije
- davati prijedloge i mišljenja u vezi zaštite i unapreñenja prirodnog okoliša
- upravljati imovinom koja je dana na korištenje mjesnom odboru
- sudjelovati u javnim raspravama o prostornim planovima na svom području
- obavljati druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Članak 87.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se ureñuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog
odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i
dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad
mjesnog odbora.
Članak 88.
U proračunu općine osiguravaju se sredstva nužno potrebna za djelatnost mjesnih odbora i to
sredstva nužno potrebna za njihovo poslovanje (administrativne i slične troškove) te za obavljanje
povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga općine.
Prihode mjesnog odbora čine i prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba te prihodi koje
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
Članak 89.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima grañana te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove grañana.
Zbor grañana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor grañana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 90.
Mjesni odbori organiziraju obavljanje administrativnih i financijskih poslova za svoje potrebe, a
sukladno zakonu.
Općina Viškovo pruža pomoć mjesnim odborima u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka i to na
način da im pruža pomoć u obavljanju ovih poslova.
Mjesni odbor može, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika, za obavljanje poslova iz stavka 1.
ovog članka koristiti usluge pravne osobe ovlaštene za obavljanje ovih poslova, a u skladu s
financijskim mogućnostima mjesnog odbora.
Članak 91.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.
Općinski načelnik može u postupku provoñenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora
i ne izvršava povjerene mu poslove.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske
županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 32. sjednici održanoj 22. travnja 2004.
godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Viškovo
Članak 1.
U Statutu Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01)
- iza članaka 75. dodaje se novi članak 75 a koji glasi:
»Na području Općine Viškovo osniva se Mjesni odbor Marčelji.
Mjesni odbor Marčelji obuhvaća područje naselja:
Marčelji: Marčelji, Ilovca, Vrtače, Vršak, Melišća, Pogled, Garići, Klići, Benaši, Mavri.
Sjedište mjesnog odbora je u prostoriji stare škole u Marčeljima na adresi: Viškovo, Marčelji 89«.
Članak 2.
Iza članaka 75. Statuta Općine Viškovo dodaje se novi članak 75 b koji glasi:
»Za područje Općine za koje nisu osnovani mjesni odbori odlučit će Općinsko vijeće odgovarajućom
dopunom ovog Statuta polazeći od odgovarajućih inicijativa i prijedloga u smislu članka 76. i 77. ovog
Statuta«.

Članak 3.
Članak 79. Statuta Općine Viškovo mijenja se i glasi:
»Na temelju Odluke vijeća iz prethodnog članka Općinski načelnik u roku od 30 dana saziva zbor
grañana.
Na zboru grañana mora biti nazočno najmanje 10 0irača upisanih u popis birača za područje za koje
se predlaže osnivanje mjesnog odbora.
Zbor grañana javnim glasovanjem donosi inicijativu za osnivanje mjesnog odbora. Inicijativa je pravno
valjana ako je javnim glasovanjem donese većina grañana nazočnih na zboru grañana.
Zapisnik o radu zbora grañana dostavlja se Općinskom poglavarstvu koje daje mišljenje da li je
inicijativa za osnivanje mjesnog odbora u skladu s postupkom utvrñenim zakonom i statutom, te isto
dostavlja Općinskom vijeću na odlučivanje.«
Članak 4.
U članku 80. Statuta Općine Viškovo
- riječi »donijet pravno ne valjan zaključak« zamjenjuju se rječima » ili postupak za podnošenje
inicijative nije proveden sukladno ovom Statutu«.
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Viškovo stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

