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URBROJ: 2211/07-17-12 
Mihovljan, 30. 6. 2017. 
 
Na temelju članka 39. Statuta općine Mihovljan (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 
05/13), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 2. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2017. godine,      
d o n i j e l o je 
 

 ODLUKU 
O OSNIVANJU RADNIH TIJELA VIJEĆA OPĆINE MIHOVLJAN 

 
Članak 1. 

Odlukom o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Mihovljan (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se 
naziv, sastav, djelokrug i način rada stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mihovljan ( u daljnjem 
tekstu: radna tijela). 
 

Članak 2. 
Radna tijela razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu 
Općinskog vijeća Općine Mihovljan (U daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) i o njima daju Općinskom vijeću 
mišljenja, stajališta i prijedloge. 
Radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Mihovljan (u daljnjem 
tekstu: Općina) pokrenuti raspravu o pojedinim pitanjima i predložiti raspravu o njima na sjednici 
Općinskog vijeća, te podnositi Općinskom vijeću prijedloge općih i drugih akata iz svog djelokruga. 
 

Članak 3. 
Radna tijela Općinskog vijeća su:  

a) Povjerenstvo za javnu nabavu 
b) Povjerenstvo za nerazvrstane ceste 
c) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 
d) Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 
e) Povjerenstvo za koncesije 
f) Povjerenstvo za nekretnine u vlasništvu Općine Mihovljan 
g) Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata 
h) Socijalno vijeće Općine Mihovljan 
i) Uprava mjesnog groblja Mihovljan 
j) Inventurna komisija 

 
Članak 4. 

Predsjednik i članovi radnih tijela biraju se za mandatno razdoblje Općinskog vijeća.  
Predsjednik i članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su izabrani u slučaju: 

- Podnošenja ostavke, 
- Ne sudjelovanja u radu radnog tijela bez opravdanog razloga 

 
Članak 5. 

Povjerenstvo za javnu nabavu sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika, 
predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana,  iz redova znanstvenih, 
stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika građana. 
Povjerenstvo za javnu nabavu: 



- sukladno Zakonu o javnoj nabavi, utvrđuje da li je natječaj pravilno objavljen, otvara ponude,  
razmatra prijedloge koje podnose ovlašteni predlagatelji, sastavlja konačni prijedlog i upućuje ga 
Općinskom načelniku i Općinskom vijeću 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće  
 

 
Članak 6. 

Povjerenstvo za nerazvrstane ceste sastoji se od predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova 
vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana,  iz redova 
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika građana. 
Povjerenstvo za nerazvrstane ceste: 

- razmatra, predlaže i daje mišljenja radi poduzimanja svih potrebnih mjera za uređivanje pitanja 
nerazvrstanih cesta 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće 
 

Članak 7. 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova 
vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana,  iz redova 
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika građana. 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja: 
- sukladno pravilniku o dodijeli javnih priznanja, prikuplja i razmatra inicijative za dodjelu javnih 
priznanja, te utvrđuje Prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja kojeg upućuje Općinskom vijeću 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće 
 

Članak 8. 
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogodu sastoji se od predsjednika i dva člana koji se 
biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana,  iz 
redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika građana. 
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda: 

- utvrđuje štetu za područje Općine te organizira i usklađuje njezinu procjenu 
- surađuje sa Županijskim povjerenstvom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
- potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno, ublažavanje se odobravaju sredstva 
- državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda predlaže odobrenje žurne 

pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

- daje podatke za proglašenje elementarne nepogode 
- županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda prijavljuje štetu prema 

redovitom postupku 
- za Općinskog načelnika i Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće 

 
Članak 9. 

Povjerenstvo za koncesije sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika, 
predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana,  iz redova znanstvenih, 
stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika građana. 
Povjerenstvo za koncesije: 

- sukladno Zakonu o koncesijama razmatra prijedloge za dodjelu koncesija koje podnose ovlašteni 
predlagatelji, sastavlja konačni prijedlog i upućuje ga Općinskom vijeću 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće  
 
 

Članak 10. 
Povjerenstvo za nekretnine u vlasništvu Općine Mihovljan sastoji se od predsjednika i dva člana koji se 
biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana,  iz 
redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika građana. 
Povjerenstvo za nekretnine u vlasništvu Općine Mihovljan: 

- razmatra, predlaže i daje svoja mišljenja vezano uz nekretnine, 



- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće  
 

Članak 11. 
Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz 
redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana,  iz redova 
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika građana. 
Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata: 

- razmatra, predlaže i daje mišljenja radi poduzimanja svih potrebnih mjera za stipendiranje 
učenika i studenata 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće 
 

Članak 12. 
Socijalno vijeće sastoji se od predsjednika i šest članova koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika 
tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana,  iz redova znanstvenih, stručnih i javnih 
djelatnika, te predstavnika građana. 
Socijalno vijeće: 

- općinskom načelniku predlaže način provođenja Socijalnog programa 
- razmatra, predlaže i daje svoja mišljenja vezana uz socijalnu skrb 
- ocjenjuje stanje socijalne ugroženosti na području Općine, te sudjeluje i predlaže poduzimanje 

potrebnih mjera u ostvarivanju socijalne skrbi, 
- utvrđuje registar osoba koje su stalno ili povremeno ugrožena, 
- u svom radu surađuje s centrom za socijalnu skrb, Hrvatskim crvenim križem, te mjesnim 

odborima s područja Općine 
- postupa sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Odluci o socijalnoj skrbi i drugim važećim zakonskim 

propisima 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće 

 
Članak 13. 

Uprava groblja sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela 
općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana,  iz redova znanstvenih, stručnih i javnih 
djelatnika, te predstavnika građana. 
Uprava Mjesnog groblja Mihovljan: 

- dodjela grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja (promjena površine, 
razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba 
voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim razlozima. 

- donosi rješenje o davanju grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, 
- vodi grobni očevidnik, 
- registar umrlih osoba, 
- utvrđuje raspored grobnih mjesta,  
- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje uz naknadu, 
- predlaže godišnji program održavanja groblja,  
- izdaje odobrenja za radove na groblju, 
- dostavlja Općinskom načelniku godišnje izvješće o stanju grobnih mjesta, 
- nadzire provedbu ugovora o izgradnji, o održavanju groblja i koncesije za pogrebne poslove 
- upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara, 
- osigurati uređenje i održavanje groblja na način da ne narušava pijetet prema umrlim osobama,  
- osigurati odgovarajući broj slobodnih grobnih mjesta za potrebe redovitog ukopa umrlih osoba na 

području Općine Mihovljan, 
- na vrijeme poduzeti odgovarajuće mjere u svezi s potrebom povećanja potrebnih grobnih mjesta 
- postupa sukladno Zakonu o groblju, odluci o groblju i drugim važećim zakonskim propisima  
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće 

 
Članak 14. 

Inventurna komisija sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika 
tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana,  iz redova znanstvenih, stručnih i javnih 
djelatnika, te predstavnika građana. 
Inventurna komisija: 

- utvrđivanje i popisivanje stvarnog stanja pojedine imovine ili obveze 



- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće  
 

 
 
 

Članak 15. 
Radna tijela obavljaju poslove iz svojeg djelokruga na sjednici radnog tijela 
Radno tijelo može održavati sjednicu ako je prisutna većina članova, a odlučuje javnim glasovanjem 
većinom prisutnih članova. 
 

Članak 16. 
Radno tijelo može pozvati da njegovoj sjednici prisustvuje predsjednik Općinskog vijeća, općinski 
načelnik, zamjenik općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mihovljan, a po 
potrebi i druge osobe radi iznošenja mišljenja o pitanjima koja se raspravljaju na sjednici ili radi 
upoznavanja s njihovim mišljenima o tim pitanjima. 
Osobe iz stavka 1. ovoga članka prisustvuju sjednici, bez prava odlučivanja, 
 

Članak 17. 
Radna tijela izvješćuju Općinsko vijeće o svojim mišljenjima, stajalištima i prijedlozima povodom rasprave 
o pojedinim točkama dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća 
Radno tijelo u okviru svojega djelokruga može donositi zaključke kojima zauzima stajališta, izražava 
mišljenja i podnosi prijedloge. 
 

Članak 18. 
Na pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Statuta 
Općine Mihovljan i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mihovljan koje propisuju način rada na 
sjednicama Općinskog vijeća. 
 

Članak 19. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju radnih tijela vijeća Općine Mihovljan 
KLASA: 021-05/13-01/06, URBROJ: 2211/07-13-1 od 28. 6. 2013 („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“ broj 17/13).  
 

Članak 20. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“. 
 

                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                   Željko Čleković                                               

 
 
 

 
DOSTAVITI: 

1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, Magistratska 
1, n/r voditeljice Mirjane Valjavec, Magistratska 1, 49000 Krapina, (nadzor) 

2. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane 
Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina ( za objavu) 

3. Oglasna ploča i WEB stranica općine Mihovljan, 
4. Općinskom načelniku Općine Mihovljan, 
5. Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje, 
6. Prilog zapisniku, 
7. Pismohrana. 
 


