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Službene novine Općine Sveta Nedelja

18. veljače 2002.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01.) i članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 11. veljače
2002. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Sveta Nedelja
1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja izabire se Branko Zulijani iz
Nedešćine, Županići 46.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/02-01/1
URBROJ: 2144/03-01-02-2
Nedešćina, 11. veljače 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01.) i članka 29. i 54. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 11. veljače
2002. godine donijelo je
ODLUKU
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Sveta Nedelja.
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja osniva se za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu.
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Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja odgovoran je Općinskom vijeću i Općinskom
poglavarstvu za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.
Članak 4.
Općinsko poglavarstvo usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao i poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti
na općinu.
Ukoliko Općinsko poglavarstvo ocijeni da Jedinstveni upravni odjel ne obavlja poslove u
skladu sa Zakonom, Statutom Općine Sveta Nedelja i drugim općim aktima, pokrenut će postupak
utvrđivanja neposredne odgovornosti pročelnika kao rukovoditelja općinske uprave i odgovorne
osobe.
Članak 5.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Sveta
Nedelja te iz državnog proračuna za obavljanje onih poslova koji su preneseni na Jedinstveni upravni
odjel kao poslovi državne uprave.
Članak 6.
Općinska uprava Općine Sveta Nedelja organizirana je kroz Jedinstveni upravni odjel.
U Jedistvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja obavljaju se:
• poslovi uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih
djelatnosti, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, izgradnje i održavanja lokalne infrastrukture
• poslovi upravljanja (gospodarenja) komunalnom imovinom koji uključuju poslove zajedničke
komunalne djelatnosti i održavanja objekata zajedničke potrošnje odnosno poslove na utvrđivanju
obveze plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa za fizičke i pravne osobe
• poslovi upravljanja/gospodarenja stambenim i poslovnim prostorom koji uključuju poslove
određivanja mjerila za utvrđivanje visine najamnine i zakupnine, poslove ugovaranja najma za
korištenje stanova u vlasništvu općine i ugovaranja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu općine,
poslove održavanja stambenog i poslovnog prostora te poslove izgradnje stambenog i poslovnog
prostora
• poslovi u svezi javne rasvjete, zaštite okoliša, održavanja uređenog građevinskog zemljišta,
održavanja čistoće i korištenja javnih površina, čišćenja javno-prometnih površina, održavanja
prometnica, održavanja groblja, autobusnih čekaonica te divljih deponija
• poslovi na unapređenju uvjeta za razvoj gospodarstva i poduzetničke aktivnosti
• poslovi na valorizaciji prirodnog i graditeljskog nasljeđa
• poslovi upravljanja građevinskim zemljištem koji obuhvaćaju propisivanje uvjeta i načina davanja
građevinskog zemljišta za izgradnju, utvrđivanje troškova pripreme građevinskog zemljišta i
komunalnog opremanja kao i osiguranje uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom
općine kroz urbanističko planiranje, uređenje prostora i zaštitu okoliša
• poslovi na osiguranju javnih potreba i sredstava za zadovoljavanje javnih potreba građana u
oblasti brige o djeci i predškolskom odgoju i dijelom u oblasti obrazovanja
• poslovi na osiguranju potreba građana u zaštiti zdravlja, socijalnoj skrbi, te zdravstvenoj zaštiti
životinja i bilja
• poslovi na osiguranju potreba građana u oblasti kulture i športa
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• poslovi gospodarenja objektima kulture i športa, poslovi izrade kriterija i mjerila za višenamjensko i
bolje korištenje objekta kulture i športa, poslovi zaštite kulturne baštine te poslovi poticanja
sponzorstva u kulturi i športu
• poslovi razreza i naplate općinskih poreza, naknada, taksi i drugih prihoda
• poslovi na izradi i izvršenju Općinskog proračuna, izradi polugodišnjeg i godišnjeg obračuna
općinskog proračuna, te poslovi na izradi i izvršenju financijskih planova, poslovi knjigovodstvene
evidencije, poslovi likvidature, poslovi evidencije i likvidacije polica osiguranja imovine, poslovi
održavanja likvidnosti na računima, blagajnički poslovi, poslovi obračuna plaća
• pravni, savjetodavni, administrativni i protokolarni poslovi u svezi sa radom Općinskog vijeća,
Općinskog poglavarstva i njihovih radnih tijela
• poslovi općinske samouprave i uprave u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u
odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog utjecaja na njihov život i rad
• poslovi imovinskog prava u okviru nadležnosti općine
• poslovi koji se odnose na radne odnose i ostvarenje prava iz radnog odnosa djelatnika općinske
uprave, poslovi koji se odnose na pokretanje i provođenje disciplinskog postupka protiv djelatnika
Jedinstvenog upravnog odjela
• inspekcijski poslovi gdje zakonom nije utvrđena nadležnost Županije odnosno državnih organa.
Članak 7.
Unutar Jedinstvenog upravnog odjela ustrojene su slijedeće jedinice:
1. Služba za samoupravu i upravu, za poslove Poglavarstva, Vijeća i protokol
2. Služba za financije i računovodstvo
3. Služba za stambeno-komunalni sustav, gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Članak 8.
Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi i upravlja pročelnik.
Izbor i imenovanje pročelnika, koji po svom položaju nije član Općinskog poglavarstva, na
temelju javnog natječaja vrši Općinsko poglavarstvo na neodređeno vrijeme.
Uvjeti za imenovanje pročelnika utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem ustroju Jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 9.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, uz suglasnost Poglavarstva Općine Sveta Nedelja
donosi Pravilnik o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela, sa predloženom
sistematizacijom radnih mjesta.
Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata,
analize, izvješća i druge radne materijale za Vijeće Općine Sveta Nedelja i Poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, te njihova radna tijela.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu provodi i nadzire izvršenje općih akata Vijeća
Općine Sveta Nedelja i Poglavarstva Općine Sveta Nedelja te predlaže mjere i radnje za provedbu
istih, te za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, te obavlja druge
poslove koji su istome slijedom zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.
Članak 11.
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Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad
je odgovoran načelniku Općine Sveta Nedelja, Poglavarstvu Općine Sveta Nedelja i Vijeću Općine
Sveta Nedelja, za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.
Poglavarstvo Općine Sveta Nedelja usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u
njegovom samoupravnom djelokrugu.
Jedinstveni upravni odjel odgovoran je za osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanja
komunalnih djelatnosti koje su mu povjerene na obavljanje, te za održavanje komunalnih objekata i
uređaja te komunalne djelatnosti u stanju funkcionalne sposobnosti.
Članak 12.
Za obavljanje poslova i zadataka utvrđenih ovom Odlukom popunjavat će se radna mjesta
sukladno zakonskim odredbama i temeljem Pravilnika iz članka 9. ove Odluke.
Članak 13.
Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima Jedinstvenog upravnog odjela donosi
Općinsko poglavarstvo.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada
Općinske uprave Općine Sveta Nedelja (“Službene novine”, broj 1/99.)
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave a objavit će se u “Službenim
novinama Općine Sveta Nedelja”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/02-01/1
URBROJ: 2144/03-01-02-3
Nedešćina, 11. veljače 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 30/94,
68/98. i 61/00.), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Sveta Nedelja (“Službene
novine Općine Sveta Nedelja”, broj 3/98.) i članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene
novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na svojoj sjednici
održanoj dana 11. veljače 2002. godine, donijelo je
ODLUKU
o otvaranju javne rasprave po Prijedlogu
Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja
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1. Javna rasprava i javni uvid o prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja
(dalje PPO) održat će se u vijećnici Općine Sveta Nedelja svakim radnim danom od 12. veljače do
14. ožujka 2002. godine, od 11,00 do 14,00 sati.
2. Javno obrazlaganje o prijedlogu PPO održat će se u petak 01. ožujka 2002. godine u 17,00
sati u vijećnici Općine Sveta Nedelja.
3. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na PPO mogu se dostaviti u tijeku roka
predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 14. ožujka 2002. godine na adresu: Općina Sveta
Nedelja, Nedešćina 86.
4. Nositelj aktivnosti u provođenju javne rasprave je Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta
Nedelja.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/02-01/1
URBROJ: 2144/03-01-02-4
Nedešćina, 11. veljače 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja i članka 18. Osnova pravila mjesnih
odbora na području Općine Sveta Nedelja, Općinsko Poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici
održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća
Mjesnog odbora Šumber
Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Šumber Općine Sveta Nedelja.
Izbori će se održati u nedjelju, 24. veljače 2002. godine, od 9,00 do 17,00 sati.
Članak 2.
Područje Mjesnog odbora Šumber koje obuhvaća područje naselja Šumber, Balarini,
Blaškovići, Branjevac, Benazići, Celići, Falori, Fućki, Golomičari, Grašići, Katun, Kinkeli, Mihovilčići,
Noskovići, Radovići, Stancija, Sćedini, Slivari, Vrt, Vojići, Kiršići, Juršeti, Bastići, Juroni, Tomaši,
Žvanji, Butari, Šoteti, čini jednu izbornu jedinicu sukladno Odluci Općinskog poglavarstva.
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Članak 3.
U Vijeće Mjesnog odbora Šumber bira se 5 članova i 5 zamjenika.
Članak 4.
Izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora Šumber provodi Izborna komisija sastavljena od tri
člana i tri zamjenika koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.
Članak 5.
Prijedlozi kandidata moraju se dostaviti Izbornoj komisiji najkasnije u roku od 10 dana prije
izbora tj. zaključno sa 14. veljače 2002. godine.
Izborna komisija u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka objavljuje zbirnu listu
abecednim redom predloženih kandidata za Vijeće Mjesnog odbora po izbornim jedinicama.
Zajedno sa članom Vijeća Mjesnog odbora Šumber bira se i njegov zamjenik, za kojeg se
posebno ne glasuje.
Članak 6.
Prijedloge kandidata za Vijeće Mjesnog odbora i njihove zamjenike mogu podnijeti birači iz
izborne jedinice za koju se kandidira, a za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje
pet potpisa birača iz izborne jedinice.
Svaki birač može potpisom podržati samo jednog kandidata.
U prijedlogu kandidata navode se ime i prezime, adresa i matični broj predloženog kandidata i
zamjenika kandidata, te se prilažu njihove izjave da prihvaćaju kandidaturu.
Kandidat i zamjenik kandidata iz stavka 3. ovog članka moraju biti upisani u popis birača na
području Mjesnog odbora Šumber.
Uz potpis birača koji predlažu kandidata i zamjenika kandidata za člana Vijeća Mjesnog
odbora Šumber, navodi se njegovo ime i prezime, adresa i matični broj građanja - birača.
Listići za podnošenje kandidatura i listići za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za
člana i zamjenika člana Vijeća Mjesnog odbora podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Sveta Nedelja, Nedešćina 86, radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.
Članak 7.
Članovi Vijeća i njihovi zamjenici biraju se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem se
glasuje sadrži:
- ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika
- oznaka i broj glasačkog listića
- naziv predlagatelja.
Na glasačkom listiću kandidati se navode abecednim redom. Ispred imena i prezimena
svakog kandidata stavlja se redni broj.
Glasovanje se obavlja osobno, i to tako da se zaokruži redni broj kandidata za kojeg se
glasuje.
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Članak 8.
Iz svake pojedine izborne jedinice izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova
birača koji su glasovali, redom koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora Šumber bira iz te izborne
jedinice.
Ako dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova, izbori se ponavljaju za te kandidate ako
je rezultat glasovanja od utjecaja za popunu posljednjeg mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Šumber
Općine Sveta Nedelja.
Članak 9.
Tijelo nadležno za vođenje popisa birača dužno je provjeriti jesu li u popis birača upisani svi
državljani Republike Hrvatske koji su navršili 18 godina života, a imaju prebivalište na području
Mjesnog odbora, kao i jesu li s tog popisa brisana imena osoba s biračkim pravom koje su umrle, ili
osobe koje su navršile 18 godina života, a koje su odjavile prebivalište.
Članak 10.
Općinsko poglavarstvo dužno je obavijstiti birače s prebivalištem na području Mjesnog odbora
Šumber:
- o donošenju odluke o raspisivanju izbora, danu i vremenu provođenja izbora ukupnom broju
članova Vijeća Mjesnog odbora broju izbornih jedinica uz navođenje područja koje obuhvaća pojedina
izborna jedinica, te o broju članova Vijeća Mjesnog odbora koji se bira po pojedinoj izbornoj jedinici.
Birači se obavještavaju odmah slijedeći dan po donošenju ove Odluke
- o mogućnosti pregledavanja popisa birača te traženja njegovog ispravka ili dopune, birači se
obavještavaju u roku 3 dana od donošenja ove Odluke.
Članak 11.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može se podnijeti u roku 48 sati od isteka dana
kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor i to Izbornoj komisiji za provođenje izbora za
članove Vijeća Mjesnih odbora Općine Sveta Nedelja.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja”.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPIĆNE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-8
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja i članka 18. Osnova pravila mjesnih
odbora na području Općine Sveta Nedelja, Općinsko Poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici
održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća
Mjesnog odbora Sveti Martin
Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin Općine Sveta Nedelja.
Izbori će se održati u nedjelju, 24. veljače 2002. godine, od 9,00 do 17,00 sati.
Članak 2.
Područje Mjesnog odbora Sveti Martin koje obuhvaća područje naselja Sveti Mertin, Mala
Čamporovica, Vela Čamporovica, Paradiž, Ružići, Frkalonci, Rašani, Baloti, Županići, Matijuci,
Žnjidari, Zulijani, Paladin, Markoci, Merlin, Beučići, Batelići, čini jednu izbornu jedinicu sukladno
Odluci Općinskog poglavarstva.
Članak 3.
U Vijeće Mjesnog odbora Sveti Martin bira se 5 članova i 5 zamjenika.
Članak 4.
Izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin provodi Izborna komisija sastavljena od
tri člana i tri zamjenika koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.
Članak 5.
Prijedlozi kandidata moraju se dostaviti Izbornoj komisiji najkasnije u roku od 10 dana prije
izbora tj. zaključno sa 14. veljače 2002. godine.
Izborna komisija u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka objavljuje zbirnu listu
abecednim redom predloženih kandidata za Vijeće Mjesnog odbora po izbornim jedinicama.
Zajedno sa članom Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin bira se i njegov zamjenik, za kojeg se
posebno ne glasuje.
Članak 6.
Prijedloge kandidata za Vijeće Mjesnog odbora i njihove zamjenike mogu podnijeti birači iz
izborne jedinice za koju se kandidira, a za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje
pet potpisa birača iz izborne jedinice.
Svaki birač može potpisom podržati samo jednog kandidata.
U prijedlogu kandidata navode se ime i prezime, adresa i matični broj predloženog kandidata i
zamjenika kandidata, te se prilažu njihove izjave da prihvaćaju kandidaturu.
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Kandidat i zamjenik kandidata iz stavka 3. ovog članka moraju biti upisani u popis birača na
području Mjesnog odbora Sveti Martin.
Uz potpis birača koji predlažu kandidata i zamjenika kandidata za člana Vijeća Mjesnog
odbora Sveti Martin, navodi se njegovo ime i prezime, adresa i matični broj građanja - birača.
Listići za podnošenje kandidatura i listići za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za
člana i zamjenika člana Vijeća Mjesnog odbora podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Sveta Nedelja, Nedešćina 86, radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.
Članak 7.
Članovi Vijeća i njihovi zamjenici biraju se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem se
glasuje sadrži:
- ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika
- oznaka i broj glasačkog listića
- naziv predlagatelja.
Na glasačkom listiću kandidati se navode abecednim redom. Ispred imena i prezimena
svakog kandidata stavlja se redni broj.
Glasovanje se obavlja osobno, i to tako da se zaokruži redni broj kandidata za kojeg se
glasuje.
Članak 8.
Iz svake pojedine izborne jedinice izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova
birača koji su glasovali, redom koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin bira iz te izborne
jedinice.
Ako dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova, izbori se ponavljaju za te kandidate ako
je rezultat glasovanja od utjecaja za popunu posljednjeg mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Sveti Martin
Općine Sveta Nedelja.
Članak 9.
Tijelo nadležno za vođenje popisa birača dužno je provjeriti jesu li u popis birača upisani svi
državljani Republike Hrvatske koji su navršili 18 godina života, a imaju prebivalište na području
Mjesnog odbora, kao i jesu li s tog popisa brisana imena osoba s biračkim pravom koje su umrle, ili
osobe koje su navršile 18 godina života, a koje su odjavile prebivalište.
Članak 10.
Općinsko poglavarstvo dužno je obavijstiti birače s prebivalištem na području Mjesnog odbora
Sveti Martin:
- o donošenju odluke o raspisivanju izbora, danu i vremenu provođenja izbora ukupnom broju
članova Vijeća Mjesnog odbora broju izbornih jedinica uz navođenje područja koje obuhvaća pojedina
izborna jedinica, te o broju članova Vijeća Mjesnog odbora koji se bira po pojedinoj izbornoj jedinici.
Birači se obavještavaju odmah slijedeći dan po donošenju ove Odluke
- o mogućnosti pregledavanja popisa birača te traženja njegovog ispravka ili dopune, birači se
obavještavaju u roku 3 dana od donošenja ove Odluke.
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Članak 11.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može se podnijeti u roku 48 sati od isteka dana
kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor i to Izbornoj komisiji za provođenje izbora za
članove Vijeća Mjesnih odbora Općine Sveta Nedelja.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja”.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-9
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja i članka 18. Osnova pravila mjesnih
odbora na području Općine Sveta Nedelja, Općinsko Poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici
održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća
Mjesnog odbora Snašići
Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Snašići Općine Sveta Nedelja.
Izbori će se održati u nedjelju, 24. veljače 2002. godine, od 9,00 do 17,00 sati.
Članak 2.
Područje Mjesnog odbora Snašići koje obuhvaća područje naselja Snašići, Pustić, Mikuljani,
Frančići, Zagorčići, Mali Golji, Družeti, Mali Turini, Marići, Tomovi, Veli Golji, Veli Turini, Marciljani,
Blaškovići, čini jednu izbornu jedinicu sukladno Odluci Općinskog poglavarstva.

Članak 3.
U Vijeće Mjesnog odbora Snašići bira se 5 članova i 5 zamjenika.
Članak 4.
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Izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora Snašići provodi Izborna komisija sastavljena od tri
člana i tri zamjenika koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.
Članak 5.
Prijedlozi kandidata moraju se dostaviti Izbornoj komisiji najkasnije u roku od 10 dana prije
izbora tj. zaključno sa 14. veljače 2002. godine.
Izborna komisija u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka objavljuje zbirnu listu
abecednim redom predloženih kandidata za Vijeće Mjesnog odbora po izbornim jedinicama.
Zajedno sa članom Vijeća Mjesnog odbora Snašići bira se i njegov zamjenik, za kojeg se
posebno ne glasuje.
Članak 6.
Prijedloge kandidata za Vijeće Mjesnog odbora i njihove zamjenike mogu podnijeti birači iz
izborne jedinice za koju se kandidira, a za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje
pet potpisa birača iz izborne jedinice.
Svaki birač može potpisom podržati samo jednog kandidata.
U prijedlogu kandidata navode se ime i prezime, adresa i matični broj predloženog kandidata i
zamjenika kandidata, te se prilažu njihove izjave da prihvaćaju kandidaturu.
Kandidat i zamjenik kandidata iz stavka 3. ovog članka moraju biti upisani u popis birača na
području Mjesnog odbora Snašići.
Uz potpis birača koji predlažu kandidata i zamjenika kandidata za člana Vijeća Mjesnog
odbora Snašići, navodi se njegovo ime i prezime, adresa i matični broj građanja - birača.
Listići za podnošenje kandidatura i listići za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za
člana i zamjenika člana Vijeća Mjesnog odbora podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Sveta Nedelja, Nedešćina 86, radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.
Članak 7.
Članovi Vijeća i njihovi zamjenici biraju se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem se
glasuje sadrži:
- ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika
- oznaka i broj glasačkog listića
- naziv predlagatelja.
Na glasačkom listiću kandidati se navode abecednim redom. Ispred imena i prezimena
svakog kandidata stavlja se redni broj.
Glasovanje se obavlja osobno, i to tako da se zaokruži redni broj kandidata za kojeg se
glasuje.
Članak 8.
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Iz svake pojedine izborne jedinice izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova
birača koji su glasovali, redom koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora Snašići bira iz te izborne
jedinice.
Ako dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova, izbori se ponavljaju za te kandidate ako
je rezultat glasovanja od utjecaja za popunu posljednjeg mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Snašići
Općine Sveta Nedelja.
Članak 9.
Tijelo nadležno za vođenje popisa birača dužno je provjeriti jesu li u popis birača upisani svi
državljani Republike Hrvatske koji su navršili 18 godina života, a imaju prebivalište na području
Mjesnog odbora, kao i jesu li s tog popisa brisana imena osoba s biračkim pravom koje su umrle, ili
osobe koje su navršile 18 godina života, a koje su odjavile prebivalište.
Članak 10.
Općinsko poglavarstvo dužno je obavijstiti birače s prebivalištem na području Mjesnog odbora
Snašići:
- o donošenju odluke o raspisivanju izbora, danu i vremenu provođenja izbora ukupnom broju
članova Vijeća Mjesnog odbora broju izbornih jedinica uz navođenje područja koje obuhvaća pojedina
izborna jedinica, te o broju članova Vijeća Mjesnog odbora koji se bira po pojedinoj izbornoj jedinici.
Birači se obavještavaju odmah slijedeći dan po donošenju ove Odluke
- o mogućnosti pregledavanja popisa birača te traženja njegovog ispravka ili dopune, birači se
obavještavaju u roku 3 dana od donošenja ove Odluke.
Članak 11.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može se podnijeti u roku 48 sati od isteka dana
kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor i to Izbornoj komisiji za provođenje izbora za
članove Vijeća Mjesnih odbora Općine Sveta Nedelja.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja”.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-10
Nedešćina, 30. siječnja 2002.

PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja i članka 18. Osnova pravila mjesnih
odbora na području Općine Sveta Nedelja, Općinsko Poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici
održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća
Mjesnog odbora Štrmac
Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Štrmac Općine Sveta Nedelja.
Izbori će se održati u nedjelju, 24. veljače 2002. godine, od 9,00 do 17,00 sati.
Članak 2.
Područje Mjesnog odbora Štrmac koje obuhvaća područje naselja Štrmac, Dubrova, Sušalj,
Barčica, Katarići, Mikolovski, čini jednu izbornu jedinicu sukladno Odluci Općinskog poglavarstva.
Članak 3.
U Vijeće Mjesnog odbora Štrmac bira se 5 članova i 5 zamjenika.
Članak 4.
Izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora Štrmac provodi Izborna komisija sastavljena od tri
člana i tri zamjenika koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.
Članak 5.
Prijedlozi kandidata moraju se dostaviti Izbornoj komisiji najkasnije u roku od 10 dana prije
izbora tj. zaključno sa 14. veljače 2002. godine.
Izborna komisija u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka objavljuje zbirnu listu
abecednim redom predloženih kandidata za Vijeće Mjesnog odbora po izbornim jedinicama.
Zajedno sa članom Vijeća Mjesnog odbora Štrmac bira se i njegov zamjenik, za kojeg se
posebno ne glasuje.
Članak 6.
Prijedloge kandidata za Vijeće Mjesnog odbora i njihove zamjenike mogu podnijeti birači iz
izborne jedinice za koju se kandidira, a za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje
pet potpisa birača iz izborne jedinice.
Svaki birač može potpisom podržati samo jednog kandidata.
U prijedlogu kandidata navode se ime i prezime, adresa i matični broj predloženog kandidata i
zamjenika kandidata, te se prilažu njihove izjave da prihvaćaju kandidaturu.
Kandidat i zamjenik kandidata iz stavka 3. ovog članka moraju biti upisani u popis birača na
području Mjesnog odbora Štrmac.

14 stranica - broj 1

Službene novine Općine Sveta Nedelja

18. veljače 2002.

Uz potpis birača koji predlažu kandidata i zamjenika kandidata za člana Vijeća Mjesnog
odbora Štrmac, navodi se njegovo ime i prezime, adresa i matični broj građanja - birača.
Listići za podnošenje kandidatura i listići za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za
člana i zamjenika člana Vijeća Mjesnog odbora podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Sveta Nedelja, Nedešćina 86, radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.
Članak 7.
Članovi Vijeća i njihovi zamjenici biraju se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem se
glasuje sadrži:
- ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika
- oznaka i broj glasačkog listića
- naziv predlagatelja.
Na glasačkom listiću kandidati se navode abecednim redom. Ispred imena i prezimena
svakog kandidata stavlja se redni broj.
Glasovanje se obavlja osobno, i to tako da se zaokruži redni broj kandidata za kojeg se
glasuje.
Članak 8.
Iz svake pojedine izborne jedinice izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova
birača koji su glasovali, redom koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora Štrmac bira iz te izborne
jedinice.
Ako dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova, izbori se ponavljaju za te kandidate ako
je rezultat glasovanja od utjecaja za popunu posljednjeg mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Štrmac
Općine Sveta Nedelja.
Članak 9.
Tijelo nadležno za vođenje popisa birača dužno je provjeriti jesu li u popis birača upisani svi
državljani Republike Hrvatske koji su navršili 18 godina života, a imaju prebivalište na području
Mjesnog odbora, kao i jesu li s tog popisa brisana imena osoba s biračkim pravom koje su umrle, ili
osobe koje su navršile 18 godina života, a koje su odjavile prebivalište.
Članak 10.
Općinsko poglavarstvo dužno je obavijstiti birače s prebivalištem na području Mjesnog odbora
Štrmac:
- o donošenju odluke o raspisivanju izbora, danu i vremenu provođenja izbora ukupnom broju
članova Vijeća Mjesnog odbora broju izbornih jedinica uz navođenje područja koje obuhvaća pojedina
izborna jedinica, te o broju članova Vijeća Mjesnog odbora koji se bira po pojedinoj izbornoj jedinici.
Birači se obavještavaju odmah slijedeći dan po donošenju ove Odluke
- o mogućnosti pregledavanja popisa birača te traženja njegovog ispravka ili dopune, birači se
obavještavaju u roku 3 dana od donošenja ove Odluke.
Članak 11.
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Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može se podnijeti u roku 48 sati od isteka dana
kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor i to Izbornoj komisiji za provođenje izbora za
članove Vijeća Mjesnih odbora Općine Sveta Nedelja.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja”.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-11
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja i članka 18. Osnova pravila mjesnih
odbora na području Općine Sveta Nedelja, Općinsko Poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici
održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća
Mjesnog odbora Nedešćina
Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina Općine Sveta Nedelja.
Izbori će se održati u nedjelju, 24. veljače 2002. godine, od 9,00 do 17,00 sati.
Članak 2.
Područje Mjesnog odbora Nedešćina koje obuhvaća područje naselja Nedešćina, Cere,
Načinovići, Poldrugovci, Beneci, Klapčići, Šoteti, Černjuli, Frizolini, Jurazini, Kraj Drage, Blečići,
Gergorići, Vidas, Škandul, Eržišće, Santalezi, Brnjci, Maretići, Lukići, Stepančići, Tomažići, Stonje,
Vrećari, Ravnići i Gorica, čini jednu izbornu jedinicu sukladno Odluci Općinskog poglavarstva.
Članak 3.
U Vijeće Mjesnog odbora Nedešćina bira se 7 članova i 7 zamjenika.

Članak 4.
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Izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina provodi Izborna komisija sastavljena od
tri člana i tri zamjenika koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.
Članak 5.
Prijedlozi kandidata moraju se dostaviti Izbornoj komisiji najkasnije u roku od 10 dana prije
izbora tj. zaključno sa 14. veljače 2002. godine.
Izborna komisija u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka objavljuje zbirnu listu
abecednim redom predloženih kandidata za Vijeće Mjesnog odbora po izbornim jedinicama.
Zajedno sa članom Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina bira se i njegov zamjenik, za kojeg se
posebno ne glasuje.
Članak 6.
Prijedloge kandidata za Vijeće Mjesnog odbora i njihove zamjenike mogu podnijeti birači iz
izborne jedinice za koju se kandidira, a za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje
pet potpisa birača iz izborne jedinice.
Svaki birač može potpisom podržati samo jednog kandidata.
U prijedlogu kandidata navode se ime i prezime, adresa i matični broj predloženog kandidata i
zamjenika kandidata, te se prilažu njihove izjave da prihvaćaju kandidaturu.
Kandidat i zamjenik kandidata iz stavka 3. ovog članka moraju biti upisani u popis birača na
području Mjesnog odbora Nedešćina.
Uz potpis birača koji predlažu kandidata i zamjenika kandidata za člana Vijeća Mjesnog
odbora, navodi se njegovo ime i prezime, adresa i matični broj građanja - birača.
Listići za podnošenje kandidatura i listići za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za
člana i zamjenika člana Vijeća Mjesnog odbora podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Sveta Nedelja, Nedešćina 86, radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.
Članak 7.
Članovi Vijeća i njihovi zamjenici biraju se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem se
glasuje sadrži:
- ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika
- oznaka i broj glasačkog listića
- naziv predlagatelja.
Na glasačkom listiću kandidati se navode abecednim redom. Ispred imena i prezimena
svakog kandidata stavlja se redni broj.
Glasovanje se obavlja osobno, i to tako da se zaokruži redni broj kandidata za kojeg se
glasuje.

Članak 8.
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Iz svake pojedine izborne jedinice izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova
birača koji su glasovali, redom koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina bira iz te izborne
jedinice.
Ako dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova, izbori se ponavljaju za te kandidate ako
je rezultat glasovanja od utjecaja za popunu posljednjeg mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Nedešćina
Općine Sveta Nedelja.
Članak 9.
Tijelo nadležno za vođenje popisa birača dužno je provjeriti jesu li u popis birača upisani svi
državljani Republike Hrvatske koji su navršili 18 godina života, a imaju prebivalište na području
Mjesnog odbora, kao i jesu li s tog popisa brisana imena osoba s biračkim pravom koje su umrle, ili
osobe koje su navršile 18 godina života, a koje su odjavile prebivalište.
Članak 10.
Općinsko poglavarstvo dužno je obavijstiti birače s prebivalištem na području Mjesnog odbora
Nedešćina:
- o donošenju odluke o raspisivanju izbora, danu i vremenu provođenja izbora ukupnom broju
članova Vijeća Mjesnog odbora broju izbornih jedinica uz navođenje područja koje obuhvaća pojedina
izborna jedinica, te o broju članova Vijeća Mjesnog odbora koji se bira po pojedinoj izbornoj jedinici.
Birači se obavještavaju odmah slijedeći dan po donošenju ove Odluke
- o mogućnosti pregledavanja popisa birača te traženja njegovog ispravka ili dopune, birači se
obavještavaju u roku 3 dana od donošenja ove Odluke.
Članak 11.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može se podnijeti u roku 48 sati od isteka dana
kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor i to Izbornoj komisiji za provođenje izbora za
članove Vijeća Mjesnih odbora Općine Sveta Nedelja.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja”.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-12
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju izborne jedinice
za izbor članova Mjesnog odbora Šumber
Općine Sveta Nedelja
I
Ovom Odlukom određuje se broj izbornih jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
Šumber, te broj članova Vijeća Mjesnog odbora koji se bira u svakoj izbornoj jedinici.
II
Za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Šumber Općine Sveta Nedelja određuje se jedna (1)
izborna jedinica.
III
Za izbornu jedinicu Šumber bira se 5 člana i 5 zamjenika člana Vijeća Mjesnog odbora
Šumber.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-13
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju izborne jedinice
za izbor članova Mjesnog odbora Sveti Martin
Općine Sveta Nedelja
I
Ovom Odlukom određuje se broj izbornih jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
Sveti Martin, te broj članova Vijeća Mjesnog odbora koji se bira u svakoj izbornoj jedinici.

19 stranica - broj 1

Službene novine Općine Sveta Nedelja

18. veljače 2002.

II
Za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin Općine Sveta Nedelja određuje se jedna
(1) izborna jedinica.
III
Za izbornu jedinicu Sveti Martin bira se 5 člana i 5 zamjenika člana Vijeća Mjesnog odbora
Sveti Martin.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-14
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju izborne jedinice
za izbor članova Mjesnog odbora Snašići
Općine Sveta Nedelja
I
Ovom Odlukom određuje se broj izbornih jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
Snašići, te broj članova Vijeća Mjesnog odbora koji se bira u svakoj izbornoj jedinici.
II
Za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Snašići Općine Sveta Nedelja određuje se jedna (1)
izborna jedinica.
III
Za izbornu jedinicu Snašići bira se 5 člana i 5 zamjenika člana Vijeća Mjesnog odbora Snašići.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-15
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju izborne jedinice
za izbor članova Mjesnog odbora Štrmac
Općine Sveta Nedelja
I
Ovom Odlukom određuje se broj izbornih jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
Štrmac, te broj članova Vijeća Mjesnog odbora koji se bira u svakoj izbornoj jedinici.
II
Za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Štrmac Općine Sveta Nedelja određuje se jedna (1)
izborna jedinica.
III
Za izbornu jedinicu Štrmac bira se 5 člana i 5 zamjenika člana Vijeća Mjesnog odbora Štrmac.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-16
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju izborne jedinice
za izbor članova Mjesnog odbora Nedešćina
Općine Sveta Nedelja
I
Ovom Odlukom određuje se broj izbornih jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
Nedešćina, te broj članova Vijeća Mjesnog odbora koji se bira u svakoj izbornoj jedinici.
II
Za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina Općine Sveta Nedelja određuju se dvije
(2) izborne jedinice koje obuhvaćaju:
1. IZBORNA JEDINICA
- Nedešćina, Klapčići, Šoteti, Fržolini i Beneci
2. IZBORNA JEDINICA
- Santalezi, Tomažići, Cere, Brnjci, Kraj Drage, Stepančići, Vrećari, Eržišće, Jurazini
III
Za izborne jedinice:
1. - bira se 4 člana i 4 zamjenika člana Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina
2. - bira se 3 člana i 3 zamjenika člana Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-17
Nedešćina, 30. siječnja 2002.

PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
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RJEŠENJE
o osnivanju Izborne komisije za provođenje izbora
za članove Vijeća Mjesnog odbora
Nedešćina, Sveti Martin, Snašići, Šumber i Štrmac
Općine Sveta Nedelja
I
Osniva se Izborna komisija za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina,
Sveti Martin, Snašići, Šumber i Štrmac Općine Sveta Nedelja.
II
U Izbornu komisiju za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina, Sveti
Martin, Snašići, Šumber i Štrmac Općine Sveta Nedelja imenuju se:
1. Damir Rabar, za predsjednika
2. Ingrid Zulijani-Pavlinović, za člana
3. Elio Stepančić, za člana
a kao njihovi zamjenici:
1. Severino Franković, za zamjenika predsjednika
2. Feruccio Bernaz, za zamjenika člana
3. Romano Licul, za zamjenika člana.
III
Izborna komisija iz točke I ovog Rješenja brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora za
članove Vijeća Mjesnog odbora, imenuje članove Biračkog odbora i nadzire njegov rad, određuje
biračko mjesto za izbor Vijeća Mjesnog odbora, obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora
na svom području, na temelju pravovaljanog prijedloga kandidata sastavlja i objavljuje zbirnu listu
predloženih kandidata, izborni materijal i zapisnik o svom radu dostavlja Općinskom poglavarstvu u
roku od tri dana od dana provedenih izbora.
IV
Imenovani članovi i njihovi zamjenici, kada prisustvuju sjednicama imaju pravo na naknadu
prema Odluci Općinskog poglavarstva.
V
Izborna komisija ima sjedište u Općini Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, Nedešćina 86,
te se istoj stavlja na raspolaganje telefon broj 865-631 i fax 865-600.
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-18
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PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o načinu izrade glasačkih listića
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Šumber
Općine Sveta Nedelja
I
Glasački listić na kome se glasuje sadržava:
- ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika
- naziv predlagatelja
- oznaka i serijski broj glasačkog listića.
II
Na glasačkom listiću kandidati se navode abecednim redom. Ispred prezimena i imena
svakog kandidata stavlja se redni broj.
III
Glasački listići na kojima se glasuje tiskaju se u TISKARI “ARTEA” d.o.o. LABIN, a pod
nadzorom Izborne komisije.
Glasački listići:
- za I Izbornu jedinicu tiska se 500 glasačkih listića bijele boje, te su označeni oznakom MOŠ-I i serijskim brojem od 1 - 500.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-19
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o načinu izrade glasačkih listića
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin
Općine Sveta Nedelja
I
Glasački listić na kome se glasuje sadržava:
- ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika
- naziv predlagatelja
- oznaka i serijski broj glasačkog listića.
II
Na glasačkom listiću kandidati se navode abecednim redom. Ispred prezimena i imena
svakog kandidata stavlja se redni broj.
III
Glasački listići na kojima se glasuje tiskaju se u TISKARI “ARTEA” d.o.o. LABIN, a pod
nadzorom Izborne komisije.
Glasački listići:
- za I Izbornu jedinicu tiska se 600 glasačkih listića bijele boje, te su označeni oznakom MOSVM-I i serijskim brojem od 1 - 600.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-20
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
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ODLUKU
o načinu izrade glasačkih listića
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Snašići
Općine Sveta Nedelja
I
Glasački listić na kome se glasuje sadržava:
- ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika
- naziv predlagatelja
- oznaka i serijski broj glasačkog listića.
II
Na glasačkom listiću kandidati se navode abecednim redom. Ispred prezimena i imena
svakog kandidata stavlja se redni broj.
III
Glasački listići na kojima se glasuje tiskaju se u TISKARI “ARTEA” d.o.o. LABIN, a pod
nadzorom Izborne komisije.
Glasački listići:
- za I Izbornu jedinicu tiska se 520 glasačkih listića bijele boje, te su označeni oznakom MOSN-I i serijskim brojem od 1 - 520.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-21
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.
Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o načinu izrade glasačkih listića
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Štrmac
Općine Sveta Nedelja
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I
Glasački listić na kome se glasuje sadržava:
- ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika
- naziv predlagatelja
- oznaka i serijski broj glasačkog listića.
II
Na glasačkom listiću kandidati se navode abecednim redom. Ispred prezimena i imena
svakog kandidata stavlja se redni broj.
III
Glasački listići na kojima se glasuje tiskaju se u TISKARI “ARTEA” d.o.o. LABIN, a pod
nadzorom Izborne komisije.
Glasački listići:
- za I Izbornu jedinicu tiska se 520 glasačkih listića bijele boje, te su označeni oznakom MOŠTR-I i serijskim brojem od 1 - 520.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-22
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o načinu izrade glasačkih listića
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina
Općine Sveta Nedelja
I
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Glasački listić na kome se glasuje sadržava:
- ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika
- naziv predlagatelja
- oznaka i serijski broj glasačkog listića.
II
Na glasačkom listiću kandidati se navode abecednim redom. Ispred prezimena i imena
svakog kandidata stavlja se redni broj.
III
Glasački listići na kojima se glasuje tiskaju se u TISKARI “ARTEA” d.o.o. LABIN, a pod
nadzorom Izborne komisije.
Glasački listići:
- za I Izbornu jedinicu tiska se 650 glasačkih listića bijele boje, te su označeni oznakom MON-I i serijskim brojem od 1 - 650.
- za II Izbornu jedinicu tiska se 525 glasačkih listića zelene boje, te su označeni oznakom MON-II i serijskim brojem od 1 - 525.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-23
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Komisije za popis birača
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Šumber
Općine Sveta Nedelja
I
Osniva se Komisija za popis birača.
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1. Gianvlado Klarić, predsjednik
2. Orijana Kos, član
3. Monika Miletić, član
i zamjenici
1. Patricija Miletić, zamjenik predsjednika
2. Tatjana Sergo, zamjenik člana
3. Karla Golja, zamjenik člana.
II
Komisija za popis birača iz točke I ove Odluke 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 potvrđuje popis birača.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-24
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Komisije za popis birača
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin
Općine Sveta Nedelja
I
Osniva se Komisija za popis birača.
1. Gianvlado Klarić, predsjednik
2. Orijana Kos, član
3. Monika Miletić, član
i zamjenici
1. Patricija Miletić, zamjenik predsjednika
2. Tatjana Sergo, zamjenik člana
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3. Karla Golja, zamjenik člana.

II
Komisija za popis birača iz točke I ove Odluke 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 potvrđuje popis birača.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-25
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Komisije za popis birača
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Snašići
Općine Sveta Nedelja
I
Osniva se Komisija za popis birača.
1. Gianvlado Klarić, predsjednik
2. Orijana Kos, član
3. Monika Miletić, član
i zamjenici
1. Patricija Miletić, zamjenik predsjednika
2. Tatjana Sergo, zamjenik člana
3. Karla Golja, zamjenik člana.

II
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Komisija za popis birača iz točke I ove Odluke 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 potvrđuje popis birača.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-26
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.

Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Komisije za popis birača
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Štrmac
Općine Sveta Nedelja
I
Osniva se Komisija za popis birača.
1. Gianvlado Klarić, predsjednik
2. Orijana Kos, član
3. Monika Miletić, član
i zamjenici
1. Patricija Miletić, zamjenik predsjednika
2. Tatjana Sergo, zamjenik člana
3. Karla Golja, zamjenik člana.
II
Komisija za popis birača iz točke I ove Odluke 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 potvrđuje popis birača.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA

31 stranica - broj 1

Službene novine Općine Sveta Nedelja

18. veljače 2002.

KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-27
Nedešćina, 30. siječnja 2002.

PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.
Na temelju članka 58. i 59. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2002. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Komisije za popis birača
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina
Općine Sveta Nedelja
Osniva se Komisija za popis birača.

I

U Komisiju iz stavka 1. ove točke imenuju se:
1. Gianvlado Klarić, predsjednik
2. Orijana Kos, član
3. Monika Miletić, član
i zamjenici
1. Patricija Miletić, zamjenik predsjednika
2. Tatjana Sergo, zamjenik člana
3. Karla Golja, zamjenik člana.
II
Komisija za popis birača iz točke I ove Odluke 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 potvrđuje popis birača.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/02-01/3
URBROJ: 2144/03-01-02-28
Nedešćina, 30. siječnja 2002.
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Gianfranko Milanović, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTI IZBORNE KOMISIJE ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
NEDEŠĆINA, ŠUMBER, SVETI MARTIN, SNAŠIĆI I ŠTRMAC OPĆINE SVETA NEDELJA
1.

Na temelju članka 58. i 89. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, broj 5/01.) i članka 19. Osnova pravila Mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
(“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/01.), Izborna komisija za provođenje izbora za
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članove Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 18.
veljače 2002. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju Biračkog odbora za
izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
I Nedešćina Općine Sveta Nedelja
I
Osniva se Birački odbor za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina
Općine Sveta Nedelja.
II
U Birački odbor za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina Općine
Sveta Nedelja imenuju se:
1. Vitomirka Batelić, za predsjednika
2. Ivana Franković, za člana
3. Manuela Milanović, za člana
a kao njihovi zamjenici
1. Franka Sušić, za zamjenika predsjednika
2. Rafaela Miletić, za zamjenika člana
3. Tea Faraguna, za zamjenika člana.
III
Birački odbor neposredno provodi glasovanje na izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora
te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja, provjerava izvatke iz popisa birača, prebrojava glasove,
izrađuje zapisnik i dostavlja materijal Izbornoj komisiji.
IV
Imenovani članovi i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu kada su angažirani na izborima.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
IZBORNA KOMISIJA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 026-01/01-01/2
URBROJ: 2144/03-01-02Nedešćina, 18. veljače 2002.

PREDSJEDNIK
Izborne komisije:
Damir Rabar, v.r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.

Na temelju članka 58. i 89. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, broj 5/01.) i članka 19. Osnova pravila Mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
(“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/01.), Izborna komisija za provođenje izbora za
članove Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 18.
veljače 2002. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju Biračkog odbora za
izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
II Nedešćina Općine Sveta Nedelja
I

Osniva se Birački odbor za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina
Općine Sveta Nedelja.
II
U Birački odbor za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina Općine
Sveta Nedelja imenuju se:
1. Julija Barbić, za predsjednika
2. Iris Sušić, za člana
3. Iva Verbanac, za člana
a kao njihovi zamjenici
1. Suzana Poldrugovac, za zamjenika predsjednika
2. Julija Miletić, za zamjenika člana
3. Lea Faraguna, za zamjenika člana.
III
Birački odbor neposredno provodi glasovanje na izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora
te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja, provjerava izvatke iz popisa birača, prebrojava glasove,
izrađuje zapisnik i dostavlja materijal Izbornoj komisiji.
IV
Imenovani članovi i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu kada su angažirani na izborima.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
IZBORNA KOMISIJA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 026-01/01-01/2
URBROJ: 2144/03-01-02Nedešćina, 18. veljače 2002.
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PREDSJEDNIK
Izborne komisije:
Damir Rabar, v.r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Na temelju članka 58. i 89. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, broj 5/01.) i članka 19. Osnova pravila Mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
(“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/01.), Izborna komisija za provođenje izbora za
članove Vijeća Mjesnog odbora Šumber Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 18. veljače
2002. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju Biračkog odbora za
izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
Šumber Općine Sveta Nedelja
I
Osniva se Birački odbor za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Šumber Općine
Sveta Nedelja.
II
U Birački odbor za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Šumber Općine Sveta
Nedelja imenuju se:
1. Monika Klapčić, za predsjednika
2. Dolores Licul, za člana
3. Alenka Poldrugovac, za člana
a kao njihovi zamjenici
1. Đeni Blašković, za zamjenika predsjednika
2. Marijana Blašković, za zamjenika člana
3. Branka Klapčić, za zamjenika člana.
III
Birački odbor neposredno provodi glasovanje na izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora
te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja, provjerava izvatke iz popisa birača, prebrojava glasove,
izrađuje zapisnik i dostavlja materijal Izbornoj komisiji.
IV
Imenovani članovi i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu kada su angažirani na izborima.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
IZBORNA KOMISIJA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE SVETA NEDELJA
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KLASA: 026-01/01-01/2
URBROJ: 2144/03-01-02Nedešćina, 18. veljače 2002.
PREDSJEDNIK
Izborne komisije:
Damir Rabar, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Na temelju članka 58. i 89. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, broj 5/01.) i članka 19. Osnova pravila Mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
(“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/01.), Izborna komisija za provođenje izbora za
članove Vijeća Mjesnog odbora Snašići Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 18. veljače
2002. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju Biračkog odbora za
izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
Snašići Općine Sveta Nedelja
I
Osniva se Birački odbor za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Snašići Općine
Sveta Nedelja.
II
U Birački odbor za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Snašići Općine Sveta
Nedelja imenuju se:
1. Dario Jurić, za predsjednika
2. Vedran Višković, za člana
3. Suzana Miletić-Mohorović, za člana
a kao njihovi zamjenici
1. Karla Golja, za zamjenika predsjednika
2. Danijel Jurić, za zamjenika člana
3. Tea Miletić, za zamjenika člana.
III
Birački odbor neposredno provodi glasovanje na izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora
te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja, provjerava izvatke iz popisa birača, prebrojava glasove,
izrađuje zapisnik i dostavlja materijal Izbornoj komisiji.
IV
Imenovani članovi i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu kada su angažirani na izborima.
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V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
IZBORNA KOMISIJA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 026-01/01-01/2
URBROJ: 2144/03-01-02Nedešćina, 18. veljače 2002.
PREDSJEDNIK
Izborne komisije:
Damir Rabar, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Na temelju članka 58. i 89. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, broj 5/01.) i članka 19. Osnova pravila Mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
(“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/01.), Izborna komisija za provođenje izbora za
članove Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 18.
veljače 2002. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju Biračkog odbora za
izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
Sveti Martin Općine Sveta Nedelja
I
Osniva se Birački odbor za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin
Općine Sveta Nedelja.
II
U Birački odbor za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin Općine
Sveta Nedelja imenuju se:
1. Beti Jurić, za predsjednika
2. Tatjana Mikuljan, za člana
3. Vedrana Peršić, za člana
a kao njihovi zamjenici
1. Karmen Bastijanić, za zamjenika predsjednika
2. Samanta Černjul, za zamjenika člana
3. Patricija Miletić, za zamjenika člana.
III
Birački odbor neposredno provodi glasovanje na izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora
te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja, provjerava izvatke iz popisa birača, prebrojava glasove,
izrađuje zapisnik i dostavlja materijal Izbornoj komisiji.
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IV
Imenovani članovi i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu kada su angažirani na izborima.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
IZBORNA KOMISIJA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 026-01/01-01/2
URBROJ: 2144/03-01-02Nedešćina, 18. veljače 2002.
PREDSJEDNIK
Izborne komisije:
Damir Rabar, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.

Na temelju članka 58. i 89. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, broj 5/01.) i članka 19. Osnova pravila Mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
(“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/01.), Izborna komisija za provođenje izbora za
članove Vijeća Mjesnog odbora Štrmac Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 18. veljače
2002. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju Biračkog odbora za
izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
Štrmac Općine Sveta Nedelja
I
Osniva se Birački odbor za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Štrmac Općine
Sveta Nedelja.
II
U Birački odbor za provođenje izbora članova Vijeća Mjesnog odbora Štrmac Općine Sveta
Nedelja imenuju se:
1. Robert Faraguna, za predsjednika
2. Suzana Mohorović, za člana
3. Dizi Selan, za člana
a kao njihovi zamjenici
1. Moreno Mohorović, za zamjenika predsjednika
2. Sanja Faraguna, za zamjenika člana
3. Irene Franković, za zamjenika člana.
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III
Birački odbor neposredno provodi glasovanje na izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora
te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja, provjerava izvatke iz popisa birača, prebrojava glasove,
izrađuje zapisnik i dostavlja materijal Izbornoj komisiji.
IV
Imenovani članovi i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu kada su angažirani na izborima.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
IZBORNA KOMISIJA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 026-01/01-01/2
URBROJ: 2144/03-01-02Nedešćina, 18. veljače 2002.
PREDSJEDNIK
Izborne komisije:
Damir Rabar, v.r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

