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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
7.
Na temelju članka 21. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
(«Narodne novine», broj 86/06.) i članka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko vijeće Općine
Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 16. travnja 2007. godine, donosi
Izmjene i dopune
Statuta Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Članak 3. mijenja se i glasi:
«Područje Općine Sveta Nedelja sastoji se od naselja: Cere, Eržišće, Frančići, Jurazini, Kraj
Drage, Mali Golji, Mali Turini, Marići, Markoci, Nedešćina, Paradiž, Ružići, Santalezi, Snašići, Sveti
Martin, Štrmac, Šumber, Veli Golji, Veli Turini, Vrećari i Županići.»
Članak 2.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja a objavljuju se u «Službenim
novinama Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/07-01/2
URBROJ: 2144/03-01-07-2
Nedešćina, 16. travnja 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Na temelju članka 21. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
(«Narodne novine», broj 86/06.) i članka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko vijeće Općine
Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 16. travnja 2007. godine, donosi
Izmjene i dopune
Akta o ustroju, radu i osnove
pravila Mjesnih odbora na području
Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Članak 4. stavak 3. mijenja se i glasi:
«Mjesni odbor Snašići, sjedište Dom kulture Snašići za područja općinskih naselja: Snašići,
Pustić, Mikuljani, Frančići, Zagorčići, Mali Golji, Družeti, Mali Turini, Marići, Tomovi, Veli Golji, Veli
Turini.»
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Članak 2.
U članku 19. dodaje se stavak 7.
«Žalbe na odluke Izbornog povjerenstva u drugom stupnju rješava Općinsko poglavarstvo.»
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja a objavljuju se u «Službenim
novinama Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/07-01/2
URBROJ: 2144/03-01-07-3
Nedešćina, 16. travnja 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Na temelju članka 58. st.1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» 138/06),
Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 16. travnja 2007. godine,
donosi

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način obavljanja ugostiteljske djelatnosti koji su
odredbama
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti stavljeni u nadležnost predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave: radno vrijeme ugostiteljskih objekata, zabrana usluživanja alkoholnih pića u određenom
razdoblju tijekom dana, uvjeti i način određivanja prostora na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u
kiosku, pokretnim i sl. napravama, zabrana kampiranja izvan kampova i nadzor nad primjenom
ove Odluke.
Članak 2.
Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju
razvrstavaju se u skupine:
1. Hoteli,
2. Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj,
3. Restorani,
4. Barovi,
5. Catering objekti,
6. Objekti jednostavnih usluga.
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Do donošenja pravilnika koji propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar skupina iz st.1.
ovog članka, te ugostiteljskih usluga koje se moraju i mogu pružati u pojedinoj vrsti ugostiteljskog
objekta primjenjivat će se kategorizacija utvrđena u čl. 3. ove Odluke.

II. RADNO VRIJEME
Članak 3.
Ugostiteljski objekti iz skupine «Hoteli» i kampovi iz skupine «Kampovi i druge vrste
ugostiteljskih objekata za smještaj» na području Općine Sveta Nedelja obavezno posluju u vremenu
od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.
Članak 4.
Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:
1. iz skupine «Restorani» (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjara, pizzeria, bistro,
slastičarnica tip I, II i III, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I i II ) i «Barovi» (kavana,
caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba)
- u vremenu od 6,00 do 02,00 sata;
2. iz skupine «Restorani» i «Barovi» koji se nalaze izvan naseljenih područja na sljedećim lokacijama:
Dubrova.
- u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.
Ukoliko nakon donošenja ove Odluke započnu s radom ugostiteljski objekti iz skupine
«Restorani i Barovi» koji se nalaze izvan naseljenih područja Općinsko poglavarstvo Općine Sveta
Nedelja utvrđuje da li isti ugostiteljski objekti zadovoljavaju uvjete za primjenu radnog vremena od
0,00 do 24,00
sata;
3. ugostiteljski objekti iz skupine «Barovi» (noćni klub, noćni bar, disko klub i disko bar) koji
ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima u zatvorenim prostorima
- u vremenu od 21,00 do 6,00 sati;
4. ugostiteljski objekti iz skupine «objekti jednostavnih usluga» u vremenu od 6,00 do 24,00 sata,
odnosno u vremenu manifestacije i sajmova na čijem prostoru i u okviru koje se postavljaju i nalaze, a
utvrđuje ga pravna ili fizička osoba, vlasnik prostora ili osoba koja upravlja prostorom, u vremenu od
0,00 do 24,00 sata.
Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, klupi,
količima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga mogu raditi sukladno
radnom vremenu iz točke 4. ovog članka.
Ugostiteljski objekti u lukama, pristaništima, kolodvorima, stanicama za opskrbu gorivom i
sl., mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.
Članak 5.
Ugostitelji utvrđuju početak i završetak radnog vremena ugostiteljskog objekta u okviru
radnog vremena utvrđenog ovom Odlukom.
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Članak 6.
Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja može za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem
najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog člankom
4. točkom 1., 2. i 3. ove Odluke i to na osnovu prijave građana uz uvjet da u
roku od jedne godine pristignu najmanje dvije prijave nadležne inspekcijske službe o nepoštivanju
radnog
vremena propisanog ovom Odlukom; prijave nadležne policijske postaje o remećenju javnog reda i
mira te emitiranju prekomjerne buke iz ugostiteljskog objekta ili nalaz pravne osobe ovlaštene za
mjerenje
razine buke o prekoračenju najviše dopuštene razine buke i ostalih prekršaja.

Članak 7.
Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja može na zahtjev ugostitelja za pojedine
ugostiteljske
objekte iz članka 4. točke 1. Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja
prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja), uz obvezu
ugostitelja da obrazloženi zahtjev sa preslikom dokaza o registraciji djelatnosti dostavi najkasnije 8
dana prije proslave i uz uvjet da ugostitelju nije izrečena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz.
čl. 6. ove Odluke.

III. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA
Članak 8.
Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u vremenu od
5,00 do 8,00 sati.

IV. UVJETI I NAČIN ODREĐIVANJA PROSTORA NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI
OBJEKTI U KIOSKU, KONTEJNERU, NEPOKRETNOM VOZILU I
SLIČNIM NAPRAVAMA
Članak 9.
Jednostavne ugostiteljske usluge na području Općine Sveta Nedelja, osim u čvrstim objektima,
mogu se pružati i iz kioska te pokretnih naprava (u daljnjem tekstu: pokretni ugostiteljski objekti).
Pod kioskom u smislu ove Odluke podrazumijeva se gotovi montažni objekt maksimalne površine do
12,00 m2. Pod pokretnim napravama u smislu ove Odluke podrazumijevaju se lako premjestivi
objekti koji služe za prodaju robe i/ili vršenje određenih usluga (štandovi, automati i naprave za
prodaju pića,
napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled, peći za pečenje plodina i slično).
Prostori na kojima je moguća postava pokretnih ugostiteljskih objekata ne mogu biti na
udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu
građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.
Izuzetak od određenja iz prethodnog stavka ovog članka odnosi se na lokacije pokretnih
ugostiteljskih objekata koji se postavljaju u vrijeme održavanja manifestacija, sajmova, prigodnih
priredbi i slično kao i lokacije takvih objekata u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine «Hoteli« i
skupine «kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«.
Točne pozicije za postavu pokretnih ugostiteljskih objekata utvrdit će se posebnim aktom Općinskog
poglavarstva Općine Sveta Nedelja sukladno određenju stavka 4. ovog članka, kao i drugim
propisima koji imaju utjecaja na određivanje mikrolokacija predmetnih objekata.
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Aktom Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja navedenim u prethodnom stavku ovog članka,
osim točnih pozicija utvrdit će se i vanjski izgled pokretnih ugostiteljskih objekata te ostali uvjeti od
značaja za njihovu postavu.

V. KAMPIRANJE
Članak 10.
S obzirom na nepostojanje osnovnih uvjeta za kampiranje na otvorenom zabranjuje se
kampiranje na području Općine Sveta Nedelja.

VI. NADZOR
Članak 11.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju nadležne inspekcijske službe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNEODREDBE
Članak 12.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o rasporedu, početku i završetku
radnog vremena u ugostiteljstvu na području Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta
Nedelja» br.1/07).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasilu Općine Sveta
Nedelja».
KLASA: 021-05/07-01/2
URBROJ: 2144/03-01-07-4
Nedešćina, 16. travnja 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.
Na temelju članka 35. stavak 3. i 47. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01. i 129/05.) i članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene
novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj
dana 16. travnja 2007. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju člana Općinskog poglavarstva
Općine Sveta Nedelja
1. Razriješuje se Patricio Načinović dužnosti člana Općinskog poglavarstva Općine Sveta
Nedelja, na osnovu podnesene ostavke.
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2. Dužnost člana Općinskog poglavarstva imenovanom je prestala danom podnošenja
ostavke, 27. ožujka 2007. godine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja”.
KLASA: 021-05/07-01/2
URBROJ: 2144/03-01-07-5
Nedešćina, 16. travnja 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.
Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/07. i 129/05.) i članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene
novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj
dana 16. travnja 2007. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru člana Općinskog poglavarstva
Općine Sveta Nedelja
1. Za člana Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja izabran je
Aldo Miletić.
2. Dužnost člana Općinskog poglavarstva imenovanom počinje 17. travnja 2007. godine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja”.
KLASA: 021-05/07-01/2
URBROJ: 2144/03-01-07-6
Nedešćina, 16. travnja 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTI OPĆINSKOG POGLAVRSTVA
23.
Na temelju članka 3. stavak 5. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine», broj 58/93.),
sukladno točki 6. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
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Republiku Hrvatsku u 2007. godini («Narodne novine», broj 142/06.), Općinsko poglavarstvo Općine
Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2007. godine, donijelo je sljedeći
Plan motrenja, ophodnje i dojave
I
MOTRENJE
U razdobljima povećanih i velikih opasnosti od požara na otvorenim prostorima Općine Sveta
Nedelja će se organizirati motrenje cijelog područja na sljedeći način:
Organizacijom motrilačke postaje – dojavne službe zajedno s Općinama Pićan i Kršan.
Ista će biti operativna u razdoblju velike opasnosti za nastanak požara na osmatračnici u
Pićnu na koti +400 kod Crkve Svetog Mihovila svakodnevno u vremenu od 10,00 do 18,00 sati.
Prema zajedničkom dogovoru između Stožera Civilne zaštite i zapovjednika Vatrogasne
postrojbe Labin s motrenjem će se započeti 1. lipnja 2007. godine.
Motrenje će se vršiti u razdobljima povećanih i velikih požarnih opasnosti bez obzira na
godišnje doba, a obavezno u ljetnom periodu svakodnevno u vremenu od 08,00 do 18,00 sati, s
motrilačkih postaja na lokacijama:
a)
b)
c)
d)

Nedešćina
Štrmac
Sveti Martin
Šumber.

Motrenje će vršiti sljedeće osobe:
Lokacija:

Motritelj:

Tel.

a) Nedešćina
b) Štrmac
c) Sveti Martin
d) Šumber

1. Mario Šumberac
2. Severino Franković
3. Davor Beučić
4. Edi Juričić

865-152
851-709
865-276
865-464

S motrenjem će se započeti prema procjeni županijskog vatrogasnog zapovjednika, odnosno
zapovjednika Područne vatrogasne zajednice.
II
PROTUPOŽARNA OPHODNJA
Protupožarna ophodnja cijelog područja Općine Sveta Nedelja vršit će se u ljetnom razdoblju,
a prema procjeni i u zimsko-proljetnom razdoblju.
Protupožarnu ophodnju na području cijele Općine vršit će članovi DVD-a Općine Sveta
Nedelja raspoređenih po mjestima Nedešćina, Šumber, Štrmac, Snašići, Sveti Martin i Golji.
Naročitu pažnju obratiti na području Cera, Veli i Mali Golji i Markoci.
III
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DOJAVA
Dojavu o nastanku požara vršit će motritelji na lokacijama iz točke I. Putem radio veze ili
telefonom.
Prilikom ophodnje dojava će se vršiti putem mobitela.
Dojavu o nastalom požaru prima dežurni u Općini Sveta Nedelja na telefon broj 880-905,
odnosno na broj mobitela 091 7244964.
IV
DEŽURSTVO
Dežurstvo će započeti istovremeno kad i motrenje i ophodnja, a sva dežurstva i sva zapažanja
tijekom dežuranja evidentirat će se u knjigu dežurstva.
V
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja».
KLASA: 022-05/07-01/6
URBROJ: 2144/03-01-07-2
Nedešćina, 29. ožujka 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.
Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( «Narodne
novine», broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05.), Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», broj
44/05. - pročišćeni tekst), članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, broj 5/01.) i članka 7. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora na području
Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01. i 12/06.), Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 17. travnja 2007. godine, donosi
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju izbora
za članove Vijeća Mjesnih odbora Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Stavlja se van snage:
1. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Šumber Općine Sveta Nedelja,
KLASA: 022-05/07-01/5, URBROJ: 2144/03-01-07-2 od 19. ožujka 2007. godine («Službene novine
Općine Sveta Nedelja», broj 1/07.)
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2. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin Općine Sveta
Nedelja, KLASA: 022-05/07-01/5, URBROJ: 2144/03-01-07-3 od 19. ožujka 2007. godine
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 1/07.)
3. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Snašići Općine Sveta Nedelja,
KLASA: 022-05/07-01/5, URBROJ: 2144/03-01-07-4 od 19. ožujka 2007. godine («Službene novine
Općine Sveta Nedelja», broj 1/07.)
4. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Štrmac Općine Sveta Nedelja,
KLASA: 022-05/07-01/5, URBROJ: 2144/03-01-07-5 od 19. ožujka 2007. godine («Službene novine
Općine Sveta Nedelja», broj 1/07.)
5. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina Općine Sveta Nedelja,
KLASA: 022-05/07-01/5, URBROJ: 2144/03-01-07-6 od 19. ožujka 2007. godine («Službene novine
Općine Sveta Nedelja», broj 1/07.).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja”.
KLASA: 022-05/07-01/8
URBROJ: 2144/03-01-07-2
Nedešćina, 17. travnja 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01.) i članka 19. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora na području Općine
Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01. i 12/06.), Općinsko poglavarstvo
Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 17. travnja 2007. godine, donosi
ODLUKU
o stavljanju van snage Rješenja o osnivanju
Izborne komisije za provođenje izbora za članove
Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina, Sveti Martin, Snašići, Šumber
i Štrmac Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Stavlja se van snage Rješenje o osnivanju Izborne komisije za provođenje izbora za članove
Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina, Sveti Martin, Snašići, Šumber i Štrmac Općine Sveta Nedelja
KLASA: 022-05/07-01/5, URBROJ: 2144/03-01-07-12 od 19. ožujka 2007. godine («Službene novine
Općine Sveta Nedelja», broj 1/07.).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja”.
KLASA: 022-05/07-01/8
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URBROJ: 2144/03-01-07-3
Nedešćina, 17. travnja 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01.) i članka 19. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora na području Općine
Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01. i 12/06.), Općinsko poglavarstvo
Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 17. travnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o načinu izrade glasačkih listića
za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Stavlja se van snage:
1. Odluka o načinu izrade glasačkih listića za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Šumber Općine
Sveta Nedelja, KLASA: 022-05/07-01/5, URBROJ: 2144/03-01-07-13 od 19. ožujka 2007. godine
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 1/07.)
2. Odluka o načinu izrade glasačkih listića za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin
Općine Sveta Nedelja, KLASA: 022-05/07-01/5, URBROJ: 2144/03-01-07-14 od 19. ožujka 2007.
godine («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 1/07.)
3. Odluka o načinu izrade glasačkih listića za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Snašići Općine
Sveta Nedelja, KLASA: 022-05/07-01/5, URBROJ: 2144/03-01-07-15 od 19. ožujka 2007. godine
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 1/07.)
4. Odluka o načinu izrade glasačkih listića za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Štrmac Općine
Sveta Nedelja, KLASA: 022-05/07-01/5, URBROJ: 2144/03-01-07-16 od 19. ožujka 2007. godine
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 1/07.)
5. Odluka o načinu izrade glasačkih listića za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina
Općine Sveta Nedelja, KLASA: 022-05/07-01/5, URBROJ: 2144/03-01-07-17 od 19. ožujka 2007.
godine («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 1/07.).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja”.
KLASA: 022-05/07-01/8
URBROJ: 2144/03-01-07-4
Nedešćina, 17. travnja 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ISPRAVCI
1.
Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je tiskarska pogreška u Proračunu Općine Sveta
Nedelja za 2007. godinu objavljenom u »Službenim novinama Općine Sveta Nedelja« broj 10 od 14.
prosinca 2006. godine, te se daje
ISPRAVAK
Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2007. godinu
1. U Općem dijelu Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2007. godinu - rashodi,
-

u stavci 4213 - ceste, željeznice i sl. građ. objekti - umjesto iznosa za 2007. godinu «550.000,00»,
treba stajati «450.000,00»
u stavci 4214 - ostali građevinski objekti - umjesto iznosa za 2007. godinu «1.940.000,00», treba
stajati «1.540.000,00»
u stavci 4264 - ostala nemat. proizv. imovina - umjesto iznosa za 2007. godinu «180.000,00»,
treba stajati «80.000,00»

2. U Posebnom dijelu Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2007. godinu - rashodi,
-

-

-

-

u glavi 0105 - održavanje objekata:
program 03 Izgradnja objekata i uređaja kom. infrastrukture
o aktivnost 0302 izgradnja i asfaltiranje cesta, u stavci 4213, umjesto iznosa «550.000,00»,
treba stajati «450.000,00»
o aktivnost 0303 izgradnja javne rasvjete, u stavci 4214, umjesto iznosa «500.000,00»,
treba stajati «400.000,00»
program 04 Prostorno planiranje
o aktivnost 0401 prostorno planiranje, u stavci 4264, umjesto iznosa «180.000,00», treba
stajati «80.000,00»
u glavi 0108 - programska djelatnost športa:
program 02 Izgradnja sportske dvorane
o aktivnost 0201 izgradnja sportske dvorane, u stavci 4214, umjesto iznosa «100.000,00»,
treba stajati «50.000,00»
program 04 Izgradnja igrališta Nedešćina
o aktivnost 0401 izgradnja igrališta Nedešćina, u stavci 4214, umjesto iznosa
«750.000,00», treba stajati «500.000,00».

Nedešćina, 26. ožujka 2007.
Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela:
Elio Stepančić, v. r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je tiskarska pogreška u Odluci o osnivanju Komisije
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Šumber objavljenoj u »Službenim novinama Općine Sveta
Nedelja« broj 1 od 20. ožujka 2007. godine, te se daje
ISPRAVAK
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Odluke o osnivanju Komisije za popis birača
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Šumber
Općine Sveta Nedelja
U točki I. umjesto teksta: «2. Tatjana Sergo, zamjenik člana», treba stajati sljedeći tekst: »2.
Tanja Sergo-Jurkota, zamjenik člana».
Nedešćina, 26. ožujka 2007.
Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela:
Elio Stepančić, v. r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je tiskarska pogreška u Odluci o osnivanju Komisije
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin objavljenoj u »Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja« broj 1 od 20. ožujka 2007. godine, te se daje
ISPRAVAK
Odluke o osnivanju Komisije za popis birača
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin
Općine Sveta Nedelja
U točki I. umjesto teksta: «2. Tatjana Sergo, zamjenik člana», treba stajati sljedeći tekst: »2.
Tanja Sergo-Jurkota, zamjenik člana».
Nedešćina, 26. ožujka 2007.
Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela:
Elio Stepančić, v. r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je tiskarska pogreška u Odluci o osnivanju Komisije
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Snašići objavljenoj u »Službenim novinama Općine Sveta
Nedelja« broj 1 od 20. ožujka 2007. godine, te se daje
ISPRAVAK
Odluke o osnivanju Komisije za popis birača
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Snašići
Općine Sveta Nedelja
U točki I. umjesto teksta: «2. Tatjana Sergo, zamjenik člana», treba stajati sljedeći tekst: »2.
Tanja Sergo-Jurkota, zamjenik člana».
Nedešćina, 26. ožujka 2007.
Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela:
Elio Stepančić, v. r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.
Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je tiskarska pogreška u Odluci o osnivanju Komisije
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Štrmac objavljenoj u »Službenim novinama Općine Sveta
Nedelja« broj 1 od 20. ožujka 2007. godine, te se daje
ISPRAVAK
Odluke o osnivanju Komisije za popis birača
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Štrmac
Općine Sveta Nedelja
U točki I. umjesto teksta: «2. Tatjana Sergo, zamjenik člana», treba stajati sljedeći tekst: »2.
Tanja Sergo-Jurkota, zamjenik člana».
Nedešćina, 26. ožujka 2007.
Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela:
Elio Stepančić, v. r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je tiskarska pogreška u Odluci o osnivanju Komisije
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina objavljenoj u »Službenim novinama Općine Sveta
Nedelja« broj 1 od 20. ožujka 2007. godine, te se daje
ISPRAVAK
Odluke o osnivanju Komisije za popis birača
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina
Općine Sveta Nedelja
U točki I. umjesto teksta: «2. Tatjana Sergo, zamjenik člana», treba stajati sljedeći tekst: »2.
Tanja Sergo-Jurkota, zamjenik člana».
Nedešćina, 26. ožujka 2007.
Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela:
Elio Stepančić, v. r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

