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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
15. 

Temeljem odredbi članka 39. i 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08,  136/12. i 15/15) i članka 32. i 84. Statuta Općine 
Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja" broj 4/09., 1/13., 2/13., 6/13.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 
22. ožujka 2017. godine, donijelo je  
 
 

IZMJENE I DOPUNE  
PRORAČUNA 

 OPĆINE SVETA NEDELJA ZA  2017.  GODINU 
 
 
   OPĆI  DIO 
 

Članak 1. 
  

 U Proračunu Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu članak 1. mijenja se i glasi: 
„Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od: 
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Planirano 2017. Pove./smanje. Novi plan 2017. Indeks

13.801.370,00 135.335,00 13.936.705,00 100,98%

550.000,00 0,00 550.000,00 100,00%

11.037.120,00 286.000,00 11.323.120,00 102,59%

11.158.250,00 -18.000,00 11.140.250,00 99,84%

-7.844.000,00 -132.665,00 -7.976.665,00 101,69%

0,00 132.665,00 132.665,00 0,00%

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 100,00%

256.000,00 0,00 256.000,00 100,00%

7.844.000,00 0,00 7.844.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

 Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi (6)

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

3. Rashodi poslovanja (3)

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4)

8. Neto zaduživanje

9. RAZLIKA

5. Razlika

 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- višak prihoda iz prethodne godine

B. RAČUN FINANCIRANJA

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)

7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)
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Članak 2.  
 

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2017. godinu kako slijedi: 
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POSEBAN DIO 
 

Članak 3. 
 
Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu 22.719.370,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima u 

posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: 
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Članak 4. 
 

Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu objaviti će se u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja" i 
stupaju na snagu osmoga dana od dana objave.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

 
KLASA: 021-05/17-01/002 
URBROJ: 2144/03-03-17-2 
Nedešćina, 22. ožujka 2017.  
 

     PREDSJEDNIK 
    Općinskog vijeća 
       Mladen Vlačić, v.r. 
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OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 
OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2017. GODINU 

 
 
 Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu zajedno sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijelo je i usvojilo Općinsko vijeće na 
sjednici održanoj 19. prosinca 2016.godine a koji je objavljen u “Službenim novinama Općine Sveta Nedelja” br. 22/16.  
  
 Odredbama članaka 39. st. 2.  Zakona o proračunu (NN br.87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15) navedeno da se Izmjene i dopune Proračuna 
donose po istom postupku za donošenje proračuna i projekcije. Izmjenama i dopunama se pristupilo se najviše iz razloga što se u svibnju imaju 
održati lokalni izbori, a u Proračunu za 2017. godinu planirana su nedostatna sredstva. Također, u 2017. godini dobivati će se kompenzacijska 
sredstva po osnovi poreznih prihoda koji su se znatno smanjili u odnosu na 2016. godinu, te je stoga i ovu stavku trebalo korigirati na način da se 
umanje porezni prihodi u stavci podskupine 611, a povećaju odnosno planiraju u stavci podskupine 633, ali i sukladno dosadašnjem ostvarenju 
prihoda i primitaka, kao i izvršenju rashoda i izdataka u odnosu na plan, te procjeni ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka do kraja 
godine 

U nastavku se daje obrazloženje izmjena općeg i posebnog dijela proračuna u odnosu na Plan Proračuna Općine Sveta Nedelja za 
2017.godinu. 
  
 Predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 135.335,00 kn koji se odnosi na preneseni višak prihoda poslovanja iz 2016. Godine te sada 
iznose 22.586.705,00, te povećanje rashoda i izdataka za 268.000,00 kn koji sada iznose 22.719.370,00 kn. 
 
  Opći dio proračuna 
 
 Povećanje odnosno smanjenje prihoda i primitaka predlaže se kod slijedećih stavaka: 
  

- 61 – prihodi od poreza umanjuju se za 2.000.000,00 kn zbog posljedica porezne reforme koja je stupila na snagu 01.01.2017. godine te se 
istovremeno povećavaju u razredu 63 - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koja će se dobivati iz državnog 
proračuna kao kompenzacijska sredstva po toj osnovi, 

- 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi povećavaju se za 135.335,00 kn te sada iznose 6.494.705,00 kn, 
 

Povećanje odnosno smanjenje rashoda i izdataka odnose se na slijedeće razredne skupine:  
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- 32 - materijalni rashodi povećavaju se za 221.000,00 kn, odnosno za 5,25%. Povećanje se odnosi na ostale usluge tekućeg održavanja, 

sredstva za plaćanje logopeda, za sprovođenje javne nabave za dječji vrtić te za naknade za izborno povjerenstvo. 34 - financijski rashodi 
smanjuju se za 2,50%, odnosno za 5.000,00 kn. 

- 38 – ostali rashodi povećavaju se za 65.000,00 kn ili 4,13% te iznose 1.639.600,00 kn. 
- 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 78.000,00 kn ili 0,79% te sada iznose 9.737.250,00 kn. 
- 45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 60.000,00 ili za 4,47% te sada iznose 1.403.000,00 kn. 

 
 Poseban dio proračuna  
 
 U razdjelu 100 - Predstavnička i izvršna tijela došlo je do promjena unutar: 
 

1. Aktivnost A100001 – Općinsko vijeće predlaže se povećanje za 150.000,00 kn te novi plan iznosi 436.000,00 kn. Povećava se stavka 
za naknadu povjerenstava radi održavanja lokalnih izbora. 
 
 U razdjelu 200 - JUO  došlo je do promjena unutar slijedećih aktivnosti: 
 

1. Aktivnost A100101 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje, došlo je do povećanja od 25.000,00 kn koje se odnosi na povećanje 
stavke ostalih intelektualnih usluga za troškove sprovođenja javne nabave za izgradnju dječjeg vrtića 

2. Aktivnost A400102 – Održavanje javnih površina povećava se za 40.000,00 kn a odnosi se na promjenu rasvjete ispred Doma kulture 
„Poldrugo Valentin“ u Nedešćini. 

 3. Aktivnost A400104 – Rashodi za nabavu komunalne opreme povećavaju se za 33,33% ili 60.000,00 kn a odnosi se na nabavu kanti za 
otpad. 

4. Aktivnost K400301 - Izgradnja i asfaltiranje cesta smanjuje se za 230.000,00 kn a odnosi se na asfaltiranje nerazvrstanih cesta  Ulaz 
Mali Golji – Franković Vlado te unutar naselja Štrmac (Sandomenigo Branko). 

5. Aktivnost K400302 - Izgradnja javne rasvjete povećana je za 30.000,00 kn te sada iznosi 530.000,00 radi a povećava se na stavkama 
Mali Turini i Pustić. 

6. Aktivnost K400303 – Izgradnja groblja i mrtvačnica planira se u iznosu od 82.000,00 kn zbog neizvršenih radova planiranih u 2016. 
godini.  

7. Aktivnost K400306 – Sufinanciranje izgradnje vodovoda povećana je za 45.000,00 kn. 
8. Aktivnost A500105 – Preventivni pregledi i savjetovanja – povećava se za 6.000,00 kn zbog financiranja pregleda djece s područja 

Općine Sveta Nedelja kod logopeda. 



stranica 207 - broj 5                                                   Službene novine Općine Sveta Nedelja                                                           23. ožujka 2017. 
 
 

9. Kapitalni projekt K800101 – Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi – povećava se za 60.000,00 kn zbog financiranja uređenja okoliša 
dječjeg vrtića. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16. 

Na temelju članka 16. i 33. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. i 84. Statuta Općine Sveta 
Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja, broj 4/09, 1/13, 2/13 i 6/13.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 
22. ožujka 2017. godine, donijelo je 

 
 

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 
OPĆINE SVETA NEDELJA 

ZA  2017.  GODINU 
 
 

Članak 1. 
 
 U Planu razvojnih Općine Sveta Nedelja članak 1. mijenja se i glasi: „Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveta Nedelja za 
2017. godinu sastoje se od:“ 
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Članak 2. 
 
 

Ove Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveta Nedelja za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. sastavni su dio Izmjena i 
dopuna Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu i stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Sveta 
Nedelja". 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
Klasa: 021-05/17-01/002 
Urbroj: 2144/03-03-17-3 
Nedešćina, 22. ožujka 2017.  
 

      PREDSJEDNIK 
      Općinskog vijeća 
        Mladen Vlačić, v.r. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja" br.4/09, 1/13, 2/13 i 6/13) Općinsko vijeće Općine  

Sveta Nedelja na sjednici održanoj 22. ožujka 2017.godine donosi      

        
        
                 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA IZGRADNJE KAPITALNIH OBJEKATA PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA 2017. GODINU 

        

        

  članak 1.      
Ovim Programom izgradnje kapitalnih objekata predškolskog odgoja utvrđuje se izgradnja Dječjeg vrtića u Vrećarima, opis poslova vezanih za  
izgradnju s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.  
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  članak 2.      
Opis poslova (izgradnja, projekti i ostali poslovi vezani za izgradnju) s procjenom troškova su slijedeći:    

        
r.br. konto aktivnost Plan 2017. povećanje/smanjenje Novi plan   

1 2 3 4 5 6   
  K800101  IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA-EU FONDOVI          

1. 42123001  Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Vrećarima  5.657.000,00 0,00 5.657.000,00   
2. 42123002  Dječji vrtić-usluge savjetovanja i tehničke pomoći  165.000,00 0,00 165.000,00   
3. 42123003  Dječji vrtić-projektna dokumentacija  120.000,00 0,00 120.000,00   
4. 42123004  Dječji vrtić-studija opravdanosti  12.500,00 0,00 12.500,00   
5. 42123005  Dječji vrtić-usluge nadzora  91.250,00 0,00 91.250,00   
6. 42123009  Dječji vrtić-uređenje okoliša  0,00 60.000,00 60.000,00   

     ukupno:  6.045.750,00 60.000,00 6.105.750,00   

   
  

   

  članak 3.      
Izvori sredstva za provedbu financiranja kapitalnih projekata po ovom Programu su slijedeći:    
1. Opći prihodi i primici      
2. Namjenski primici      

        

  članak 4.      

Ovaj Program izgradnje kapitalnih objekata predškolskog odgoja stupa na snagu osmog dana od dana objave u    

"Službenim novinama Općine Sveta Nedelja" a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.     
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
KLASA: 021-05/17-01/002 

URBROJ: 2144/03-03-17-4 

Nedešćina, 22. ožujka 2017. 

      PREDSJEDNIK 
      Općinskog vijeća 
        Mladen Vlačić, v.r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. 
 
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,   

84/11,90/11,144/12,94/13, 153/13,147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja" br.4/09, 1/13, 2/13 i    

6/13) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 22. ožujka 2017. godine donosi    

       

       
                                        IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
                                                                             I OSTALIH OBJEKATA ZA 2017.GODINU    

       

       

  članak 1.     
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2017. godinu u skladu sa Programom mjera i dokumenata    
prostornog uređenja utvrđuje se opis poslova procjenom troškova za gradnju te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.  

       

  članak 2.     

       

       
r.br. konto aktivnost Plan 2017. povećanje/smanjenje Novi plan  

1 2 3 4 5 5  

    IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA        

2. 42131023  asfaltiranje nerazvrstanih cesta-Nedešćina-Beneci  200.000,00 0,00 200.000,00  

3. 42131027  asfaltiranje nerazvrstanih cesta-ulaz Mali Golji-Franković Vlado  200.000,00 -115.000,00 85.000,00  

4. 42131028  asfaltiranje nerazvrstanih cesta-unutar naselja Štrmac (ulica Sandomenigo B.)  200.000,00 -115.000,00 85.000,00  

5. 42131031  asfaltiranje nerazvrstanih cesta - nova prometnica Dukine  110.000,00 0,00 110.000,00  

6. 42131029  Izgradnja pristupnog puta do dječjeg vrtića  500.000,00 0,00 500.000,00  

7. 42131030  Asfaltiranje prilaznog puta  200.000,00 0,00 20.000,00  

     ukupno:  1.410.000,00 -230.000,00 1.000.000,00  

     IZGRADNJA JAVNE RASVJETE         

8. 42149001  izgradnja javne rasvjete  40.000,00 0,00 40.000,00  

9. 42149007  izgradnja javne rasvjete-šetalište ulaz Crkveno - Dubrova  200.000,00 0,00 20.000,00  

10. 42149005  izgradnja javne rasvjete-Mali Turini  30.000,00 10.000,00 40.000,00  

11. 42149006  izgradnja javne rasvjete-Pustić  30.000,00 20.000,00 50.000,00  
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12. 42149008  izgradnja javne rasvjete -unutar palače "Lazzarini-Battiala" Sv. Martin  100.000,00 0,00 100.000,00  

13. 45411001  dodatno ulaganje - zamjena rasvjetnih tijela Štrmac (led rasvjeta)  100.000,00 0,00 100.000,00  

     ukupno:  500.000,00 30.000,00 350.000,00  

     IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA         

14. 42149013  izgradnja dječjih igrališta  25.000,00 0,00 25.000,00  

     ukupno:  25.000,00 0,00 25.000,00  

     IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE         

15. 42141004  Rekonstrukcija cjevovoda na relaciji Nedešćina-Eržišće  100.000,00 0,00 100.000,00  

16. 42141005  Izgradnja cjevovoda u naselju Vrećari  50.000,00 -20.000,00 30.000,00  

     ukupno:  150.000,00 -20.000,00 130.000,00  

     REKONSTRUKCIJA I KATA OPĆINSKE ZGRADE-DOM KULTURE "P.VALENTIN"         

17. 42124001  I kat općinske zgrade-Dom kulture "Poldrugo Valentin"  200.000,00 0,00 200.000,00  

18. 45111002  Dodatno ulaganje-Dom Nedešćina  643.000,00 0,00 643.000,00  

     ukupno:  843.000,00 0,00 843.000,00  

     REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA-ZA EU FONDOVE         

19. 42131022  Asfaltiranje nerazvrstanih cesta-Cere-Sv.Martin  1.100.000,00 0,00 1.100.000,00  

     ukupno:  1.100.000,00 0,00 1.100.000,00  

     DODATNO ULAGANJE NA ZGRADAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE         

21. 45111004  Prostor za DVD Svete Nedelje - prostorije uz JVP  200.000,00 0,00 200.000,00  

22. 45111005  Prostor za arhiv - Dom kulture "Poldrugo Valentin"  300.000,00 0,00 300.000,00  

23. 45111007  Sanacija zgrade bivše Škole Veli Golji  100.000,00 0,00 100.000,00  

     ukupno:  600.000,00   600.000,00  

     SVEUKUPNO  4.628.000,00 -220.000,00 4.048.000,00  

   
  

  

  članak 3.     
Izvori sredstva za provedbu financiranja kapitalnih projekata po ovom Programu su slijedeći:  

  
1. Prihodi za posebne namjene     
2. Namjenski primici     

       

  članak 4.     

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine   
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Sveta Nedelja" a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.     

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
KLASA: 021-05/17-01/002 

URBROJ: 2144/03-03-17-5 

Nedešćina, 22. ožujka 2017. 

 
      PREDSJEDNIK 
      Općinskog vijeća 
        Mladen Vlačić, v.r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19. 
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 

84/11,90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32.Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja" br.4/09, 1/13, 2/13 i 

6/13.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 22. ožujka 2017.godine donosi    

       
                                    IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU  

       

  članak 1.     
Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se obim i opseg radova na tekućem i investicionom održavanju uređenju građevinskog zemljišta 

i objekata zajedničke komunalne potrošnje na području Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu za komunalne djelatnosti:   

       
1. Održavanje javnih površina     
2. Održavanje nerazvrstanih cesta     
3. Održavanje javne rasvjete     

       

  članak 2.     
Opis poslova sa procjenom troškova:     
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r.br
. konto aktivnost Plan 2017. povećanje/smanjenje Novi plan  

1 2 3 4 5 6  

    ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA        

1. 32244001 tucanik za nerazvrstane ceste 50.000,00 0,00 50.000,00  

2. 32329004 vertikalna signalizacija nerazvrstanih cesta 25.000,00 0,00 25.000,00  

3. 32329005  košnja i siječa šiblja uz cestu  130.000,00 0,00 130.000,00  

4. 32329006  održavanje šumskih puteva  40.000,00 0,00 40.000,00  

5. 32329007  održavanje nerazvrstanih cesta  400.000,00 0,00 400.000,00  

6. 32329014  održavanje makadamskih cesta  100.000,00 0,00 100.000,00  

7. 32329009  čišćenje kolskih i seoskih puteva na opož.mjestima  20.000,00 0,00 20.000,00  

     ukupno:  765.000,00 0,00 765.000,00  

     ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE         

8. 32231002  električna energija-javna rasvjeta  250.000,00 0,00 250.000,00  

9. 32329003  električna energija-mrežarina-javna rasvjeta  200.000,00 0,00 200.000,00  

10. 32321002  usluge tek.i inv. održavanja javne rasvjete  200.000,00 0,00 200.000,00  

     ukupno:  650.000,00 0,00 650.000,00  

     ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA         

11. 32214002  materijal i sredstva za čišćenje i održ.zelenih povr.  2.000,00 0,00 2.000,00  

12. 32321003  održavanje dječjih igrališta  15.000,00 0,00 15.000,00  

13. 32329001  održavanje čistoće javnih površina  40.000,00 0,00 40.000,00  

14. 32329002  strojno čišćenje javnih površina  15.000,00 0,00 15.000,00  

15. 32329003  uređenje mjesta za razne prigode  50.000,00 0,00 50.000,00  

16. 32329008  restauracija spomenika i okoliša  20.000,00 0,00 20.000,00  

17. 32329010  uređenje javnih zelenih površina  10.000,00 0,00 10.000,00  

18. 32329012  ostale usluge tek.i inv.održavanja  10.000,00 40.000,00 50.000,00  

19. 32329016  rekonstr.javne površine unutar palače "Lazzarini-Battiala" Sv. Martin  100.000,00 0,00 100.000,00  

20. 32329017  uređ.betonske podloge iza Doma kulture Šumber  100.000,00 0,00 100.000,00  

21. 32343001  deratizacija i dezinsekcija  25.000,00 0,00 25.000,00  

     ukupno:  387.000,00 40.000,00 427.000,00  

     SVEUKUPNO  1.802.000,00 40.000,00 1.842.000,00  

       

  članak 3.     
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Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture koriste se slijedeći izvori financiranja:    
1.prihodi od komunalne naknade     
2. prihodi od komunalnog doprinosa     

       

  članak 4.     
Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja" a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.  

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 

 
KLASA: 021-05/17-01/002 

URBROJ: 2144/03-03-17-6 

Nedešćina, 22. ožujka 2017. 

   
 

      PREDSJEDNIK 
      Općinskog vijeća 
        Mladen Vlačić, v.r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20. 

Temeljem čl. 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09., 1/13., 2/13. i 6/13.), Općinsko vijeće 

Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2017. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

 

I 

 

Prihvaća se Sporazum o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u 

Istarskoj županiji i Istarske županije KLASA: 402-07/16-01/03, URBROJ: 2163/1-6/1-16-02 od 07. studenog 2016. godine. 
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II 

 

Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Sveta Nedelja za potpisivanje Sporazuma iz točke I ove odluke. 

 

III 

 

Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Sveta Nedelja za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje 

nove Opće bolnice Pula, u ukupnom iznosu od 591.684,56 kn, u razdoblju od 2018. – 2036. godine, u predloženom tekstu. 

IV 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sveta Nedelja“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 

 

KLASA: 021-05/17-01/002 

URBROJ: 2144/03-03-17-7 

Nedešćina, 22. ožujka 2017. 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Mladen Vlačić, v.r. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
21.  

                
Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) te članka 62. stavka 2. i članka 67. stavka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja 
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(„Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 4/09, 1/13, 2/13. i 6/13) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 22. 
ožujka 2017. godine donosi 
 

 
O D L U K U 

o području i granicama mjesnih odbora  
te postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora  

na području Općine Sveta Nedelja  
 
 
 
I OPĆE ODREDBE  

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom određuju se područja i granice mjesnih odbora te se uređuje postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Sveta Nedelja. 
 
 
II PODRUČJA MJESNIH ODBORA 
 

Članak 2. 
 
Na području Općine Sveta Nedelja Statutom Općine Sveta Nedelja osnovani su slijedeći mjesni odbori: 
 

1. Mjesni odbor Nedešćina 
2. Mjesni odbor Šumber 
3. Mjesni odbor Sveti Martin 
4. Mjesni odbor Snašići 
5. Mjesni odbor Štrmac. 
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Članak 3. 
 
Mjesni odbor Nedešćina obuhvaća slijedeće područje: Nedešćina, Klapčići, Šoteti, Černjuli, Fržolini, Beneci, Eržišće, Načinovići, Tagici, Matijašići, 
Jurazini, Kraj Drage, Blečići, Gergorići, Škandul, Santalezi, Stepančići, Brnjci, Lukići, Stonje, Tomažići, Cere, Načinovići, Poldrugovci, Vrećari, 
Gorica, Ravnići. 
 
 
Mjesni odbor Šumber obuhvaća slijedeće područje: Šumber, Tomaši, Bastići, Jurani, Šćedini, Branjevac, Kinkeli, Katun, Falori, Balarini, Butari, 
Celići, Vrt, Žvanji, Benazići, Slivari, Vojići, Fućki, Grašići, Noskovići, Kiršići, Golomičari, Jušeti, Blaškovići, Mihovilčići, Radovići, Barbići, Stancija.  
 
Mjesni odbor Sveti Martin obuhvaća slijedeće područje: Sveti Martin, Mala Čamparovica, Vela Čamparovica, Ružići, Baloti, Rašani, Farkalonci, 
Županići, Žnjidari, Maretići, Zulijani, Matijuci, Paladin, Markoci, Černjulevo, Beučići, Paradiž, Batelići. 
 
Mjesni odbor Snašići obuhvaća slijedeće područje: Snašići, Pustić, Mikuljani, Zagorčići, Frančići, Marići, Tomovi, Mali Golji, Družeti, Veli Golji, 
Veli Turini, Mali Turini. 
 
Mjesni odbor Štrmac obuhvaća slijedeće područje: Štrmac, Sušalj, Barčica, Katarići, Mikolovski, Dubrova.  
 

Članak 4. 
 
Granica svakog pojedinog mjesnog odbora prikazana je na kartografskom prikazu koji se daje u prilogu ove Odluke. 
 
 
III BROJ ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 
Članak 5. 

 
Vijeće Mjesnog odbora Nedešćina ima 7 članova. 
 
Vijeća Mjesnih odbora Šumber, Sveti Martin, Snašići i Štrmac imaju svaki po 5 članova. 
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IV RASPISIVANJE IZBORA I ODRŽAVANJE IZBORA 

 
Članak 6. 

 
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja posebnom odlukom. 
 
Odlukom Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe. 
 
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana. 
 
Odluka o raspisivanju izbora dostavlja se Uredu državne uprave u Istarskoj županiji i Općinskom izbornom povjerenstvu. 
 

Članak 7. 
 
Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se treće nedjelje, u svibnju svake četvrte godine. 
 
Prijevremeni izbori za članove vijeća mjesnog odbora kojima je mandat prestao zbog raspuštanja održavaju se u roku od 90 dana od dana 
raspuštanja vijeća mjesnog odbora. 
 
 
 
Ako bi se prijevremeni izbori za članove vijeća mjesnog odbora trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije 
njihovog održavanja, izbori se u tom mjesnom odboru neće održati. 
 
 
V BIRAČKO PRAVO 
 

Članak 8. 
 
Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori 
provode. 
 
Članove vijeća mjesnog odbora imaju pravo birati i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom. 
 
Biračko pravo se ostvaruje na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem. 
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Članak 9. 
 
Kandidirati se i biti izabran za člana vijeća mjesnog odbora može hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području 
mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.  
 
Za člana vijeća mjesnog odbora ima pravo biti biran državljanin drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom. 
 
Birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske ne smiju se kandidirati 
za člana vijeća mjesnog odbora. 
 
 
VI KANDIDIRANJE  

 

Članak 10. 
 

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja. 
 
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora su političke stranke i birači. 
 

Članak 11. 
 
Pravo predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na 
dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 
 
Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka. 
 
Političke stranke samostalno utvrđuju i predlažu kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na način predviđen statutom političke 
stranke odnosno u skladu s posebnom odlukom donesenom na temelju statuta. 
 
Političke stranke određuju, na temelju odredbi svojih statuta, ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste. 
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Članak 12. 
 
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnih odbora za njezinu pravovaljanost dužni su 
prikupiti: 
 

- 50 potpisa za vijeće mjesnog odbora od 7 članova 
- 25 potpisa za vijeće mjesnog odbora od 5 članova. 

 
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Općinsko izborno povjerenstvo obvezatnim uputama. 
 
Kada birači predlažu kandidacijsku listu podnositelji kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. 
 
Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidacijske liste birača. 
 

Članak 13. 
 
Uz prijedlog kandidacisjke liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na 
listi, ovjereno od javnog bilježnika ili Općinskog izbornog povjerenstva. 
 
Na očitovanju o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja. 
 
Za davanje netočnih podataka na očitovanju iz stavka 2. ovog članka, kao i za davanje očitovanja o prihvaćanju kandidature uz više kandidacijskih 
lista za isto vijeće, odgovoran je kandidat. 
 

Članak 14. 
 
Prijedlozi kandidacijskih lista podnose se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje  Općinsko izborno povjerenstvo obvezatnim 
uputama. 
 

Članak 15. 
 
Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se Općinskom izbornom povjerenstvu. 
 
Kandidacijske liste moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 
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Članak 16. 
 
Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista. 
 
Pravovaljane kandidacijske liste Općinsko izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane kandidacijske liste odbaciti 
odnosno odbiti rješenjem. 

 
Članak 17. 

 
Nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih listi Općinsko izborno povjerenstvo  sastavit će i objaviti, u roku od 48 sati od isteka roka za 
kandidiranje, na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja, na oglasnoj ploči mjesnog odbora i internetskoj stranici Općine Sveta Nedelja sve 
pravovaljano predložene kandidacijske liste te zbirnu listu kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora za koji se izbori provode. 
 
VII IZBORNA PROMIDŽBA 
 

Članak 18. 
 

Izborna promidžba je skup radnji koje poduzimaju sudionici izborne promidžbe u svrhu javnog predstavljanja i obrazlaganja svojih izbornih 
programa biračima. 
 
Sudionici izborne promidžbe su kandidati, nositelji kandidacijskih lista birača i sve političke stranke koje su predložile kandidacijske liste. 
 

Članak 19. 
 

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora. 
 
Svi sudionici izborne promidžbe imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima. 
 
Protekom izborne promidžbe počinje izborna šutnja, a ona završava na dan održavanja izbora u devetnaest sati. 
 
 
VIII IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 
 

Članak 20. 
 
U vijeće mjesnog odbora bira se onaj broj članova koji je utvrđen u članku 5. ove Odluke. 
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Članak 21. 
 
Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. 
 
Svi birači s područja mjesnog odbora a koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća mjesnog odbora. 
 

Članak 22. 
 
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju kandidacijske liste koje na izborima dobiju namanje 5% važećih glasova 
birača. 
 

Članak 23. 
 
Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabrani sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje 
je dobila svaka lista dijeli s brojevima jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni 
ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću mjesnog odbora osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata 
uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću mjesnog odbora 
koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. 
 
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti onoj listi 
koja je dobila više glasova. 
 
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti svakoj 
od tih lista.  
 
Ako su dvije ili više lista iz stavka 3. ovog članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću mjesnog odbora, broj članova vijeća mjesnog odbora povećat 
će se i u tom slučaju broj članova vijeća mjesnog odbora može biti paran. 

 
Članak 24. 

 
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću mjesnog 
odbora. 
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Članak 25. 
 
Prava i dužnosti članova vijeća mjesnog odbora započinju danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora. 
 

Članak 26. 
 

Mandat članova vijeća mjesnih odbora izabranih na redovnim izborima traje do stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja 
o raspisivanju izbora. 
 
Mandat članova vijeća mjesnih odbora izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata vijeća mjesnih odbora izabranih na 
redovnim izborima. 
 
Članovi vijeća mjesnih odbora nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 
 

Članak 27. 
 
Član vijeća mjesnog odbora ne može istodobno biti općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, pročelnik i službenik upravnog tijela Općine 
Sveta Nedelja, član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine Sveta Nedelja niti obnašatelj dužnosti u tijelima 
državne vlasti i tijelima državne uprave određene zakonom kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 

 
Članak 28. 

 
Član vijeća mjesnog odbora koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se sukladno članku 27. ove Odluke smatra 
nespojivom, mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 
 
Član vijeća mjesnog odbora dužan je u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika vijeća mjesnog 
odbora, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka. 
 
Članu vijeća mjesnog odbora koji ne dostavi obavijest iz stavka 2. ovog članka mandat miruje po sili zakona.  
 
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član vijeća mjesnog odbora nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja 
mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća mjesnog odbora. 
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Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od 
dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
 
Ako član vijeća mjesnog odbora po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev, smatrat će se da mu mandat miruje iz 
osobnih razloga. 
 
Član vijeća mjesnog odbora može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva 
predsjedniku vijeća mjesnog odbora, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku. 
 
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a član vijeća mjesnog odbora nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog 
dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku vijeća mjesnog odbora. 
 
Član vijeća mjesnog odbora može tražiti nastavljanje obnašanje dužnosti člana vijeća mjesnog odbora jedanput u tijeku trajanja mandata.   
 

Članak 29. 
 

Članu vijeća mjesnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima: 
 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku 
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke 
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti 

sudske presude 
- ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta 
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko 

državljanstvo 
- smrću. 

 

 
IX TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 

 

Članak 30. 
 
Tijela za provedbu izbora su Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori. 
 



stranica 231 - broj 5                                                   Službene novine Općine Sveta Nedelja                                                           23. ožujka 2017. 
 
 
Općinsko izborno povjerenstvo provodi izbore za članove vijeća svih mjesnih odbora. 
 
Ista izborna tijela provode redovne i prijevremene izbore. 
 

Članak 31. 
 

Općinsko izborno povjerenstvo čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana koje imenuje Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja odmah po 
stupanju na snagu odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora. 
 
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke. 
 
Predsjednik, potpredsjednik i članovi Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sveta Nedelja ne smiju biti kandidati za članove vijeća mjesnih 
odbora a ne smiju biti ni članovi niti jedne političke stranke. 
 

Članak 32. 
 
Svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva imaju ista prava i dužnosti.  
 

Članak 33. 
 
Općinsko izborno povjerenstvo: 
 

- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
- propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora 
- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora i usklađuje rokove izbornih radnji s rokovima izbornih radnji lokalnih izbora  
- nadzire financiranje izborne promidžbe  
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora  
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća svih mjesnih odbora 
- na temelju pravovaljenih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor 

članova vijeća mjesnih odbora 
- određuje biračka mjesta 
- imenuje i raspušta  biračke odbore 
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnih odbora 
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima 
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- objavljuje rezutate izbora za članove vijeća svakog pojedinog mjesnog odbora 
- određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova 
- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom. 

 
Članak 34. 

 
Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto. 
 
Birački odbor izravno provodi glasovanje na biračkom mjestu te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja. 
 
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova. 
 
Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka onosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka odnosno 
političke stranke sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja. 
 
Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu Općine Sveta Nedelja najkasnije 12 
dana prije održavanja izbora. Ako političke stranke ne odrede odnosno ne dostave prijedloge Izbornom povjerenstvu u zadanom roku, Izborno 
povjerenstvo Općine Sveta Nedelja samostalno će odrediti članove biračkih odbora.  
 
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima za članove vijeća mjesnih odbora, a predsjednik i 
potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke. 
 

Članak 35. 
 
Sva tijela za provedbu izbora donose odluke većinom glasova svih članova. 

 
Članak 36. 

 
Članovi Općinskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.  
 
Odluku o visini naknade iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja. 
X PROVEDBA IZBORA 
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Članak 37. 
 
Glasovanje za izbor članova vijeća mjesnih odbora obavlja se na biračkim mjestima. 
 
Biračko mjesto ima redni broj. 
 
Biračko mjesto mora se odrediti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora. 
 
Općinsko izborno povjerenstvo objavit će biračka mjesta određena za izbor članova vijeća mjesnih odbora, s naznakom koji birači imaju pravo 
glasovati na pojedinom mjestu na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja, oglasnim pločama mjesnih odbora te na internetskoj stranici Općine 
Sveta Nedelja. 
 
Biračko mjesto mora biti tako uređeno da se osigura tajnost glasovanja. 
 
Na biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća mjesnog 
odbora za koje se glasuje. 
 

Članak 38. 
 
Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićem. 
 
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću. 
 
Na  glasačkom  listiću  mora  biti naznačeno da se radi o izborima za članove vijeća mjesnog 
odbora. 
 
Glasački listić sadrži: 
 

- naziv kandidacijske liste 
- ime i prezime nositelja liste 
- naputak o načinu glasovanja 
- serijski broj. 

 
Na svakom glasačkom listiću nalazi se pečat Općinskog izbornog povjerenstva. 
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Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista. 
 
Ispred naziva kandidacijske liste stavlja se redni broj. 
 
Glasački listić se tiska u tiskari a nadzor obavlja Općinsko izborno povjerenstvo.  
 

Članak 39. 
 
Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.  
 

Članak 40. 
 
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju, a biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu 
mora se omogućiti glasovanje. 
 
 

Članak 41. 
 
Na rad biračkih odbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba izbora za članove vijeća predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 

Članak 42. 
 
Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu unijet će: 
 

- broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela 
- broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje 
- broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta 
- broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe 
- koliko je birača ukupno glasovalo 
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista 
- broj nevažećih glasačkih listića. 

 
Svaki član biračkog odbora može dati primjedbe na zapisnik. 
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Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora. 
 
Sadržaj i oblik zapisnika o radu biračkog odbora propisuje Općinsko izborno povjerenstvo  obvezatnim uputama. 
 

Članak 43. 
 
Zapisnik o radu biračkog odbora i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati 
od zatvaranja biračkog mjesta. 
 

Članak 44. 
 
Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja biračkog mjesta. 
 
Općinsko izborno povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik u koji se unose slijedeći podaci: 
 

- broj birača upisanih u izvatku iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje 
- broj birača koji su glasovali 
- broj nevažećih glasačkih listića 
- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista mjesnog odbora. 

 
 
Svaki član Općinskog izbornog povjerenstva može dati primjedbe na zapisnik. 
 
Zapisnik potpisuju svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva. 
 
Sadržaj i oblik zapisnika o radu Općinskog izbornog povjerenstva propisuje se obvezatnim uputama. 
 

 
 
 

Članak 45. 
 
Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora kao i nevladine udruge imaju pravo odrediti 
promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora. 
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Izborno povjerenstvo i birački odbori dužni su omogućiti promatračima promatranje i praćenje svog rada. 

 
Članak 46. 

 
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog odbora utvrđuje Općinsko izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na biračkom mjestu. 
 
Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti: 
 

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora 
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista 
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića 
- broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista 
- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća mjesnog odbora. 

 
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na lokalnom radiju i lokalnim novinama, na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja, oglasnim pločama 
mjesnih odbora i na internetskoj stranici Općine Sveta Nedelja. 
 
   
XI TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA 
 

Članak 47.  
 
Sredstva za pokriće troškova izbora za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu Općine Sveta Nedelja. 
 
Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Općinsko izborno povjerenstvo. 
 
Općinsko izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava. 
 
Općinsko izborno povjerenstvo objavit će cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana od objave 
službenih rezultata izbora na internetskoj stranici Općine Sveta Nedelja. 
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XII ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 

 
Članak 48. 

 
Političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori 
mogu podnijeti prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora. 
 
Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička 
stranka. 
 
 

Članak 49. 
 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za članove vijeća mjesnih odbora podnosi se Općinskom izbornom 
povjerenstvu, u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. 
 
Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je prigovor dostavljen odnosno od dana kada 
su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi. 
 

Članak 50. 
 
Ako Općinsko izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate 
izbora, poništit će radnje i odrediti da se u određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kad su raspisani, te radnje ponove. 
 
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnoti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno, mogle 
utjecati na rezultat izbora, Općinsko izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se izbori ponoviti. 
 

Članak 51. 
 
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Uredu državne uprave u Istarskoj županiji. 
 
Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se putem Općinskog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od dana primitka pobijanog 
rješenja. 
 
Ured državne uprave u Istarskoj županiji odlučit će o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe. 
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Članak 52. 
 
Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom. 
 
 
XIII  KONSTITUIRANJE VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
 

Članak 53. 
 
Konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora saziva Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja ili osoba koju on ovlasti. 
 

Članak 54. 
 
Prva, konstituirajuća sjednica sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja 
i oglasnoj ploči mjesnog odbora. 
 
Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira na sjednici iz stavka 1. ovog članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku 
od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. 
 
Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u daljnjem roku od 30 
dana.  
 

Članak 55. 
 
Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira u rokovima iz članka 54. ove Odluke, raspisat će se novi izbori. 
 

Članak 56. 
 
Konstituirajućom sjednicom vijeća mjesnog odbora do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila 
najveći broj glasova. 
 
Ukoliko je više kandidacijskih lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala 
manji redni broj na glasačkom listiću. 
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Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika vijeća za kojeg je glasovala većina svih članova vijeća mjesnog odbora. 
 
 
XIV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 57.  

 
Na pitanja izbora članova vijeća mjesnih odbora koja nisu uređena odredbama ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim 
se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 

Članak 58.   
 
Sastavni dio ove Odluke je kartografski prikaz granica mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 59. 
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Akt o ustroju, radu i osnove pravila mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja 
(“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 7/11).  
 

 
Članak 60.  

 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sveta Nedelja“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
KLASA: 021-05/17-01/002  
URBROJ: 2144/03-03-17-8  
Nedešćina, 22. ožujka 2017. 
 
                                                                                                               Predsjednik 
                                                                                                            Općinskog vijeća 
                                                                                                              Mladen Vlačić, v.r. 
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