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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
31.
Na temelju članka 3. stavak 13. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, broj 5/01.) i članka 10. Odluke o priznanjima Općine Sveta Nedelja (“Službene novine
Grada Labina i Općina Kršan, Nedešćina, Pićan i Raša”, broj 7/95.) Općinsko vijeće Općine Sveta
Nedelja na sjednici održanoj 1. listopada 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli priznanja Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
PLAKETA Općine Sveta Nedelja dodjeljuje se:
dr. Stanku Milevoju, dr. med.
za dugogodišnji nesebičan i humanitaran rad, za opće dobro žitelja Općine Sveta Nedelja.
Članak 2.
Priznanje će se uručiti dobitniku na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
prigodom obilježavanja Dana Općine Sveta Nedelja, 16. listopada 2007. godine.
Članak 3.
Priznanje će dobitniku uručiti načelnik Općine Sveta Nedelja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja”.
KLASA: 021-05/07-01/5
URBROJ: 2144/03-01-07-3
Nedešćina, 1. listopada 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
30.
Na temelju članka 3. stavak 1. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Sveta
Nedelja - pročišćeni tekst («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/02.) Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o broju i visini stipendija u školskoj/studentskoj 2007/2008. godini
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Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se broj učeničkih i studentskih stipendija i visina stipendija u
školskoj/studentskoj 2007/2008. godini.
Članak 2.
U školskoj/studentskoj 2007/2008. godini u Proračunu Općine Sveta Nedelja osiguravaju se
sredstva za stipendije:
A) dosadašnjim stipendistima u skladu sa zaključenim Ugovorom, Pravilnikom o
kriterijima za dodjelu stipendija Općine Sveta Nedelja i ovom Odlukom
B) novim stipendistima i to:
- 5 stipendija učenicima srednjih škola
- 25 stipendija studentima, i to:
- 15 stipendija studentima I godine studija
- 10 stipendija studentima II - V godine studija.
Članak 3.
Visina stipendije za učenike iznosi 400,00 kn, a za studente 600,00 kn.
Članak 4.
Isplata stipendije vršit će se preko žiro računa stipendista.
Članak 5.
Za provođenje ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja.
KLASA: 022-05/07-01/15
URBROJ: 2144/03-01-07-3
Nedešćina, 28. kolovoza 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.
Na temelju članka 5. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Sveta Nedelja pročišćeni tekst (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/02.) i članka 2. Odluke o broju i
visini stipendija u školskoj/studentskoj 2007/2008. godini, KLASA: 022-05/07-01/15, URBROJ:
2144/03-01-07-3 od 28. kolovoza 2007. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja na
sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
učenicima srednjih škola i studentima
s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja
za 2007/2008. godinu
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I
Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s
prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja u školskoj/studentskoj 2007/2008. godini.
II
Općina Sveta Nedelja u školskoj/studentskoj 2007/2008. godini dodjeljivat će nove stipendije,
i to:
- 5 stipendija učenicima srednjih škola
- 25 stipendija studentima, i to:
- 15 stipendija studentima I godine studija
- 10 stipendija studentima II - V godine studija.
III
Za dodjelu stipendija imaju se pravo natjecati učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem
na području Općine Sveta Nedelja, a koji se školuju odnosno studiraju izvan područja bivše Općine
Labin.
Bodovanje podnositelja molbe i utvrđivanje liste stipendista izvršit će se na temelju slijedećih
kriterija:
A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja odnosno studiranja
Bodovi se izračunavaju svođenjem prosjeka ocjena na jednu decimalu i nakon toga
množenjem sa 10.
Npr. prosjek ocjena 4,14 - bodovi se izračunavaju:
svođenjem 4,1 x 10 = 41 bod
prosjek ocjena 4,15 - bodovi se izračunavaju:
svođenjem 4,2 x 10 = 42 boda.
B) Posebne okolnosti
- teži materijalno-socijalni položaj obitelji podnositelja
molbe za stipendiju (Rješenje Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Sveta Nedelja o ostvarivanju prava
iz socijalne skrbi temeljem Socijalnog programa Općine
Sveta Nedelja ili Izjava ovjerena kod Javnog
bilježnika o prosječnim primanjima po članu obitelji u
posljednja tri mjeseca s time da prihod obitelji ne prelazi
utvrđeni prihod iz članka 11. Socijalnog programa Općine
Sveta Nedelja) ...................................................................................... 30 bodova
- bez oba roditelja ............................................................................. 40 bodova
- samohrani roditelj ........................................................................... 20 bodova
- za svakog člana obitelji
koji se redovito obrazuje u
srednjim školama ili na fakultetu,
osim podnosioca molbe, izvan mjesta
stanovanja (boravak, prebivalište) ................................................. 5 bodova
C) Godina studija
- za upisanu drugu godinu

20 bodova
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30 bodova
40 bodova
50 bodova.

D) Za postignut uspjeh na natjecanjima u znanju iz oblasti vezano za daljnje obrazovanje i osvojeno
mjesto boduje se kako slijedi:
za osvojeno 1 - 3 mjesto na:
- županijskom natjecanju ............................ 5 bodova
- državnom natjecanju ................................
10 bodova
- međunarodnom natjecanju ......................
15 bodova.
Pravo na bodove iz ove točke stječe se samo po jednoj osnovi.
IV
Molbe za dodjelu stipendija podnose se na propisanom obrascu Odboru za stipendije.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Molbi se obavezno prilažu:
preslik domovnice
uvjerenje o prebivalištu
potvrda o redovnom upisu u školsku/studentsku godinu
potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske/studentske godine ili ovjereni preslik svjedodžbe
iz prethodne školske godine odnosno prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija
dokaz o učestvovanju i osvojenom mjestu na županijskom, državnom ili međunarodnom
natjecanju u svojstvu državnog predstavnika iz oblasti vezano za daljnje obrazovanje
preslik Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja o ostvarivanju prava iz
socijalne skrbi temeljem Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja ili Izjava ovjerena kod Javnog
bilježnika o prosječnim primanjima po članu obitelji u posljednja tri mjeseca, kao dokaz o težem
materijalno-socijalnom položaju
dokaz o samohranom roditelju, da je bez oba roditelja i potvrda o eventualnom redovitom
školovanju člana obitelji u srednjoj školi ili na fakultetu izvan mjesta stanovanja
kratki životopis.

V
Rezultati natječaja i prijedlog liste stipendista objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Sveta
Nedelja.
Na prijedlog liste stipendista može se uložiti prigovor Općinskom poglavarstvu Općine Sveta
Nedelja, u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja istog na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja.
Prigovor rješava Općinsko poglavarstvo koje utvrđuje konačnu listu stipendista i donosi
Odluku o dodjeli stipendija.
VI
Lista stipendista vrijedi za cijelu školsku/studentsku 2007/2008. godinu.
U slučaju da neki učenik/student u školskoj/studentskoj 2007/2008. godini dobije županijsku,
državnu ili neku drugu stipendiju, dodijeljenu mu stipendiju dobit će slijedeći učenik/student po
redu sa liste na kojoj je bio učenik/student koji je primio županijsku, državnu ili neku drugu
stipendiju.
VII
Sa stipendistima se zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze.
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VIII
NATJEČAJ JE OTVOREN OD 17. RUJNA DO 22. LISTOPADA 2007. GODINE.
IX
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Sveta
Nedelja.
KLASA: 022-05/07-01/15
URBROJ: 2144/03-01-07-4
Nedešćina, 28. kolovoza 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.
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 2/07.) i članka 4, 7, 8. i 19. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora
na području Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01, 12/06. i
2/07.), Općinsko Poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007.
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, 4. studeni 2007. 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, Šćedini, Slivari, Vrt, Vojići, Kiršići, Juršeti, Baštići, Juroni, Tomaši,
Žvanji, Butari, Šoteti, čini jednu izbornu jedinicu sukladno Odluci Općinskog poglavarstva.
Članak 3.
U Vijeće Mjesnog odbora Šumber bira se 5 članova.
Članak 4.
Izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora Šumber provodi Izborno povjerenstvo sastavljeno od
tri člana i tri zamjenika koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.
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Članak 5.
Kandidacione liste moraju se dostaviti Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 10 dana
prije izbora tj. zaključno sa 24. listopada 2007. godine.
Izborno povjerenstvo u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka objavljuje zbirnu
listu abecednim redom predloženih listi za Vijeće Mjesnog odbora po izbornim jedinicama.
Članak 6.
Liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora predlažu političke stranke registrirane u Repulici
Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora na način
propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti
spolova.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu
za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti: 25 potpisa za općinsku listu.
Podnositelj prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.
Listiće za podnošenje kandidature i listiće za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
za članove Vijeća Mjesnih odbora podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu, Nedešćina 103,
radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.
Članak 7.
Članovi Vijeća biraju se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem se glasuje sadrži:
- ime i prezime nosioca liste
- oznaka i broj glasačkog listića
- naziv predlagatelja.
Na glasačkom listiću liste se navode abecednim redom. Ispred imena i prezimena svakog
nosioca liste stavlja se redni broj.
Glasovanje se obavlja osobno, i to tako da se zaokruži redni broj nosioca liste za kojeg se
glasuje.
Članak 8.
Iz svake pojedine izborne jedinice izabrane su one liste koje su dobile najveći broj glasova
birača koji su glasovali, redom koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora Šumber bira iz te izborne
jedinice.
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
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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 obavijestiti 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
mogu obratiti Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Labin, Titov trg 11, Labin
(telefon - 866-860).
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 Izbornom povjerenstvu 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”.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-2
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.
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 2/07.) i članka 4, 7, 8. i 19. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora
na području Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01, 12/06. i
2/07.), Općinsko Poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007.
godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća
Mjesnog odbora Sveti Martin
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Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin Općine Sveta Nedelja.
Izbori će se održati u nedjelju, 4. studeni 2007. 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.
Članak 4.
Izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin provodi Izborno povjerenstvo
sastavljeno od tri člana i tri zamjenika koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.
Članak 5.
Kandidacione liste moraju se dostaviti Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 10 dana
prije izbora tj. zaključno sa 24. listopada 2007. godine.
Izborno povjerenstvo u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka objavljuje zbirnu
listu abecednim redom predloženih listi za Vijeće Mjesnog odbora po izbornim jedinicama.
Članak 6.
Liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora predlažu političke stranke registrirane u Repulici
Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora na način
propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti
spolova.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu
za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti: 25 potpisa za općinsku listu.
Podnositelj prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.
Listiće za podnošenje kandidature i listiće za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
za članove Vijeća Mjesnih odbora podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu, Nedešćina 103,
radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.
Članak 7.
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Članovi Vijeća biraju se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem se glasuje sadrži:
- ime i prezime nosioca liste
- oznaka i broj glasačkog listića
- naziv predlagatelja.
Na glasačkom listiću liste se navode abecednim redom. Ispred imena i prezimena svakog
nosioca liste stavlja se redni broj.
Glasovanje se obavlja osobno, i to tako da se zaokruži redni broj nosioca liste za kojeg se
glasuje.
Članak 8.
Iz svake pojedine izborne jedinice izabrane su one liste koje su dobile najveći broj glasova
birača koji su glasovali, redom koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin bira iz te izborne
jedinice.
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 obavijestiti 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
mogu obratiti Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Labin, Titov trg 11, Labin
(telefon - 866-860).
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 Izbornom povjerenstvu 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”.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-3
Nedešćina, 9. listopada 2007.
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.
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 2/07.) i članka 4, 7, 8. i 19. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora
na području Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01, 12/06. i
2/07.), Općinsko Poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007.
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, 4. studeni 2007. 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, čini jednu
izbornu jedinicu sukladno Odluci Općinskog poglavarstva.
Članak 3.
U Vijeće Mjesnog odbora Snašići bira se 5 članova.
Članak 4.
Izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora Snašići provodi Izborno povjerenstvo sastavljeno od
tri člana i tri zamjenika koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.
Članak 5.
Kandidacione liste moraju se dostaviti Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 10 dana
prije izbora tj. zaključno sa 24. listopada 2007. godine.
Izborno povjerenstvo u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka objavljuje zbirnu
listu abecednim redom predloženih listi za Vijeće Mjesnog odbora po izbornim jedinicama.
Članak 6.
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Liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora predlažu političke stranke registrirane u Repulici
Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora na način
propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti
spolova.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu
za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti: 25 potpisa za općinsku listu.
Podnositelj prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.
Listiće za podnošenje kandidature i listiće za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
za članove Vijeća Mjesnih odbora podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu, Nedešćina 103,
radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.
Članak 7.
Članovi Vijeća biraju se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem se glasuje sadrži:
- ime i prezime nosioca liste
- oznaka i broj glasačkog listića
- naziv predlagatelja.
Na glasačkom listiću liste se navode abecednim redom. Ispred imena i prezimena svakog
nosioca liste stavlja se redni broj.
Glasovanje se obavlja osobno, i to tako da se zaokruži redni broj nosioca liste za kojeg se
glasuje.
Članak 8.
Iz svake pojedine izborne jedinice izabrane su one liste koje su dobile najveći broj glasova
birača koji su glasovali, redom koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora Snašići bira iz te izborne
jedinice.
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 obavijestiti 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
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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
mogu obratiti Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Labin, Titov trg 11, Labin
(telefon - 866-860).
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 Izbornom povjerenstvu 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”.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-4
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35.
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 2/07.) i članka 4, 7, 8. i 19. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora
na području Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01, 12/06. i
2/07.), Općinsko Poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007.
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, 4. studeni 2007. godine, od 9,00 do 17,00 sati.
Članak 2.
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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.
Članak 4.
Izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora Štrmac provodi Izborno povjerenstvo sastavljeno od
tri člana i tri zamjenika koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.
Članak 5.
Kandidacione liste moraju se dostaviti Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 10 dana
prije izbora tj. zaključno sa 24. listopada 2007. godine.
Izborno povjerenstvo u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka objavljuje zbirnu
listu abecednim redom predloženih listi za Vijeće Mjesnog odbora po izbornim jedinicama.
Članak 6.
Liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora predlažu političke stranke registrirane u
Republici Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora na način
propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti
spolova.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu
za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti: 25 potpisa za općinsku listu.
Podnositelj prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.
Listiće za podnošenje kandidature i listiće za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
za članove Vijeća Mjesnih odbora podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu, Nedešćina 103,
radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.
Članak 7.
Članovi Vijeća biraju se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem se glasuje sadrži:
- ime i prezime nosioca liste
- oznaka i broj glasačkog listića
- naziv predlagatelja.
Na glasačkom listiću liste se navode abecednim redom. Ispred imena i prezimena svakog
nosioca liste stavlja se redni broj.
Glasovanje se obavlja osobno, i to tako da se zaokruži redni broj nosioca liste za kojeg se
glasuje.
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Članak 8.
Iz svake pojedine izborne jedinice izabrane su one liste koje su dobile najveći broj glasova
birača koji su glasovali, redom koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora Štrmac bira iz te izborne
jedinice.
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 obavijestiti 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
mogu obratiti Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Labin, Titov trg 11, Labin
(telefon - 866-860).
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 Izbornom povjerenstvu 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”.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-5
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.
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
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44/05. - pročišćeni tekst), članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, broj 5/01. i 2/07.) i članka 4, 7, 8. i 19. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora
na području Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01, 12/06. i
2/07.), Općinsko Poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007.
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, 4. studeni 2007. 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.
Članak 4.
Izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina provodi Izborno povjerenstvo sastavljeno
od tri člana i tri zamjenika koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.
Članak 5.
Kandidacione liste moraju se dostaviti Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 10 dana
prije izbora tj. zaključno sa 24. listopada 2007. godine.
Izborno povjerenstvo u roku od 48 sati od isteka roka iz prethodnog stavka objavljuje zbirnu
listu abecednim redom predloženih listi za Vijeće Mjesnog odbora po izbornim jedinicama.
Članak 6.
Liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora predlažu političke stranke registrirane u Repulici
Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora na način
propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti
spolova.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu
za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora.

207 stranica - broj 6

Službene novine Općine Sveta Nedelja

10. listopada 2007.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti: 25 potpisa za općinsku listu.
Podnositelj prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.
Listiće za podnošenje kandidature i listiće za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
za članove Vijeća Mjesnih odbora podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu, Nedešćina 103,
radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.
Članak 7.
Članovi Vijeća biraju se tajnim glasovanjem. Glasački listić na kojem se glasuje sadrži:
- ime i prezime nosioca liste
- oznaka i broj glasačkog listića
- naziv predlagatelja.
Na glasačkom listiću liste se navode abecednim redom. Ispred imena i prezimena svakog
nosioca liste stavlja se redni broj.
Glasovanje se obavlja osobno, i to tako da se zaokruži redni broj nosioca liste za kojeg se
glasuje.
Članak 8.
Iz svake pojedine izborne jedinice izabrane su one liste koje su dobile najveći broj glasova
birača koji su glasovali, redom koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina bira iz te izborne
jedinice.
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 obavijestiti 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
mogu obratiti Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Labin, Titov trg 11, Labin
(telefon - 866-860).
Članak 11.

208 stranica - broj 6

Službene novine Općine Sveta Nedelja

10. listopada 2007.

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 Izbornom povjerenstvu 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”.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-6
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01. i 2/07.) i članka 8. i 18. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora na području
Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01, 12/06. i 2/07.), Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007. 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 Vijeća Mjesnog odbora Šumber.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-7
Nedešćina, 9. listopada 2007.
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01. i 2/07.) i članka 8. i 18. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora na području
Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01, 12/06. i 2/07.), Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007. 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.
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 Vijeća Mjesnog odbora Sveti Martin.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-8
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01. i 2/07.) i članka 8. i 18. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora na području
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Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01, 12/06. i 2/07.), Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007. 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 Vijeća Mjesnog odbora Snašići.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-9
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01. i 2/07.) i članka 8. i 18. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora na području
Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01, 12/06. i 2/07.), Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007. 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.
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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 Vijeća Mjesnog odbora Štrmac.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-10
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01. i 2/07.) i članka 8. i 18. Akta o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora na području
Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01, 12/06. i 2/07.), Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007. 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
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Za izbornu jedinicu 1. i 2. biraju se 7 članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-11
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01. i 2/07.) 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, 12/06. i 2/07.), Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007. 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 nosioca liste
- naziv predlagatelja
- oznaka i serijski broj glasačkog listića.
II
Na glasačkom listiću nosioci liste se navode abecednim redom. Ispred prezimena i imena
svakog nosioca liste stavlja se redni broj.
III
Glasački listići na kojima se glasuje tiskaju se u GRAFOTISK A&E LABIN, a pod nadzorom
Izbornog povjerenstva.
Glasački listići:
- za I Izbornu jedinicu tiska se 500 glasačkih listića bijele boje, te su označeni oznakom MO-Š-I
i serijskim brojem od 1 - 500.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
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KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-12
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01. i 2/07.) 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, 12/06. i 2/07.), Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007. 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 nosioca liste
- naziv predlagatelja
- oznaka i serijski broj glasačkog listića.
II
Na glasačkom listiću nosioci liste se navode abecednim redom. Ispred prezimena i imena
svakog nosioca liste stavlja se redni broj.
III
Glasački listići na kojima se glasuje tiskaju se u GRAFOTISK A&E LABIN, a pod nadzorom
Izbornog povjerenstva.
Glasački listići:
- za I Izbornu jedinicu tiska se 600 glasačkih listića bijele boje, te su označeni oznakom MOSM-I i serijskim brojem od 1 - 600.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-13
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
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PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01. i 2/07.) 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, 12/06. i 2/07.), Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007. godine, donosi
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 nosioca liste
- naziv predlagatelja
- oznaka i serijski broj glasačkog listića.
II
Na glasačkom listiću nosioci liste se navode abecednim redom. Ispred prezimena i imena
svakog nosioca liste stavlja se redni broj.
III
Glasački listići na kojima se glasuje tiskaju se u GRAFOTISK A&E LABIN, a pod nadzorom
Izbornog povjerenstva.
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.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-14
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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45.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01. i 2/07.) 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, 12/06. i 2/07.), Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007. godine, donosi

ODLUKU
o načinu izrade glasačkih listića
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Štrmac
Općine Sveta Nedelja
I
Glasački listić na kome se glasuje sadržava:
- ime i prezime nosioca liste
- naziv predlagatelja
- oznaka i serijski broj glasačkog listića.
II
Na glasačkom listiću nosioci liste se navode abecednim redom. Ispred prezimena i imena
svakog nosioca liste stavlja se redni broj.
III
Glasački listići na kojima se glasuje tiskaju se u GRAFOTISK A&E LABIN, a pod nadzorom
Izbornog povjerenstva.
Glasački listići:
- za I Izbornu jedinicu tiska se 520 glasačkih listića bijele boje, te su označeni oznakom MO-ŠTI i serijskim brojem od 1 - 520.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-15
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.
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 9. listopada 2007. godine, donosi
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ODLUKU
o načinu izrade glasačkih listića
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina
Općine Sveta Nedelja
I
Glasački listić na kome se glasuje sadržava:
- ime i prezime nosioca liste
- naziv predlagatelja
- oznaka i serijski broj glasačkog listića.
II
Na glasačkom listiću nosioci liste se navode abecednim redom. Ispred prezimena i imena
svakog nosioca liste stavlja se redni broj.
III
Glasački listići na kojima se glasuje tiskaju se u GRAFOTISK A&E LABIN, a pod nadzorom
Izbornog povjerenstva.
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
MO-N-II i serijskim brojem od 1 - 525.

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Općine Sveta Nedelja.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-16
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.
Na temelju članka 62. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01. i 2/07.) 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, 12/06. i 2/07.), Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za popis birača
za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
Šumber, Nedešćina, Štrmac, Snašići, Sveti Martin
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Općine Sveta Nedelja
I
Osniva se Povjerenstvo za popis birača:
1. Gianvlado Klarić, predsjednik
2. Orijana Kos, član
3. Monika Miletić Čekada, član
i zamjenici
1. Patricija Miletić, zamjenik predsjednika
2. Tanja Sergo-Jurkota, zamjenik člana
3. Karla Golja, zamjenik člana.
II
Povjerenstvo 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.
KLASA: 022-05/07-01/19
URBROJ: 2144/03-01-07-17
Nedešćina, 9. listopada 2007.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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