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AKTI IZBORNOG POVJERENSTVA
1.
Na temelju Odluka o izboru članova za Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Sveta
Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/07.) II-stupanjsko Izborno povjerenstvo
Općine Sveta Nedelja propisuje
OBVEZATNE UPUTE
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova prema Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukama o izboru članova Vijeća Mjesnih
odbora na području Općine Sveta Nedelja
I
1. Izbori su raspisani 9. listopada 2007. godine.
2. Izbori se održavaju 4. studeni 2007. godine.
3. Objava je izvršena 10. listopada 2007. godine u Službenim novinama Općine Sveta Nedelja, 11.
listopada 2007. godine na oglasnim pločama, 12. listopada 2007. godine u «Glasu Istre» i WEBstranici Općine Sveta Nedelja.
4. Kandidacijske liste se predaju do 24. listopada 2007. godine u 18,00 sati.
5. Izborno povjerenstvo će sastaviti i objaviti pravovaljane predložene liste kandidata i zbirnu listu
za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora u roku od 48 sati dakle do 26. listopada 2007. godine u
18,00 sati.
6. Izborna promidžba traje do 24 sata prije izbora to znači do 2. studeni 2007. godine do 24,00 sata.
7. Zabrana izborne promidžbe kao i svako objavljivanje privremenih rezultata ili procjene, dan prije
i za vrijeme održavanja izbora, je do zatvaranja birališta.
8. Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju
pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima najkasnije osam (8) dana prije održavanja izbora,
tj. do 26. listopada 2007. godine.
9. Izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova Biračkog odbora najkasnije pet
(5) dana prije održavanja izbora, tj. do 29. listopada 2007. godine.
10. Glasovanje traje neprekidno 4. studeni 2007. godine od 9,00 do 17,00 sati. Biračka mjesta se
zatvaraju u 17,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkim mjestima omogućit će se glasovanje i
nakon 17,00 sati.
11. Birački odbor mora Izbornom povjerenstvu dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim
materijalom u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.
12. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima najkasnije 24 sata od
zatvaranja birališta.
13. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora sukladno
zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
II
14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se sukladno odredbama članka 55 do članka 62. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne
novine», broj 44/05. - pročišćeni tekst).
KLASA: 026-01/07-01/00001
URBROJ: 2144/03-01-07-53
Nedešćina, 17. listopada 2007.
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PREDSJEDNIK:
Damir Rabar, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
OBVEZATNE UPUTE
o obrascima za provođenje izbora za članove Vijeća
Mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
1. Pripreme i provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Šumber, Vijeća Mjesnog odbora
Sveti Martin, Vijeća Mjesnog odbora Snašići, Vijeća Mjesnog odbora Štrmac i Vijeća Mjesnog
odbora Nedešćina obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim obvezatnim uputama.
Obrasci su namijenjeni izborima za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora Općine Sveta Nedelja.
2. Ako za pojedine radnje nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac Općinsko
izborno povjerenstvo će odrediti sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Akta o
ustroju, radu i osnove pravila mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja, kada je to
neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje.
3. Obrasci za provođenje izbora su:
a - Prijedlog liste kandidata za članove Vijeća Mjesnog odbora
b - Prijedlog nezavisne liste kandidata za članove Vijeća Mjesnog odbora
c - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća Mjesnog odbora
d - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih
odbora
e - Rješenje o imenovanju Izbornog Povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora
f - Rješenje o imenovanju biračkog odbora
g - Rješenje o određivanju biračkog mjesta
h - Glasački listić za izbore za kandidacijske liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora
i - Zapisnik o radu biračkog odbora za kandidacijske liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora
j - Zapisnik o radu Izbornog Povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora.
4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja.
KLASA: 026-01/07-01/00001
URBROJ: 2144/03-01-07-54
Nedešćina, 17. listopada 2007.
II-STUPANJSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK:
Damir Rabar, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Na osnovi članka 19. stavak 4. 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.),
Izborno povjerenstvo Općine Sveta Nedelja donosi
RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
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Za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja određuju se
biračka mjesta kako slijedi:
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NEDEŠĆINA
1/ Biračko mjesto broj 1 NEDEŠĆINA, prostorije Osnovne škole "Vitomir Širola – Pajo"
Nedešćina koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Nedešćina, Beneci, Klapčići, Šoteti,
Černjuli, Frižolini.
2/ Biračko mjesto broj 2 NEDEŠĆINA, prostorije Osnovne škole "Vitomir Širola – Pajo"
Nedešćina koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Cere, Načinovići, Poldrugovci, Kraj
Draga, Blečići, Gergorići, Vidas, Škandul, Santalezi, Brnjci, Maretići, Lukići, Stepančići, Tomažići,
Stonje, Vrećari, Ravnići, Gorica, Jurazini i Eržišće.
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN
1/ Biračko mjesto broj 1 SVETI MARTIN, prostorije Osnovne škole "Vitomir Širola – Pajo"
Nedešćina, Područna škola Sveti Martin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Sveti
Martin, Mala Čamparovica, Vela Čamparovica, Paradiž, Ružići, Frkalonci, Rašani, Baloti, Županići,
Matijuci, Žnjidari, Zulijani, Paladin, Markoci, Merlin, Beučići i Batelići.
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SNAŠIĆI
1/ Biračko mjesto broj 1 SNAŠIĆI, prostorije Doma kulture Snašići (Boćarski klub), koje
obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Snašići, Pustić, Mikuljani, Frančići, Zagorčići, Mali Golji,
Družeti, Mali Turini, Marići, Tomovi, Veli Golji i Veli Turini.
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠTRMAC
1/ Biračko mjesto broj 1 ŠTRMAC, prostorije Trgovačkog društva SEDIA d.o.o. Štrmac, koje
obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Štrmac, Dubrova, Sušalj, Barčica, Katarići i Mikolovski.
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠUMBER
1/ Biračko mjesto broj 1 ŠUMBER, prostorije Doma kulture Šumber (Balarini) koje obuhvaća
birače s prebivalištem u naseljima 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 i Šoteti.
KLASA: 026-01/07-01/00001
URBROJ: 2144/03-01-07-60
Nedešćina, 17. listopad 2007.
IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
ČLANOVI
PREDSJEDNIK
Aldo Pamić, v.r.
Ingrid Zulijani-Pavlinović, v.r.
Elio Stepančić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
II-stupanjsko Izborno povjerenstvo Općine Sveta Nedelja donosi
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OBVEZATNE UPUTE
o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje
izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Sveta Nedelja
I. OSOBE KOJE IMAJU PRAVO PRATITI PROVEDBU IZBORA
1. Pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavoga izbornog postupka kod svih izbornih tijela imaju:
-političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora Sveti Martin,
Šumber, Snašići, Štrmac i Sveta Nedelja
- nevladine udruge koje su registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge koje djeluju na području
nezavisnog promatranja izbornih postupaka (dalje: nevladine udruge),
-strani promatrači.
II. PROMATRAČI POLITIČKIH STRANAKA I BIRAČA KOJI SU PREDLOŽILI LISTE
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
2. Politička stranka i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora mogu
odrediti promatrače za izborna tijela.
3. Promatrač kojeg je odredila politička stranka dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati
predočiti potvrdu političke stranke koja ga je odredila. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena
statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta za zastupanje političke stranke, odnosno
opunomoćenik kojega ta osoba ovlasti.
4. Promatrač kojeg su predložili birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora
dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti potvrdu podnositelja prijave nezavisne liste.
III. PROMATRAČI NEVLADINIH UDRUGA
5. Nevladine udruge imaju pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavoga izbornog postupka.
6. Nevladine udruge koje žele promatrati provedbu izbora dužne su najkasnije u roku od dvadeset
(20)
dana od dana raspisivanja izbora zatražiti dozvolu za promatranje rada izbornih povjerenstava i
biračkih odbora od Izbornog povjerenstva Općine Sveta Nedelja.
7. Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilaže se rješenje o upisu u Registar udruga u prijepisu ili
presliku.
8. Odluku o zahtjevu nevladine udruge Izborno povjerenstvo Općine Sveta Nedelja dostavlja na
adresu u njezinom sjedištu ili osobi koja ju je u ime udruge ovlaštena primiti.
9. Promatrač kojeg je odredila nevladina udruga kojoj je dozvoljeno praćenje izbornog postupka
dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti potvrdu nevladine udruge koja ga je odredila.
Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta za
zastupanje udruge, odnosno opunomoćenik kojega ta osoba ovlasti.
10. U potvrdi iz prethodne točke mora se navesti broj i datum dozvole za promatranje rada izbornog
tijela te izborno povjerenstvo koje je dozvolu izdalo.
IV. STRANI PROMATRAČI
11. Izborno povjerenstvo Općine Sveta Nedelja stranom promatraču izdaje odobrenje kojim mu se
utvrđuje status
stranog promatrača.
12. Prije početka praćenja izbornog postupka ovlašteni strani promatrači dužni su predsjedniku ili
članu izbornog tijela čiji će rad promatrati predočiti odobrenje Izbornog povjerenstva Općine Sveta
Nedelja izdano stranom promatraču.
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V. PRAVA I DUŽNOSTI PROMATRAČA
13. Prije početka praćenja izbornog postupka ovlašteni promatrači dužni su predsjedniku ili članu
izbornog tijela čiji rad će promatrati predočiti:
-promatrač političke stranke - potvrdu političke stranke koja ga je odredila,
-promatrač kojeg su predložili birači - potvrdu podnositelja prijave nezavisne liste,
-promatrač nevladine udruge - odobrenje koje mu je izdalo Izborno povjerenstvo Općine Sveta
Nedelja,
-strani promatrač - odobrenje koju mu je izdalo Izborno povjerenstvo Općine Sveta Nedelja.
14. Ako nadležno izborno povjerenstvo promatraču nevladine udruge, na temelju pravovremeno
podnesenog zahtjeva, nije izdalo odobrenje promatračće se identificirati odlukom ovlaštene nevladine
udruge o imenovanju promatrača,
15. Za cijelo vrijeme promatranja promatrač kojem je Gradsko izborno povjerenstvo izdalo odobrenje,
dužan je isto pokazati na upit predsjednika ili člana tijela čiji rad promatra.
16. Izborno tijelo čiji se rad promatra ne smije isključiti promatranje, već smije samo ograničiti broj
promatrača ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno
promatranje svim
promatračima. Pri tome broj promatrača pojedine političke stranke, odnosno birača koji su predložili
listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora ili nevladine udruge ne smije biti manji od jednog
promatrača.
17. Izborna tijela dužna su promatračima omogućiti promatranje i praćenje svog rada. Promatrač ima
pravo promatranja cjelokupnoga izbornog postupka i pravo uvida u izborni materijal.
18. Promatrač ima pravo biti nazočan radu izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica,
upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje. Promatračima je dopušteno stavljati
obrazložene primjedbe na rad izbornog tijela u pisanom obliku koje se prilažu zapisniku o radu toga
izbornog tijela.
19. Promatrač ima pravo zahtijevati preslik zapisnika o radu izbornog tijela čiji rad je promatrao.
20. Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela. Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti
promatrača koji ometa rad izbornog tijela. Ako promatrač unatoč opomeni nastavi s ometanjem,
predsjednik izbornog tijela ovlašten je naložiti njegovo udaljavanje.
21. Promatrač koji promatra rad biračkog odbora ima pravo biti nazočan radu biračkog odbora od
pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih
listića i utvrđivanja rezultata glasovanja, te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati obrazložene
primjedbe na rad biračkog odbora ili ih predati biračkom odboru u pisanom obliku.
Birački odbor dužan je primiti pisanu primjedbu promatrača i priložiti je zapisniku o radu biračkog
odbora.
Promatrač smije pratiti predaju izbornog materijala od strane biračkog odbora nadležnom izbornom
povjerenstvu.
22. Promatrač smije dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad
biračkog odbora.
23. Promatraču nije dopušteno:
-odgovarati na eventualne upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan je uputiti ga
predsjedniku ili članu biračkog odbora,
- nositi oznake, značke, fotografije ili druge materijale koji bi mogli na bilo koji način utjecati na
birače,
-tonsko ili video snimanje rada izbornog tijela,
- na bilo koji drugi način utjecati na birače.

227 stranica - broj 8

Službene novine Općine Sveta Nedelja

18. listopada 2007.

VI. STUPANJE NA SNAGU
24. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja.
KLASA: 026-01/07-01/00001
URBROJ: 2144/03-01-07-61
Nedešćina, 17. listopada 2007.
II-STUPANJSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Damir Rabar, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
II-stupanjsko Izborno povjerenstvo Općine Sveta Nedelja donosi
OBVEZATNE UPUTE
o odustanku od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora
1. Političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i imaju ogranke sa sjedištem na području
Općine Sveta Nedelja koje su predložile kandidacijske liste (dalje: liste) za članove vijeća
mjesnog odbora mogu na način propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom
donesenom na temelju statuta, odustati od predložene liste najkasnije do 24. listopada 2007.
do 16,00 sati.
2. Podnositelji koji su predložili nezavisne kandidacijske liste (dalje: liste) za članove vijeća
mjesnog odbora mogu odustati od predložene liste najkasnije do 24. listopada 2007. u 15,00
sati.
3. Odustanak jednog ili više kandidata s liste nije moguć nakon što je lista predana nadležnom
povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnog odbora, te se odustanak neće uvažiti i lista ostaje
potpuna s imenima svih predloženih kandidata.
4. Pisana obavijest o odustanku mora biti dostavljena nadležnom povjerenstvu za izbor članova
vijeća mjesnog odbora najkasnije do navedenog roka (točka 1. i 2.).
5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja.
KLASA: 026-01/07-01/00001
URBROJ: 2144/03-01-07-62
Nedešćina, 17. listopada 2007.
II-STUPANJSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Damir Rabar, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
II-stupanjsko Izborno povjerenstvo Općine Sveta Nedelja donosi
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OBVEZATNE UPUTE
o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili teže bolesti,
te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračka mjesta
1. Glasovanje se obavlja osobno.
Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepa osoba, osoba bez ruku i sl.) ili zbog toga što je
nepismena ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je
pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj na glasačkom listiću ispred naziva
liste za koju birač glasuje.
2. Kada birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko
mjesto (jer se nalazi u bolnici, bolestan kod kuće, jer je invalidna ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi
želju glasovati, obavijestit će o tome birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje.
U tu svrhu predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva (2) člana biračkog odbora ili
zamjenika člana biračkog odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu
glasovanje, vodeći računa o tajnosti glasovanja. Pri tome će birač sam staviti svoj glasački listić u
zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog odbora, koji će je, kada dođu
na biračko mjesto, ubaciti u odgovarajuću glasačku kutiju. U tu svrhu na omotnici -kuverti upisat će
se oznaka da se glasovalo za kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora.
Glasovanje na opisan način u prethodnom stavku obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan
biračkom odboru i kada je pravovremeno obavijestio birački odbor da želi glasovati.
3. Glasovanje osobe iz točke 1. i 2. ovih Obvezanih uputa posebno će se iskazati u zapisniku o radu
biračkog odbora.
4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja.
KLASA: 026-01/07-01/00001
URBROJ: 2144/03-01-07-63
Nedešćina, 17. listopada 2007.
II-STUPANJSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Damir Rabar, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
II-stupanjsko Izborno povjerenstvo Općine Sveta Nedelja donosi
OBVEZATNE UPUTE
o uređenju prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
1. Kako bi se poštivala pravila o zabrani pogodovanja bilo koje političke stranke ili bilo kojeg
kandidata, u prostorijama u kojima će se glasovati mogu se isticati samo državni simboli – grb
Republike Hrvatske i zastava Republike Hrvatske, te obilježja Grada i Mjesnog odbora sukladno
njihovim općim aktima.
2. Prostorija u kojoj će se glasovati mora se urediti i opremiti na način da se osigura tajnost
glasovanja, dakle, tako da se iz ostalog dijela prostorije ne može vidjeti kako je glasač popunio
glasački listić.
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3. Birački odbor na svakom biračkom mjestu dužan je neposredno prije otvaranja biračkog mjesta na
vidljivo mjesto istaknuti sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za
vijeće mjesnog odbora za koje se glasuje.
4. Kako bi birač znao u koju će glasačku kutiju ubaciti glasački listić, birački odbor je dužan na
prednju stranu svake glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.
5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja.
KLASA: 026-01/07-01/00001
URBROJ: 2144/03-01-07-64
Nedešćina, 17. listopada 2007.
II-STUPANJSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK:
Damir Rabar, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

