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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
17.
Na temelju članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja»,
broj 5/01.) i članka 83. Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja («Službene
novine Općine Sveta Nedelja», broj 7/05.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj
dana 11. prosinca 2006. godine, razmatrajući Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za 2005. godinu
Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin, donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2005. godinu,
Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin od 7. lipnja 2006. godine, KLASA: 041-01/06-01/36,
URBROJ: 613-20-06-6, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Nalaže se Načelniku i Poglavarstvu Općine Sveta Nedelja da postupe po iskazanim
nalazima iz Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin, u toku 2006/2007. godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Sveta
Nedelja».
KLASA: 021-05/06-01/6
URBROJ: 2144/03-01-06-2
Nedešćina, 11. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.
Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine»,
broj 174/04.) i članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj
5/1.) Općinsko vijeće, na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2006. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava
Zaštite i spašavanja na području općine za 2007. godinu
I
Usvaja se izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine za 2006. godinu i donose se
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine za 2007. godinu.

II
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine za 2006. godinu i Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine za 2007. godinu čine sastavni dio
ovog Zaključka.
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III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/06-01/6
URBROJ: 2144/03-01-06-6
Nedešćina, 11. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.
Na temelju članka 57. i 59. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i članka 29. i 58. Statuta Općine Sveta
Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja
na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2006. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE

AKTA O USTROJU, RADU I OSNOVE PRAVILA
MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE SVETA NEDELJA
Članak 1.
Akt o ustroju, radu i osnove pravila Mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 6/01.) mijenja se na način da se:
-

članak 21. mijenja i glasi:

«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.»
Članak 2.
Iza članka 21. dodaje se novi članak 21a. koji glasi:
«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.»
Članak 3.
Iza članka 21a. dodaje se novi članak 21b. koji glasi:
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«Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa
prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.»
Članak 4.
Članak 22. mijenja se i glasi:
«Izborna komisija za provođenje izbora za članove Vijeća pojedinog Mjesnog odbora (u
daljnjem tekstu: Izborna komisija) u roku 48 sati od isteka roka za dostavu kandidacijske liste
sastavlja i objavljuje zbirnu listu. Objava zbirne liste vrši se na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja, a
može se objaviti i u sredstvima javnog priopćavanja.»
Članak 5.
Članak 23. mijenja se i glasi:
«Član Vijeća Mjesnog odbora ne može biti osoba koja sukladno Zakonu o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ne može biti
član predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i
samouprave.»
Članak 6.
Članak 26. mijenja se i glasi:
«Glasovanje za izbor članova Vijeća obavlja se osobno putem glasačkih listića.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke
stranke, odnosno koalicije, koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo koalicijsku
kandidacijsku listu, ona će se unijeti u zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.
Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj nositelja liste za kojeg se glasuje.»
Članak 7.
Članak 27. mijenja se i glasi:
«Sve stranke i nezavisne liste koje su predložile kandidacijsku listu za članove Vijeća mogu
uputiti svog promatrača na mjesto izbora, te mu izdaju potvrdu koju je promatrač dužan predočiti
izbornom tijelu.»
Članak 8.
Članak 34. mijenja se i glasi:
«Izborna komisija utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima u roku 24 sata od sata
zatvaranja birališta.
O svome radu izborna komisija vodi zapisnik u koji će unijeti:
• broj birača upisan u izvadak iz popisa birača
• broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim
• po izbornim jedinicama, ime i prezime svakog nositelja liste s naznakom koliko je pojedini
nositelj liste dobio glasova u izbornoj jedinici
• ime i prezime nositelja koji je izabran u izbornoj jedinici
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ime i prezime promatrača koji su prisustvovali njihovom radu, te da li je bilo primjedbi
promatrača na rad izborne komisije (primjedbe promatrači upisuju osobno) što promatrači
potvrđuju svojim potpisom.
Zapisnik o radu Izborne komisije potpisuju svi članovi Izborne komisije.
Rezultate izbora za članove Vijeća Izborna komisija utvrđuje na temelju rezultata glasovanja
na svim biračkim mjestima u svim izbornim jedinicama Mjesnog odbora.»

•

Članak 9.
Članak 35. mijenja se i glasi:
«Kad izborna komisija utvrdi rezultate glasovanja za članove Vijeća odmah će objaviti:
• broj birača upisanih u popise birača s područja Mjesnog odbora
• broj birača koji su glasovali u svakoj izbornoj jedinici
• koliko je glasova dobio pojedini nositelj liste u svakoj izbornoj jedinici
• koliko je bilo nevažećih listića
• ime i prezime nositelja liste koji je izabran u svakoj izbornoj jedinici.
Objava podataka iz prethodnog stavka vrši se na oglasnoj ploči Mjesnog odbora i na oglasnoj
ploči Općine Sveta Nedelja, a može se objaviti i u sredstvima javnog priopćavanja.»
Članak 10.
Članak 39. mijenja se i glasi:
«Vijeće može održati sjednicu Vijeća ukoliko je istoj pristupilo najmanje natpolovičan broj članova
Vijeća, uključujući i predsjednika.
Prvom sjednicom Vijeća rukovodi ovlašteni predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela, od strane
Poglavarstva do izbora predsjednika Vijeća.
Vijeće bira javnim glasovanjem predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća između članova
Vijeća na vrijeme od četiri godine.
Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika Vijeća izabran je član koji dobije natpolovičnu
većinu glasova svih članova Vijeća.»
Članak 11.
Ove Izmjene i dopune Akta o ustroju, radu i osnove pravila mjesnih odbora na području Općine
Sveta Nedelja stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Sveta
Nedelja»
KLASA: 021-01/06-01/6
URBROJ: 2144/03-01-06-7
Nedešćina, 11. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i članka 29. Statuta Općine Sveta
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Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja
na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2006. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETA NEDELJA
Članak 1.
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja»,
broj 7/01. - pročišćeni tekst) mijenja se na način da se članak 4. mijenja te glasi:
«Vijeće saziva na prvo zasjedanje, Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj Županiji.
Do izbora predsjednika Vijeća, prvoj sjednici predsjedava ovlašteni predstavnik Ureda
državne uprave u Istarskoj Županiji, koji do izbora predsjednika, ima sva prava i dužnosti
predsjednika Vijeća u pogledu predsjedavanja i rukovođenja sjednicama, a do izbora Mandatne
komisije i Komisije za izbor i imenovanja ovlašten je predlagati donošenje odluka, koje pravo pripada
i najmanje četvorici vijećnika ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže tijelo
ili veći broj vijećnika.»
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja stupaju na
snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-01/06-01/6
URBROJ: 2144/03-01-06-8
Nedešćina, 11. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.
Na osnovi članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03.pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), te članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine
Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja, na svojoj sjednici održanoj
dana 11. prosinca 2006. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE SVETA NEDELJA
Članak 1.
Članak 4. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 5/03. i 6/03.) mijenja se, te glasi:
«Koeficijent zone (Kz) za područje Općine Sveta Nedelja iznosi po zonama:
za I zonu - 1
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za II zonu - 0,50
za III zonu - 0,25.»
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja», a
primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.
KLASA: 021-01/06-01/6
URBROJ: 2144/03-01-06-9
Nedešćina, 11. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

