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GODINA LVII

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADONAČELNIKA

6.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09),
Grad Hrvatska Kostajnica objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Detaljnog plana uređenja
poduzetničke zone »Poljice« u Hrvatskoj
Kostajnici
Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog
izlaganja.
A) JAVNI UVID trajat će od 2. svibnja do 31. svibnja 2011. godine kada će Plan biti izložen u
prostorijama Gradske uprave Grada Hrvatske
Kostajnice, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1.
B) JAVNO IZLAGANJE održat će se 18. svibnja
2011. godine (srijeda) s početkom u 11,00 sati
u Gradskoj vijećnici Gradske uprave Grada Hrvatske Kostajnice, Trg Nikole Šubića Zrinskog
1, Hrvatska Kostajnica.
C) Sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i
38/09) pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i
primjedbe na Prijedlog Detaljnog plana uređenja
poduzetničke zone »POLJICE«, dostavljaju se
do 8. lipnja 2011. godine na adresu nositelja
izrade: Grad Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole
Šubića Zrinskog 1, 44430 Hrvatska Kostajnica.
D) Sukladno članku 90. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj
76/07 i 38/09), ako nadležna tijela i tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave,
u roku određenom točkom C) ove objave, ne
dostave pisano očitovanje na Prijedlog Detaljnog
plana uređenja poduzetničke zone »POLJICE«,
smatrat će se da nemaju primjedbi.

E) Sukladno članku 90. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«,
broj 76/07 i 38/09), građani i udruge sudjeluju
u javnoj raspravi na način da:
-		 imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog
Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone
»POLJICE«,
-		 postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o
predloženim rješenjima, na koja odgovaraju
nositelj izrade, odgovorni voditelj i prema
potrebi drugi stručnjaci koji sudjeluju u
izradi Prijedloga Detaljnog plana uređenja
poduzetničke zone »POLJICE«, usmeno ili
u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika
javne rasprave,
-		 mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu
primjedbi koja se obavezno nalazi uz Prijedlog Detaljnog plana uređenja poduzetničke
zone »POLJICE« o kojem se provodi javna
rasprava,
-		 daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za
vrijeme javnog izlaganja i
-		 upućuju nositelju izrade pisane prijedloge
i primjedbe najkasnije do 8. lipnja 2011.
godine.
F) Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku
i nisu čitko napisani neće se uzeti u pripremi
Izvješća o javnoj raspravi.
Pozivamo vas da se uključite u javnu raspravu.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADONAČELNIK
Klasa: 022-05/10-01/34
Urbroj: 2176/02-11-03-114
Hrvatska Kostajnica, 11. travnja 2011.
Gradonačelnik
Tomislav Paunović, v.r.
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GRAD NOVSKA
AKTI GRADONAČELNIKA

7.
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine«, broj 110/07 i 125/08), članka 48.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka
46. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj
24/09 i 47/10), Gradonačelnik Grada Novske 3. ožujka
2011. godine, donio je

D O P U N U P L A N A nabave
Grada Novske za 2011. godinu
I.
U Planu nabave Grada Novske za 2011. godinu
(»Službeni vjesnik«, broj 59/10) iza rednog broja 30.
dodaju se redni brojevi 31. - 53. i glase:

Procijenjena
vrijednost
nabave

Red. Red. br. poz. u
br.
Proračunu

Naziv predmeta nabave

31. R0274-R0299
R0302,R0360

Troškovi opskrbe
električnom energijom

Otvoreni postupak javne nabave
(čl. 21. Zakona o javnoj nabavi)

32. R0306A

Uređenje dijela ureda
Gradske vijećnice
Grada Novske

Otvoreni postupak javne nabave
(čl. 21. Zakona o javnoj nabavi)

121.951,22

150.000,00

33. R0423A
R0423B

Izgradnja javne rasvjete Otvoreni postupak javne nabave
u PZZ
(čl. 21. Zakona o javnoj nabavi)

325.203,25

400.000,00

34. R0383

Rekonstrukcija dijela
Ilirske ulice

Otvoreni postupak javne nabave
(čl. 21. Zakona o javnoj nabavi)

487.804,89

600.000,00

35. R0389
R0390
R0389A

Rekonstrukcija uluca A.
Šenoe i I. Gundulića

Otvoreni postupak javne nabave
(čl. 21. Zakona o javnoj nabavi)

36. R0388

Rekonstrukcija dijela
Ulice kr. Zvonimira i
Osječke ulice

Otvoreni postupak javne nabave
(čl. 21. Zakona o javnoj nabavi)

37. R306A

Nabava opreme za
Gradsku vijećnicu
Grada Novske

Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

38. R0309A

Održavanje svlačionica
u Bročicama

39. R0311A

Način nabave

Planirana
sredstva

987.799,99 1.214.994,00

1.154.471,54 1.420.000,00

162.601,66

200.000,00

40.650,42

50.000,00

Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

40.650,42

50.000,00

Popravak dizala u
Glazbenoj školi Novska

Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

32.520,32

40.000,00

40. R0313

Održavanje društvenog
doma u St. Subockoj

Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

24.390,24

30.000,00

41. R0313A

Popravci društvenog
doma u St. selu

Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

24.390,24

30.000,00

42. R0313B

Održavanje doma u
Rajiću

Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

40.650,42

50.000,00

43. R0318B

Posebna geodetska
podloga uređenja
Jezera

Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

48.780,48

60.000,00

44. R0379

Projekt kružnog toka
Osječka - kr. Tomislava
- Zagrebačka

Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

36.585,36

45.000,00

45. R0380

Projekt nogostupa sj.
Direktno ugovaranje (čl. 129.
strane Zagrebačke ulice točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

28.455,28

35.000,00

46. R0382

Projekt kružnog toka A.
G. Matoša - Potočna kr. Tomislava

Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

40.650,42

50.000,00

Projekt nogostupa sj.
strana Osiječke ulice

Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

32.520,32

40.000,00

47. R0385

Ponedjeljak, 11. travnja 2011.

Red. Red. br. poz. u
br.
Proračunu
48. R0386

49. R0403A
50. R0403C
51. R0419
52. R0420
53. R0161
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Procijenjena
vrijednost
nabave

Naziv predmeta nabave

Način nabave

Projekt uređenja
parkirališta i spojne
ceste iza stambenih
zgrada na Trgu dr. F.
Tuđmana
Proširenje javne
rasvjete u naseljima
Grada Novske
Izmjena rasvjetnih
stupova u Ulici S.
Batušića
Nadogradnja GIS-a
Grada Novske
Održavanje GIS-a
Grada Novske
Obnova tradicijske kuće
u Staroj Subockoj

Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)
Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)
Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)
Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)
Direktno ugovaranje (čl. 129.
točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

II.
Ova dopuna Plana nabave Grada Novske stupa na
snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom
vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK

Planirana
sredstva

48.780,48

60.000,00

69.105,69

85.000,00

48.780,48

60.000,00

56.910,69

70.000,00

48.780,48

60.000,00

52.845,52

65.000,00

KLASA: 030-01/11-01/04
URBROJ: 2176/04-03-11-1
Novska, 3. ožujka 2011.
Gradonačelnik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

GRAD PETRINJA

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU
OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE
3.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09) i
Zaključka Gradonačelnika od 11. travnja 2011. godine
o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja poslovne zone »Mošćenica - Poljana«,
te upućivanja istog na javnu raspravu, Upravni odjel
za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i
kulturne baštine, objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja poslovne zone »Mošćenica - Poljana«
I.
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja poslovne zone »Mošćenica - Poljana«
(»Službeni vjesnik«, broj 22/07) i upućuje na javni uvid.
II.
Javni uvid o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja poslovne zone »Mošćenica - Poljana«
(»Službeni vjesnik«, broj 22/07) počinje 19. travnja

2011. godine, a završava zaključno sa 3. svibnja 2011.
godine. Prijedlog plana bit će izložen svaki radni dan
u prostorijama Gradske uprave u Petrinji, Gundulićeva
2, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
III.
Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja mogu
u pisanom obliku putem urudžbenog zapisnika Grada
Petrinje tijekom trajanja javnog uvida dostaviti građani,
udruge, tijela državne uprave i pravne osobe s javnim
ovlastima na adresu:
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo, zaštitu okoliša i
kulturne baštine
Gundulićeva 2
44250 Petrinja
Pravodobno pristiglom primjedbom, prijedlogom,
sugestijom i mišljenjem smatrat će se i ona poslana
poštom sa datumom zadnjeg dana javnog uvida.
Po isteku navedenog roka smatrat će se da nema
daljnjih primjedbi, prijedloga, sugestija i mišljenja.
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IV.
Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja na
predloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone »Mošćenica - Poljana«
(»Službeni vjesnik«, broj 22/07) mogu se upisati i u
knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida.
Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja koji nisu
čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz
adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi
Izvješća o javnoj raspravi.
V.
Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja poslovne zone »Mošćenica - Poljana« (»Službeni vjesnik«, broj 22/07), održat
će se 2. svibnja 2011. godine u 11,00 sati u Gradskoj
vijećnici Grada Petrinje u Petrinji, Gundulićeva 2.
Građani i udruge mogu na javnom izlaganju postavljati pitanja o predloženim rješenjima, te dati
primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja u zapisnik
o javnom izlaganju.

Ponedjeljak, 11. travnja 2011.
VI.

Detaljna pojašnjenja u svezi Prijedloga Izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone
»Mošćenica - Poljana« (»Službeni vjesnik«, broj 22/07)
mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I
KULTURNE BAŠTINE
KLASA: 350-02/10-01/07
URBROJ: 2176/06-08/1-11-43
Petrinja, 11. travnja 2011.
Privremena Pročelnica
Vlasta Vuglec, dipl. ing. građ., v.r.

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

2.
Na temelju članka 54. stavka 3. Statuta Općine
Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 29/09), Općinski
načelnik Općine Lipovljani donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih
odbora na području Općine Lipovljani
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih
odbora na području Općine Lipovljani i to:
- Lipovljani,
- Krivaj,
- Kraljeva Velika,
- Piljenice.
Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15.
svibnja 2011. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2176/13-02-11-01
Lipovljani, 11. travnja 2011.
Općinski načelnik
Mario Ribar, dipl. oec., v.r.

3.
Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09)
i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj
55/09), Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje
PRETHODNU RASPRAVU
o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Lipovljani
I.
Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani
održat će se 27. travnja 2011. godine (srijeda) s početkom u 12 sati u Vijećnici Općinskog vijeća Općine
Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3 u Lipovljanima.
II.
Prethodna rasprava provodi se radi pribavljanja
mišljenja, smjernica i preporuka, te usuglašavanja
interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima
i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje
i oblikovanje prostora u obuhvatu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine.
III.
Pravo na sudjelovanje na prethodnoj raspravi imaju
mjerodavna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj
76/07 i 38/09), te mjerodavna tijela i osobe iz članka
8. Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj

Ponedjeljak, 11. travnja 2011.
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55/09) koji osiguravaju podatke, planske smjernice i
druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Lipovljani, kao i sve fizičke osobe.
IV.
Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi
mogu se pismenim putem dostaviti Općini Lipovljani,
Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani u roku od
15 dana od dana objave prethodne rasprave.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 350-02/09-01/01
URBROJ: 2176/13-02-11-01
Lipovljani, 8. travnja 2011.
Općinski načelnik
Mario Ribar, dipl. oec., v.r.

AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
1.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Općine Lipovljani
Članak 20. Odluke o provođenju izbora članova
vijeća Mjesnih odbora na području Općine Lipovljani
OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - I
O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU
ROKOVA
1. Utvrđuje se da je Općinski načelnik Općine Lipovljani, 11. travnja 2011. godine donio odluku
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Općine Lipovljani, koja
stupa na snagu danom objave u »Službenom
vjesniku« Općine Lipovljani broj 15/11 od 11.
travnja 2011. godine.
		 Izbori će se održati u nedjelju 15. svibnja
2011. godine
2. Rokovi teku od
		 12. travnja 2011. godine u 00:00 sati
3. Prijedlozi liste kandidata moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu za
provođenje izbora za članove vijeća mjesnih
odbora najkasnije u roku 12 dana od dana
raspisivanja izbora, najkasnije do
		 23. travnja 2011. godine do 24:00 sata
4. Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje
izbora za članove vijeća mjesnih odbora
sastavit će i objaviti, na oglasnim pločama
mjesnih odbora i na WEB stranici Općine
Lipovljani sve pravovaljane predložene liste
za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, u
roku 48 sati od isteka roka propisanog za
postupak kandidiranja i podnošenja lista,
dakle najkasnije do
		 25. travnja 2011. godine do 24:00 sati

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne
kandidacijske liste, a traje zaključno do 24
sata prije održavanja izbora, dakle zaključno
do
13. svibnja 2011. godine u 24:00 sata
6. Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje
izbora za članove vijeća mjesnih odbora
objavit će koja su biračka mjesta određena,
s naznakom koji birači imaju pravo glasovati
na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana
prije dana održavanja izbora, dakle do
		 6. svibnja 2011. godine do 24:00 sata
7. Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje
izbora za članove vijeća mjesnih odbora imenovat će članove i zamjenike članova biračkih
odbora najkasnije pet dana prije održavanja
izbora do 9. svibnja 2011. godine do 24:00
sata
8. Glasovanje traje neprekidno
15. svibnja 2011. godine, od 7:00 sati do
19:00 sati
Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima
koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit
će se glasovanje i nakon 19:00 sati.
9. Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački
odbori su dužni dostaviti Općinskom izbornom
povjerenstvu za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora u roku 12 sati od
zatvaranja birališta, dakle do
		 16. ožujka 2011. godine do 7:00 sati.
10. Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje
izbora za članove vijeća mjesnog odbora
utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u
roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle
		 do 17. svibnja 2011. do 7:00 sati
11. Kada utvrdi rezultate glasovanja za članove
vijeća, Općinsko izborno povjerenstvo za
provođenje izbora za izbor članova vijeća
mjesnog odbora objavit će odmah rezultate
izbora sukladno zapisniku o radu Povjerenstva.
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12. Zaštita izbornog prava
- Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora podnose se Općinskom
izbornom povjerenstvu za provođenje izbora
za izbor članova vijeća mjesnog odbora u
roku 48 sati računajući od isteka dana kada je
izvršena radnja, na koju je stavljen prigovor.
- Općinsko izborno povjerenstva za provođenje
izbora za izbor članova vijeća mjesnog odbora
će donijeti rješenje o prigovoru u roku 48 sati
od dana dostave prigovora, odnosno od dana
kada mu je dostavljen izborni materijal na koji
se prigovor odnosi.
- Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva
za provođenje izbora za izbor članova vijeća
mjesnog odbora podnositelj prigovora, koji
je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo
žalbe Općinskom načelniku Općine Lipovljani.
- Žalba se podnosi Općinskom načelniku putem
Općinskog izbornog povjerenstvu za provođenje izbora za izbor članova vijeća mjesnog
odbora u roku od 48 sati, računajući od dana
kad je primljeno pobijano rješenje.
- Općinski načelnik je dužan donijeti odluku o
žalbi u roku 48 sati od dana primitka žalbe.
13. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči
Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3,
i na WEB stranici Općine Lipovljani.
KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2176/13-03-11-01
Lipovljani. 11. travnja 2011.
Predsjednica Povjerenstva
Natalija Rohan, v.r.

- OMS 2 - prijedlog nezavisne liste kandidata
				 za članove vijeća mjesnih odbora
- OMS 3 - očitovanje kandidata o prihvaćanju
				 kandidature za člana vijeća mjesnog
				 odbora
- OMS 4 - izjava o prihvaćanju dužnosti člana
				 tijela za provedbu izbora za članove
				 vijeća mjesnih odbora
- OMS 5 				
				
				

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - II
O OBRASCIMA ZA KANDIDIRANJE I PROVEDBU
IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
1. kandidiranje i provedbu izbora vijeća mjesnih
odbora na području Općine Lipovljani obavljat
će se isključivo na obrascima propisanih obvezatnim uputama.
2. Obrasci iz točke 1. ovih obvezatnih uputa nosit
će oznake OMS.
3. Obrasci za provođenje izbora:
- OMS 1 - prijedlog liste kandidata za članove
				 vijeća mjesnih odbora,

Rješenje o imenovanju Općinskog
izbornog povjerenstva za provedbu
izbora za članove vijeća mjesnih
odbora

- OMS 6 - Rješenje o imenovanju biračkih
				 mjesta
- OMS 7 - Rješenje o imenovanju biračkog
				 odbora
- OMS 8

- glasački listić

- OMS 9

- zapisnik o radu biračkog odbora

- OMS 10 				
				
				

Zapisnik o radu Općinskog izbornog
povjerenstva za izbor članova
vijeća mjesnih odbora u izbornoj
jedinici.

4. Obrasci iz točke 1. ovih obvezatnih uputa mogu
se preuzeti u sjedištu Općinskog izbornog
povjerenstva za provedbu izbora za članove
vijeća mjesnih odbora u Općini Lipovljani, Trg
hrvatskih branitelja 3,
5. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Lipovljani i na WEB stranici Općine Lipovljani.
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA
MJESNIH ODBORA
KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2176/13-03-11-02
Lipovljani. 11. travnja 2011.
Predsjednica Povjerenstva
Natalija Rohan, v.r.

2.
Na temelju članka 20. Odluke o provođenju izbora
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 9/11), Općinsko
izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
vijeća mjesnih odbora propisuje slijedeće

Ponedjeljak, 11. travnja 2011.

3.
Na temelju članka 20. Odluke o provođenju izbora
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 9/11), Općinsko
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
vijeća mjesnih odbora propisuje
OBVEZATNE UPUTE MS - III
O ODUSTANKU OD KANDIDATURE ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA
PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI
I.
Političke stranke registrirane u Republici hrvatskoj,
koje su predložile kandidacijske liste (u daljnjem tekstu: liste) za članove vijeća mjesnih odbora, mogu

Ponedjeljak, 11. travnja 2011.
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na način propisan njihovim statutom ili posebnom
odlukom donesenom na temelju statuta, odustati od
predložene liste najkasnije do 10. SVIBNJA 2011.
godine u 24:00 sata.
II.
Podnositelji koji su predložili nezavisne liste za
članove vijeća mjesnih odbora mogu odustati od
predložene liste najkasnije do 10. SVIBNJA 2011.
godine u 24:00 sata.
III.
Odustanak jednog ili više kandidata s liste nije
moguć nakon što je lista predana Općinskom izbornom
povjerenstvu za provođenje izbora za vijeća mjesnih
odbora, te se odustanak neće uvažiti i lista ostaje
potpuna sa imenima svih predloženih kandidata.
IV.
Pisana obavijest o odustanku mora biti dostavljena
Općinskom izbornom povjerenstvu za provođenje izora
za vijeća mjesnih odbora najkasnije do 10. svibnja
2011. godine u 24.00 sata.
V.
Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Lipovljani i na WEB stranici Općine Lipovljani.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA
MJESNIH ODBORA
KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2176/13-03-11-03
Lipovljani. 11. travnja 2011.
Predsjednica Povjerenstva
Natalija Rohan, v.r.

4.
Na temelju članka 20. Odluke o provođenju izbora
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 9/11), Općinsko
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
vijeća mjesnih odbora propisuje
OBVEZATNE UPUTE MS - IV
O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I
O NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA
PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA
MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE
LIPOVLJANI
I.
Pravo na praćenje provedbe izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani

imaju: političke stranke i birači koji su predložili liste
za izbor članova vijeća mjesnih odbora, nevladine
udruge i strani promatrači.
Promatrač ne smije biti kandidat na izborima.
Pravo promatranja izbora obuhvaća naročito promatranje izborne promidžbe, posebno tiskanje i korištenje izbornog materijala, cjelokupnog izbornog
postupka, glasovanja, rada izbornih tijela uvid u sav
izborni materijal.
II.
1. Promatrači političkih stranaka i birača koji su
predložili liste za izbor članova vijeća mjesnih
odbora.
Političke stranke i birači koji su predložili liste za
izbor članova vijeća mjesnih odbora mogu odrediti
promatrače za sva izborna tijela (Općinsko izborno
povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora i biračke odbore).
Promatrač kojeg odredi politička stranka dužan
je izbornom povjerenstvu čiji rad promatra predočiti
potvrdu političke stranke koja ga je odredila. Potvrdu
izdaje i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje
političke stranke, odnosno opunomoćenik kojeg ta
osoba ovlasti.
Promatrač kojeg odrede birači koji su predložili
nezavisnog kandidata dužan je izbornom tijelu čiji
rad promatra predočiti potvrdu podnositelja prijave
nezavisne liste.
2. Promatrači nevladinih udruga
Nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj
imaju pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavog
izbornog postupka, a napose rad izbornih tijela.
Nevladine udruge koje namjeravaju promatrati provedbu izbora dužne su najkasnije u roku od dvadeset
dana od dana raspisivanja izbora zatražiti Općinsko
izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
vijeća mjesnih odbora suglasnost za promatranje rada
biračkih odbora.
Uz zahtijev za izdavanje odobrenja prilaže se rješenje o upisu u Registar udruga u prijepisu ili preslici.
Odluku o zahtjevu nevladine udruge nadležno izborno povjerenstvo bez odgode dostavlja na adresu
sjedišta udruge ili ovlaštenoj osobi udruge.
Promatrač kojeg je odredila nevladina udruga kojoj
je dopušteno promatranje izbora dužna je izbornom
tijelu čiji rad promatra predočiti potvrdu nevladine
udruge koja ga je odredila.
Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena za
zastupanje udruge, odnosno opunomoćenik kojega
ta osoba ovlasti.
U potvrdi se navodi broj i datum odobrenja za
promatranje rada izbornog tijela te općinsko izborno
povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora koje je odobrenje izdalo.
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3. Strani promatrači
Promatraču kojega je odredila međunarodna organizacija koja djeluje u Republici Hrvatskoj (strani
promatrač) status stranog promatrača odobrenjem
određuje Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu
izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
Prije početka praćenja izbornog postupka strani
promatrači dužni su predsjedniku ili članu izbornog
tijela čiji rad promatraju predočiti odobrenje iz stavka
1. ovog članka.
III.
Prije početka praćenja izbora promatrači su dužni
predsjedniku ili članu izbornog tijela čiji će rad promatrati predočiti:
-

promatrač političke stranke - potvrdu političke
stranke koja ga je odredila,

-

promatrač nevladine udruge - iskaznicu koju
mu je izdalo Općinsko izborno povjerenstvo za
izbor članova vijeća mjesnih odbora,

-

strani promatrači - iskaznicu koju mu je izdalo
Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu
izbora članova vijeća mjesnih odbora,

Ako Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu
izbora za članove vijeća mjesnih odbora, promatraču
nevladine udruge, na temelju pravodobno podnesenog
zahtijeva, nije izdalo iskaznicu, promatrač će se identificirati rješenjem Općinskog izbornog povjerenstva
za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora,
kojim je nevladinoj udruzi odobreno promatranje izbora
i odlukom ovlaštene nevladine udruge o imenovanju
promatrača.
IV.
Za cijelo vrijeme promatranja promatrač je dužan
nositi vidljivo istaknutu iskaznicu koju mu je izdalo
nadležno Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu
izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Izborno tijelo
čiji se rad promatra ne smije zabraniti promatranje, ali
može ograničiti broj promatrača ako prostorni uvjeti
ili drugi neotklonivi razlozi ne dopuštaju istodobno
promatranje svim promatračima. Političkim strankama, biračima koji su predložili kandidate, nevladinim
udrugama i međunarodnim organizacijama mora se
omogućiti da imaju najmanje po jednog promatrača
na biralištu ili pri izbornom tijelu.
V.
Promatrač ima pravo promatrati cjelokupni izborni
postupak, glasovanje, rad izbornih tijela, te ima pravo
uvida u sve izborne materijale. Promatrač je za vrijeme
promatranja dužan poštovati odredbe ovih obvezatnih
uputa te ostalih pismenih i usmenih uputa Općinskog
izbornog povjerenstvo za provedbu izbora za članove
vijeća mjesnih odbora i bračkih odbora. Izborna tijela
dužna su svakom promatraču na jednak način i bez
ograničenja omogućiti promatranje i praćenje svoga
tijela.
Promatrač ima pravo biti nazočan radu Općinskog
izbornog povjerenstvo za provedbu izbora za članove

Ponedjeljak, 11. travnja 2011.

vijeća mjesnih odbora za vrijeme održavanja sjednica,
upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo
otklanjanje.
Promatračima pravo davati pisane, obrazložene
primjedbe na rad izbornih tijela. Primjedbe se prilažu
zapisniku o radu izbornog tijela.
Promatrač ima pravo tražiti presliku ili prijepis
zapisnika o radu izbornog tijela čiji je rad promatrao.
Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela.
Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti
promatrača koji ometa rad izbornog tijela.
Predsjednik izbornog tijela ovlašten je udaljiti promatrača, ako unatoč opomeni nastavi s ometanjem.
Promatrač koji promatra rad biračkog odbora ima
pravo biti nazočan radu biračkog odbora od pripremanja birališta prije otvaranja, za vrijeme glasovanja,
prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanju rezultata
glasovanja.
Promatrač ima pravo davati pisane, obrazložene
primjedbe u zapisnik o radu biračkog odbora.
Birački odbor dužan je primiti primjedbu promatrača,
priložiti je zapisniku o radu biračkog odbora i o tome
izdati potvrdu.
Promatrač može pratiti predaju izbornog materijala
od strane biračkog odbora općinskom izbornom povjerenstvu za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora.
Promatrač smije dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta,
ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora.
Promatrač može biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na nepravilnosti i
tražiti njihovo otklanjanje, te u zapisnik izbornog tijela
stavljati primjedbe.
Promatrač ima pravo dobiti presliku zapisnika
izbornog tijela čiji je rad promatrao.
Promatraču nije dopušteno:
-

odgovarati na upute birača. Promatrač je dužan
birača koji mu se obrati uputiti predsjedniku ili
članu biračkog odbora.

-

nositi oznake, značke, fotografije, promotivni
ili drugi materijal koji može utjecati na birače,

-

tonsko ili videosnimanje rada izbornih tijela,

-

aktivno ili pasivno utjecati na birače.
VI.

Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Lipovljani i WEB stranici Općine Lipovljani.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJE
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA
KLASA. 013-03/11-01/01
URBROJ: 2176/13-03-11-04
Lipovljani. 11. travnja 2011.
Predsjednica Povjerenstva
Natalija Rohan, v.r.

Ponedjeljak, 11. travnja 2011.
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5.
Na temelju članka 20. Odluke o provođenju izbora
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 9/11), Općinsko
izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
vijeća mjesnih odbora propisuje

KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2176/13-03-11-05
Lipovljani. 11. travnja 2011.
Predsjednica Povjerenstva
Natalija Rohan, v.r.

OBVEZATNE UPUTE MS - V
O NAČINU UREĐENJA PROSTORIJA ZA
GLASOVANJE
I.
Na svakom biračkom mjestu će se odrediti posebna
prostorija za glasovanje koja mora biti uređena na
način da se ne pogoduje bilo kojoj političkoj stranci ili
kandidatu, te se u toj prostoriji ne smiju isticati nikakvi
stranački simboli, fotografije, te drugi simboli i oznake
osim državnih simbola u skladu s Ustavom Republike
Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike
Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, te službeni simboli Općine Lipovljani, sukladno
Statutu i općim aktima Općine Lipovljani.
II.
Prostorije u kojima će se glasovati moraju se urediti
i opremiti na način da se osigura tajnost glasovanja,
dakle, da nitko od prisutnih iz bilo kojeg dijela prostorije
ne može vidjeti kako je glasač popunio glasački listić.
U tu svrhu postavljaju se kartonske pregrade.
III.
Birački odbor na svakom biračkom mjestu dužan
je, neposredno prije otvaranja birališta, vidljivo istaknuti sve kandidacijske liste s pregledno navedenim
imenima svih kandidata za sva vijeća mjesnog odbora
za koji se glasuje.
IV.
Birački odbor dužan je prije postavljanja glasačke
kutije na njezino mjesto u prostoriji za glasovanje istu
sastaviti te jamstvenikom i pečatnim voskom zapečatiti
na način da se ne može otvoriti bez lomljenja voska
ili jamstvenika.
V.
Birački odbor je dužan na prednju stranu glasačke
kutije vidljivo istaknuti glasački listić kakav se inače
ubacuje u tu kutiju.
VI.
Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenje i objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Lipovljani i WEB stranici Općine Lipovljani.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA

6.
Na temelju članka 20. Odluke o provođenju izbora
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 9/11), Općinsko
izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
vijeća mjesnih odbora propisuje
OBVEZNE UPUTE BROJ MS - VI
O NAČINU GLASOVANJA NEPISMENIH OSOBA,
OSOBA S TJELESNOM MANOM, TE OSOBA
KOJE SE NALAZE U BOLNICI, INVALIDNIH
BOLESNIH TE NEPOKRETNIH OSOBA
I.
Glasovanje se obavlja osobno, na biračkom mjestu,
glasačkim listićem, što zanači da nitko ne može izvršiti
glasovanje preko druge osobe.
Izuzetno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepa, slabovidna osoba, osoba bez ruke i sl.) ili zbog
nepismenosti ne bi mogao samostalno glasovati, može
doći na biralište u pratnji druge osobe koja je pismena
i fizički u mogućnosti obaviti radnju glasovanja, i dati
upute toj osobi, koja će po njegovoj ovlasti i uputi
zaokružiti redni broj ispred naziva liste ili kandidata
za koju takav birač glasuje.
II.
Kad birač zbog bolesti, tjelesnog oštećenja ili
nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
(jer se nalazi u bolnici, bolestan je kod kuće, jer je
invalidna ili nepokretna osoba ili slično), a izrazi želju
za glasovanjem, obavijestit će o tome birački odbor
koji mu je dužan omogućiti glasovanje.
U tu svrhu, predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili njihovih
zamjenika 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 (kovertu) i zatvoriti
je u prisutnosti članova biračkog odbora, koji će je po
povratku na biračko mjesto, ubaciti u glasačku kutiju.
Glasovanje na ovaj način obavit će se samo u
slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kada
je takav birač pravovremeno obavijestio birački odbor
da želi glasovati.
III.
Glasovanje osoba iz točke 1. i 2. ovih Obvezatnih
uputa poimenično će se iskazati u zapisnik o radu
biračkog odbora.
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IV.

Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Lipovljani i WEB stanici Općine Lipovljani.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA
MJESNIH ODBORA
KLASA: 013-03/11/01-01
URBROJ: 2176/13-03-11-06
Lipovljani. 11. travnja 2011.
Predsjednica Povjerenstva
Natalija Rohan, v.r.

7.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu
izbora za članove vijeća mjesnih odbora
OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - VII
O PEČATIMA I POTVRDAMA ZA POTREBE
IZBORA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
1. Obrasci i druga pismena za provedbu izbora
za članove vijeća mjesnih odbora ovjeravat će
se pečatom propisanim obvezatnim uputama.
2. Pečat iz točke 1. za provedbu izbora je: »Republika Hrvatska, općina Lipovljani, Općinsko
izborno povjerenstvo«.
3. Izborni materijal u postupku kandidiranja dostavlja se Općinskom izbornom povjerenstvu
za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih
odbora, Lipovljanima, Trg hrvatskih branitelja 3.
O primitku i predaji obrazaca i ostalog izbornog materijala izdavat će se isključivo potvrde
propisane obvezatnim uputama.
4. Potvrde iz točke 3. za provođenje izbora su:
a) Potvrda Općinskog izbornog povjerenstva
za provedbu izbora članova vijeća mjesnih
odbora o primitku izbornih materijala u postupku kandidiranja
b) Potvrda biračkog odbora o primitku izbornih
materijala
c)		 Potvrda biračkog odbora o predaji izbornog
materijala
5. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Lipovljani i WEB stranici Općine Lipovljani.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA
MJESNIH ODBORA

Ponedjeljak, 11. travnja 2011.

KLASA: 013-03/07-01/01
URBROJ: 2176/13-03-11-07
Lipovljani. 11. travnja 2011.
Predsjednica Povjerenstva
Natalija Rohan, v.r.

8.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu
izbora za izbor članova vijeća mjesnog odbora
Na temelju članka 20. Odluke o provođenju izbora
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 9/11), Općinsko
izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
vijeća mjesnih odbora propisuje sljedeće
OBVEZNE UPUTE MS - VIII
O BROJU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA I POTREBNOM BROJU BIRAČA KOJI
PODRŽAVAJU NEZAVISNE LISTE
A) Polazeći od članka 10. Odluke o provođenju
izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani utvrđuje se da se u
vijeća mjesnih odbora biraju:
- Mjesni odbor Lipovljani
9 članova
- Mjesni odbor Piljenice
5 članova
- Mjesni odbor Krivaj
5 članova
- Mjesni odbor K. Velika
5 članova
B) Polazeći od odredbe članka 9. Odluke o provođenju izbora članova vijeća mjesnih odbora
na području Općine Lipovljani, utvrđuje se da,
kad birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu
nezavisnu kandidacijsku listu za pravovaljanost
kandidacijske liste dužni su prikupiti 5% potpisa
od ukupnog broja birača upisanih na području
mjesnog odbora.
100 potpisa
- za Mjesni odbor Lipovljani
- za Mjesni odbor Krivaj
15 potpisa
- za Mjesni odbor K.Velika
21 potpis
- za Mjesni odbor Piljenice
16 potpisa
C) Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Lipovljani i WEB stranici Općine Lipovljani.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH
Klasa: 013-03/11-01/01
Urbroj: 2176/13-03-11-08
Lipovljani. 11. travnja 2011.
Predsjednica Povjerenstva
Natalija Rohan, v.r.

Ponedjeljak, 11. travnja 2011.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 15 - Stranica 523

Stranica 524 - Broj 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

Ponedjeljak, 11. travnja 2011.

SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADONAČELNIKA
6.

Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog
plana uređenja poduzetničke zone »Poljice« u Hrvatskoj Kostajnici

513

GRAD NOVSKA
AKTI GRADONAČELNIKA
7.

Dopuna Plana nabave Grada Novske za
2011. godinu

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne
zone »Mošćenica - Poljana«

Obvezatne upute broj MS - I o redosljedu
izbornih radnji i tijeku rokova

517

2.

Obvezatne upute broj MS - II o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora
za vijeća mjesnih odbora

518

Obvezatne upute MS - III o odustanku
od kandidature za izbor članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine
Lipovljani

518

Obvezatne upute MS - IV o pravima i
dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provedbu izbora
za članove vijeća mjesnih odbora na
području Općine Lipovljani

519

5.

Obvezatne upute MS - V o načinu uređenja prostorija za glasovanje

521

6.

Obvezatne upute MS - VI o načinu
glasovanja nepismenih osoba, osoba
s tjelesnom manom, te osoba koje se
nalaze u bolnici, invalidnih bolesnih te
nepokretnih osoba

521

Obvezatne upute broj MS - VII o pečatima i potvrdama za potrebe izbora vijeća
mjesnih odbora

522

Obvezatne upute MS - VIII o broju članova
vijeća mjesnih odbora i potrebnom broju
birača koji podržavaju nezavisne liste

522

3.
514

GRAD PETRINJA
AKTI UPRAVNOG ODJELA
ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I
KULTURNE BAŠTINE
3.

1.

4.

515

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
2.

3.

Odluka o raspisivanju izbora za članove
Vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani
Prethodna rasprava o Nacrtu Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Lipovljani

7.
516
8.
516

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498,
www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »Službeni vjesnik«
izlazi po potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

