God. XV

Grad Kutina, 14. ožujka 2008.

Broj: 2

POGLAVARSTVO GRADA KUTINE
11. Odluka o raspisivanju izbora za članove
Vijeća Mjesnih odbora na podnicjn Grada
Kutine
12. Odluka o visini naknade članovima izbornih
tijela za provedbu izbora za članove Vijeća
mjesnih odbora na području Grada Kutine
13. Rješenje o imenovanju Izbornog
povjerenstva za provođenje izbora za Vijeća
mjesni odbora na području Grada Kutine
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
poslovnim prostorima
15. Zaključak o raspodjeli sredstava za
natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola
Grada Kutine za 2008. godinu
16. Zaključak o prihvaćanju Plana održavanja
mjesnih domova Grada Kutine u 2008. g
17. Zaključak o uključivanju Grada Kutine u
projekt SGE - Strategije gospodarenja
energijom
18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća i davanju
suglasnosti tvrtki KSK Kutina
19. Zaključak o davanju suglasnosti za
sudjelovanje u rudu Skupštine Moslavine
d.o.o.

11.

AKTI IZBORNOG POVJERENSTVA
1. Rješenje o imenovanju sastava izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnih
odbora
2. Obvezatne upute M S - I I

U Vijeće Mjesnog odbora Banova Jaruga bira se 7 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Batina bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Brinjani bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Čaire bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Gojio bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Husain bira se 9 članova

Na temelju članka 73. stavak 4. i članka 82
Statuta Grada Kutine («Službene novine Grada
Kutine» br. 6/03., 9/03., 2/05. i 1/06) članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Kutine («Službene novine»
Grada Kutine br. 8/03.i 2/04.) Poglavarstvo Grada
Kutine na 45. sjednici, održanoj 14.ožujka 2008.
godine, donijelo je

Odluku
o raspisivanju izbora za članove Vijeća
Mjesnih odbora na području
Grada Kutine
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Kutine.
Članak 2.
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U Vijeće Mjesnog odbora Ilova bira se 7 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Jamarice bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Janja Lipa bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Kletište bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Katoličke Čaire bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Kutinska Slatina bira se 7 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Međurić bira se 7 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Mišinka bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Repušniea bira se 9 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Stupovača bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Šartovac bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Kraiška Kutinica bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Kutinica bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Mikleuška bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Selište bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Zbjegovača bira se 5 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Radićeva Kutina bira se 9 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Radnički naselje Kutina bira se 5
članova
U Vijeće Mjesnog odbora Kutina - grad bira se 11 članova
Članak3.
Za dan provođenja izbora određuje se nedjelja
27. travnja 2008. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «
Službenim novinama Grada Kutine».
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 010-07/08-02/01.
Urbroj: 2176/03-01-08-1
Kutina, 14. ožujka 2008. godine

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade članovima Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine, u nastavku: Gradskog izbornog povjerenstva, članovima Izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća
mjesnog odbora, u nastavku: Izborno povjerenstvo
mjesnog odbora i članovima biračkih odbora.
Članak 2.
Svim članovima Gradskog izbornog povjerenstva
utvrđuje se naknada u neto iznosu od 1.000,00 kuna.
Članak 3.
Svim članovima Izbornog povjerenstva za mjesne
odbore utvrđuje se naknada u neto iznosu od 4.000,00
kuna.
Članak 4.
Članovima biračkih odbora utvrđuje se naknada u
neto iznosu od 300,00 kuna.
Članak 5.
Gradsko poglavarstvo će posebnim Zaključkom
utvrditi i visinu naknade za sve ostale sudionike u
provedbi izbora za vijeća mjesnih odbora na području
Grada Kutine, a nakon što Izborno povjerenstvo za
mjesne odbore utvrdi i objavi rezultate glasovanja i
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Grada Kutine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
«Službenim novinama Grada Kutine.»

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gradskog poglavarstva:
mr. se. Davor Žmegač v.r.

12.
Na temelju članka 55. Statuta Grada Kutine
(«Službene novine Grada Kutine» br.6/03. i
9/03.), članka 21. stavak 3 Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Kutine («Sl. novine Grada Kutine br. 8/03. i
2/04.), Poglavarstvo Grada Kutine na 45. sjednici,
održanoj 14. ožujka 2008. godine, donijelo je

Odluku
o visini naknade članovima izbornih
tijela u provedbi izbora za vijeća mjesnih
odbora na području Grada Kutine

Klasa: 010-07/08-02/01.
Urbroj: 2176/03-01-08-3
Kutina, 14. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Gradskog poglavarstva:
mr. sc. Davor Žmegač v.r.

13.
Na temelju članka 22. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Kutine «Službene novine Grada Kutine» br.8/03
i 2/04) Poglavarstvo Grada Kutine na 45. sjednici, održanoj 14. ožujka 2008. godine donijelo je
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Rješenje
o imenovanju sastava Gradskog izbornog
povjerenstva za provođenje izbora
članova vijeća mjesnih odbora
na području Grada Kutine
I.
U sastav Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Kutine imenuju se:
1. Nada Žegarac, za predsjednika
2. Željka Vrbanec , za člana
3. Ana Jelić, za člana
1. Marija Rukavina, za zamjenika predsjednika
2. Gabrijela Mayer, za zamjenika člana
3. Branko Kranjčević, za zamjenika člana
II.
Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine:
1. brine za zakonitu provedbu izbora na biračkim mjestima na području Grada Kutine,
2. p r o p i s u j e o b r a s c e u p o s t u p k u k a n d i d i r a n j a i
provedbe izbora,
3. donosi obvezatne upute za rad Izbornog povjerenstava za izbor članova Vijeća mjesnog odbora,
4. donosi obvezatne upute o pravima i dužnostima promatrača, kao i načinu praćenja provedbe izbora
5. imenuje članove Izbornog povjerenstva za mjesne
odbore
6. neposredno nadzire rad Izbornog povjerenstva
7. obavlja i druge poslove određene Odlukom o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine
III.
Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje
Klasa: 010-07/04 01/3; Urbroj: 2176/03-01-04-48/3 od
25. veljače 2004. godine.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenim novinama Grada Kutine».
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 010-07/08-02/01.
Urbroj: 2176/03-01-08-2
Kutina, 14. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Gradskog poglavarstva:
mr. sc. Davor Žmegač v.r.
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14.
Na temelju članka 55. Statuta Grada Kutine
(«Službene novine Grada Kutine « br. 6/03, 9/03.,
3/05 i 1/06..), Gradsko poglavarstvo Grada Kutine
na 45. sjednici održanoj 14. ožujka 2008. godine,
donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
ODLUKE
o visini zakupnine poslovnog prostora i
načinu obračuna komunalne i druge
potrošnje za poslovni objekt u
vlasništvu Grada Kutine
Članak 1.
U Odluci o visini zakupnine poslovnog prostora i
načinu obračuna komunalne i druge potrošnje za poslovni objekt u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/05.) u nazivu Odluke pojam
«poslovni objekt» iz jednine stavlja se u množinu i glasi:
"poslovne objekte".
Članak 2.
U članku 1. stavku 1 iza naziva ulice Augusta Šenoe 2 dodaje se slijedeći tekst koji glasi:
" i dijelu poslovnog objekta u ulici Hrvatskih branitelja 2 u Kutini,"
Članak 3.
Članak 2. mijenja se i glasi:
"Uvjeti zakupa iz članka 1. ove Odluke ne odnose
se na korisnike poslovnog prostora u objektu u ulici
Augusta Šenoe 2 u Kutini, a koji posluju u sklopu
T E H N O L O Š K O G PARKA K U T I N A - I M P U L S N I
CENTAR, odnosno na temelju uvjeta određenih Programom razvoja Tehnološkog parka KT - IC i koji su stupili u zakup poslovnog prostora na temelju provedenog
Javnog nadmetanja.
Poslovni prostor u sklopu Tehnološkog parka iz
stavka 1. ovog članka nalazi se na 1. katu predmetnog
poslovnog objekta iz stavka 1. ovog članka i obuhvaća
prostore pod oznakama: P14, P15, P24, P25, P26 i P 2 7
iz prikaza tlocrta postojećeg stanja poslovnog objekta.
Uvjeti zakupa po ovoj Odluci isključuju i dio prostora u poslovnom objektu u ulici Hrvatskih branitelja 2,
koji je Sporazumom o korištenju prostora utvrđen između Grada Kutine i Ureda državne uprave u Sisačkomoslavačkoj županiji (Klasa: 372-1/08-01/9, Urbroj:
2176-01-01/01-08-1 od 03.3.2008.)."
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenim novinama Grada Kutine.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 372-01/08-01/11.
Urbroj: 2176/03-05/2-08-1
Kutina, 14. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Gradskog poglavarstva:
mr. sc. Davor Žmegač v.r.

15.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine, na 45.
sjednici održanoj 14. ožujka 2008. godine, razmatralo je prijedlog raspodjele sredstava za natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola Grada
Kutine za 2008. godinu.
Temeljem članka 76. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

16.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine, na 45.
sjednici održanoj 14. ožujka 2008. godine, razmatralo je prijedlog Plana održavanja mjesnih domova Grada Kutine u 2008. godini.
Temeljem članka 76. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

Zaključak
1. Usvaja se prijedlog Plana tekućeg i investicijskog održavanja mjesnih domova u 2008. godini na
području Grada Kutine.
2. Zadužuje se Upravni odjel za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada, za provedbu Plana
iz točke 1. ovog Zaključka u okviru raspoloživih sredstva u Proračunu G r a d a Kutina za 2008. godinu
namijenjenih za te potrebe.
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Zaključak
Sredstva planirana u Proračunu Grada Kutine za
2008.
godinu GLAVA 0002 O D G O J I
OBRAZOVANJE, Podglava 0002 Osnovno školstvo,
Aktivnost A002 Redovna djelatnost van opsega, pozicija R 0112 Tekuće donacije za školska natjecanja raspoređuju se:
1. Srednjoj školi Tina Ujevića Kutina
Tehničkoj školi Kutina
3. OŠ Zvonimira Franka Kutina
4. OŠ Stjepana Kefelje Kutina
5. OŠ Mate Lovraka Kutina
6. OŠ Vladimira Vidrića Kutina
7. OŠ Banova Jaruga

11.983,00 kn
4.277,00 kn
5.022,00 kn
4.908,00 kn
5.251,00 kn
4.857,00 kn
10.863,00 kn

UKUPNO: 47.161,00 kn
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-01-08-45-9
Kutina, 14. ožujka 2008. godine.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva:
mr. sc. Davor Žmegač v.r.
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Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-01-08-45-11
Kutina, 14. ožujka 2008. godine.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva:
mr. sc. Davor Žmegač v.r.

17.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine, na 45.
sjednici održanoj 14. ožujka 2008. godine, razmatralo je Strategiju gospodarenja energijom -SGEuključivanje Grada u projekt.
Temeljem članka 76. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

Zaključak
1. Usvaja se prijedlog Ministarstva gospodarstva,
rada i poduzetništva na temelju kojeg Grad Kutina
prihvaća sudjelovanje na projektu "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici
Hrvatskoj" (SGE).
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2. Projekt iz točke 1. Zaključka provodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Program
Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) sa gradovima i
županijama uključenim u isti Projekt.
3. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Kutine za
potpis Pisma namjere kojim suradnju usuglašavaju
UNDP i Grad Kutina na temelju projekta SGE, te je
isto sastavni dio ovog Zaključka.
4. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Kutine za
potpis teksta E N E R G E T S K E POVELJE u svibnju
2008. godine na Konferenciji gradova i županija u
Splitu.
5. Za provođenje aktivnosti koje su u Pismu namjere iz točke 3. ovog Zaključka, navedene kao obveze
gradova i županija (točke 1-11) imenuje se Stručno
povjerenstvo za pripremu i provedbu i daljnji nadzor
nad realizacijom Projekta SGE u sastavu:
- Josip Jelić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni
sustav, za voditelja Stručnog povjerenstva
- Tomislav Uroić, stručni suradnik za analizu i razvoj u
Upravnom odjelu za razvoj, gospodarstvo i upravljanje
imovinom Grada, za člana
- Tomislav Habek, referent za održavanje imovine
Grada u Upravnom odjelu za razvoj, gospodarstvo i
upravljanje imovinom Grada, za člana
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

1. Prihvaća se Izvješće Komunalnih servisa Kutina
d.o.o. - Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja
za izbor najpovoljnijeg suorganizatora u poslovima
organizacije naplate parkiranja vozila na parkiralištima
Grada Kutine, provedenog sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva Klase: 022-05/08-02/1, U r b r o j :
2176/03-08-42-6 od 29. siječnja 2008. godine. Isto Izvješće i Analiza ponuda sastavni su dio ovog Zaključka.
2. Povjerenstvo iz točke 1. ovog Zaključka
ocijenilo je tvrtku "PARKCOM" d.o.o. iz Zagreba,
Medvedgradska 47, kao najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ista u potpunosti ispunjava sve uvjete iz nadmetanja.
3. Temeljem Izvješća Povjerenstva o provedenom
j a v n o m n a d m e t a n j u , daje se s u g l a s n o s t tvrtki
Komunalni servisi Kutina d.o.o. za zaključivanje Ugovora o poslovnoj suradnji sa izabranim suorganizatorom iz točke 2. Zaključka, te da odmah započne sa
daljnjim aktivnostima za provođenje poslova organizacije naplate parkiranja vozila na parkiralištima Grada
Kutine.
4. Zadužuje se direktor Komunalnih servisa Kutina d.o.o. da i nadalje po potrebi izvještava Gradsko
poglavarstvo o dinamici realizacije postupka organizacije naplate parkiranja, te da početak provođenja
naplate parkiranja na području Grada Kutine započne
najkasnije 01. srpnja 2008. godine kako je to planirano
Projektnim planom za 2008. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-01-08-45-12
Kutina, 14. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Gradskog poglavarstva:
mr. sc. Davor Žmegač v.r.

18.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine, na 45.
sjednici održanoj 14. ožujka 2008. godine, razmatralo je prijedlog za davanje suglasnosti na Izvješće povjerenstva i izbor najpovoljnijeg suorganizatora u poslovima organizacije naplate
parkiranja vozila na parkiralištima Grada Kutine.
Temeljem članka 78. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

Zaključak

Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-01-08-45-20
Kutina, 14. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Gradskog poglavarstva:
mr. sc. Davor Žmegač v.r.

19.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine, na 44.
sjednici, održanoj 06.ožujka 2008. godine, razmatralo je prijedlog za davanje suglasnosti gradonačelniku u vezi glasanja o prodaji poslovnog udjela općine Velika Ludina u tvrtki Moslavina
d.o.o. Kutina.
Temeljem članka 76. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

Zaključak
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I.
Daje se suglasnost gradonačelniku Grada Kutine
mr. sc. Davoru Žmegaču da sudjeluje u radu Skupštine
Moslavine d.o.o. Kutina, dana 06. ožujka 2008. godine i
da glasa za promjene Društvenog ugovora tvrtke
Moslavina d.o.o. Kutina, kao i za druge odluke o kojima će se glasati na Skupštini Moslavine d.o.o., a u vezi
zahtjeva općine Velika Ludina, kao jednog od suvlasnika.

1. Stjepan Rožić, za predsjednika;
2. Tomislav Vugrin, za člana;
3. Draženko Stanušić, za član, te

II.
Suglasnost iz točke I. ovog Zaključka daje se na
zahtjev općine Velika Ludina, a odnosi se izričito na
pravo raspolaganja, odnosno prodaje, poslovnog udjela
u tvrtki Moslavina d.o.o. Kutina, vlasništvo općine Velika Ludina, koja je jedino odgovorna za provedeni postupak prodaje i raspolaganja s istim.

II.
Izborno povjerenstvo:
- brine o zakonitoj pripremi i provođenju izbora za članove vijeća mjesnih odbora (dalje: Vijeće),
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne izbore,
određuje biračka mjesta za mjesne izbore,
- nadzire rad biračkih odbora,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na
svom području.
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i
- sastavlja zbirnu listu za Vijeće,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova
Vijeća,
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim mjestima na svom području
- objavljuje rezultate mjesnih izbora i
- obavlja druge poslove radi provedbe mjesnih izbora.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenim novinama Grada Kutine".

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-01-08-45-11
Kutina, 14. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Gradskog poglavarstva:
mr. sc. Davor Žmegač v.r.

1.
Na temelju čl. 23. Odluke o izboru članova
Vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine
(Službene novine Grada Kutine broj 8/03 i 2/04),
Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje
izbora za članove Vijeća mjesnih odbora, na sjednici održanoj 14. ožujka 2008. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova vijeća
mjesnih odbora
I.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine
(dalje: Izborno povjerenstvo) imenuje se:

1. Josip Štruklec, za zamjenika predsjednika;
2. Andreja Ivančić, za zamjenika člana;
3. Nada Rokić - Delač, za zamjenika člana.

III.
Ovo rješenje objavit će se u «Službenim novinama» Grada Kutine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA
GRAD KUTINA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Predsjednik
Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje
izbora za članove Vijeća mjesnih odbora:
Nada Žegarac, dipl., iur., v.r.

2.

Na temelju čl. 23. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutne
(Službene novine Grada Kutine broj 8/03 i 2/04),
Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje
izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
propisuje

OBVEZATNE UPUTE MS - II
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I. OPĆENITO O IZBORNIM RADINJAMA
1 . Poglavarstvo Grada Kutine donijelo je Odluku
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora.
Odluka je objavljena 14. ožujka 2008. godine.
Izbori će se održati u nedjelju 27. travnja 2008. godine
2. Rokovi teku od dana
15. ožujka 2008. godine od 00,00 sati.
3. Prijedlozi lista za izbor članova Vijeća mjesnog
odbora iz toč. 1. ovih Obvezatnih uputa moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu za izbor članova Vijeća
mjesnih o d b o r a (dalje: I z b o r n o p o v j e r e n s t v o )
najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja
izbora
dakle do 26. ožujka 2008. godine do 24,00 sata.
Prijedlozi kandidacijskih lista predaju se Izbornom povjerenstvu u zgradi OPĆINSKOG SUDA U
KUTINI, SOBA BR. 19, I. KAT, svaki radni dan u vremenu od 9.00 do 15,00 sati.
Zadnjeg dana, 26. ožujka 2008. godine, prijedlozi
kandidacijskih lista moći će se predati u vremenu od
9.00 do 24.00 sata.
U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani
od red. br. 1 pa do zaključno rednog broja koliko se članova Vijeća mjesnog odbora bira na izborima (čl. 11. i
12. Odluke o izborima članova Vijeća mjesnog odbora).
Uz prijedlog liste dostavljaju se i očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature, ovjerene od strane javnog bilježnika ILI IZBORNOG POVJERENSTVA.
4. Za prijedloge NEZAVISNE kandidacijske liste,
koju predlažu birači, potreban je odgovarajući broj potpisa koji ovisi o broju članova koji se bira u Vijeće pojedinog mjesnog odbora (čl. 9. i 10. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnog odbora) i to:
- za Vijeće mjesnog odbora koje ima 5 članova - 20 potpisa
- za Vijeće mjesnog odbora koje ima 7 članova - 30 potpisa
- za Vijeće mjesnog odbora koji ima 9 članova - 40 potpisa
- za Vijeće mjesnog odbora koje ima 11 članova - 50 potpisa
Člankom 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine
utvrđen je broj članova Vijeća koji se bira u svakom od
25 mjesnih odbora na području Grada Kutine.
U vijeće Mjesnog odbora Banova Jaruga bira se 7 članova
U Vijeće Mjesnog odbora Batina bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Brinjani bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Čairc bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Gojio bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Husain bira se 9 članova
U vijeće Mjesnog odbora Ilova bira se 7 članova
U vijeće Mjesnog odbora Jamarice bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Janja Lipa bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Kletište bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Katoličke Čairc bira se 5 članova
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U vijeće Mjesnog odbora Kutinska Slatina bira se 7 članova
U vijeće Mjesnog odbora Međurić bira se 7 članova
U vijeće Mjesnog odbora Mišinka bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Repušnice bira se 9 članova
U vijeće Mjesnog odbora Stupovača bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Šartovac bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Kraiška Kutinica bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Kutinica bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Mikleuška bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Selište bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Zbjegovača bira se 5 članova
U vijeće Mjesnog odbora Radićcva Kutina bira se 9 članova
U vijeće Mjesnog odbora Radničko naselje Kutina bira se 5
članova
U vijeće Mjesnog odbora Kutina - grad bira se 11 članova.
5. Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti na
oglasnoj ploči sve pravovaljane predložene liste za izbor
članova Vijeća mjesnog odbora, kao i zbirnu listu u sjedištima mjesnih odbora, i to u roku od 48 sati od isteka
roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja
prijedloga lista
dakle do 28. ožujka 2008. godine do 24,00 sata.
6. Izborna promidžba počinje od dana objave
zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata
prije održavanja izbora
dakle, 29. ožujka 2008. g. od 00,00 sati do 25. travnja
2008. g. do 24,00 sata.
7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja),
kao i svako objavljivanje p r e t h o d n i h rezultata ili
procjene rezultata tijekom cijelog dana koji prethodi
održavanju izbora kao i na sam dan održavanja izbora
do zaključno 21,00 sat
dakle 26. travnja 2008.g. od 00,00 sati do 27. travnja
2008.g. do 21,00 sat.
8. Izborno povjerenstvo mora imenovati članove i
zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet (5)
dana prije dana održavanja izbora za članove Vijeća
mjesnih odbora
dakle do 21. travnja 2008.godine do 24,00 sata.
9. Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka
mjesta određena; s naznakom koji birači imaju pravo
glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije (8) osam
dana prije dana održavanja izbora
dakle do 18. travnja 2008. godine do 24,00 rata.
10. Glasovanje traje neprekidno i to: 27. travnja
2008. godine od 7,00 do 19,00 sati. Biralište se zatvara u
19.00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom
mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19.00 sati.
11. Birački odbor mora Izbornom povjerenstvu
dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom, najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta

Strana 24

"Grad Kutina"

Broj 2/2008

dakle do 28. travnja 2008. godine do 7,00 sati.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

12. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području
najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta

21. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Grada Kutine.»

dakle do 28. travnja 2008. godine do 19,00 sati.
13. Izborno povjerenstvo kada utvrdi rezultate glasovanja za članove Vijeća mjesnih odbora, objavit će
odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu
Izbornog povjerenstva.
II. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti politička stranka koja je
predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su
predložile koalicijsku listu, kao i nositelji nezavisnih
lista.
15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora
mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se
kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i
nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.
16. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća mjesnih odbora podnose se Gradskom izbornom povjerenstvu za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora Grada Kutine
u roku od 48 sati računajući od isteka dana, kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle do
00,00 sati idućeg dana.
17. Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova
Vijeća mjesnih odbora dužno je donijeti rješenje o
prigovoru.
u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni
materijali, na koje se odnosi prigovor, dakle od 00,00
sati idućeg dana.
18. Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora podnositelj
prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima
pravo žalbe poglavarstvu Grada Kutine.
Žalba se podnosi Poglavarstvu Grada Kutine
putem Gradskog izbornog povjerenstva za izbor Vijeća
mjesnih odbora.
19. Žalba se podnosi:
u roku od 48 sati računajući od dana kada je primljeno
pobijano rješenje, dakle od 00,00 sati idućeg dana.
20. Poglavarstvo Grada Kutine dužno je donijeti
odluku o žalbi
u roku od 48 sati od dana primitka žalbe, dakle do
00,00 sati idućeg dana.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA
GRAD KUTINA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Klasa: 010-07/08-02/01
Urbroj: 2176/03-01-08-2
Kutina, 14. ožujka 2008. godine
Predsjednik
Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje
izbora za članove Vijeća mjesnih odbora:
Nada Žegarac, dipl., iur., v.r.
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IZDAJE: "Moslavački list" d,o.o. za izdavačku i
radijsku djelainost Kutina, I. G. Kovačića 25.
tel.: 044/681-800, fax.: 044/681-880
ODGOVORNI UREDNIK: Željka Mastilica,
dipl.pravnik, tajnica Grada Kutine
Uredništvo u Gradskom poglavarstvu Kutina,
Trg kralja Tomislava 12/1
tel.: 044/683-457, fax.: 044/640-189
TISAK: "GRATIS", Kralja Zvonimira 1, Batina,
44320 Kutina, te1/fax.: 044/640-189

