
                  
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SVETA NEDELJA 
Jedinstveni upravni odjel 
KLASA: 302-01/22-01/002 
URBROJ: 2163-32-01-22-6 
Nedešćina, 24. kolovoza 2022. 
 
 
Na temelju članka 11. stavka 1, 2, 3. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“, broj 25/13, 85/15. i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 
140/09) Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja dana  24. kolovoza 2022. godine 
upućuje 

 
 

JAVNI POZIV 
na savjetovanje o objavljenom Nacrtu Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2025. godine   

 

 
I. 

 

Poziva   se   javnost   na   savjetovanje  o  objavljenom  Nacrtu  Akcijskog  plana  Općine 
Sveta  Nedelja za razdoblje od 2022. do 2025. godine kojeg je izradilo Trgovačko društvo 
IDEO PLAN za savjetovanje, poslovne usluge, turistička agencija i usluge u nautičkom 
turizmu, sa sjedištem u Puli, Mletačka  - Via Venezia 12. 
 

II. 
 
Savjetovanje  o  Nacrtu Akcijskog plana Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2022. do 2025. 
godine  provodi se obzirom da se radi o planskom dokumentu kojim se utječe na interese 
građana i pravnih osoba, a u cilju upoznavanja javnosti  s  Nacrtom  navedenog Akcijskog 
plana, prikupljanja povratnih informacija od javnosti te podizanja razine razumijevanja i 
prihvaćanja predloženog općeg akta. 
 
Akcijski plan Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2022. do 2025. godine predstavlja ključni 
operativni dokument provedbe strateški važnih razvojnih projekata koji će izravno i neizravno 
doprinijeti društvenom i gospodarskom razvoju Općine Sveta Nedelja. 
 
Projekti koju su Nacrtom Akcijskog plana odabrani za provedbu u razdoblju od 2022. do 2025. 
godine usmjeravaju razvoj Općine Sveta Nedelja prema dugoročnoj održivosti, konkuretnom 
gospodarstvu i dostizanju visoke razine kvalitete života lokalnog stanovništva. 
 

III. 
 
O  Nacrtu Akcijskog plana Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2022. do 2025. godine 
provest će se internetsko savjetovanje s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup 
informacijama. 
 



Savjetovanje s javnošću o objavljenom Nacrtu Akcijskog plana Općine Sveta Nedelja za 
razdoblje  od 2022. do 2025. godine provest će se u trajanju od 30 dana i to u razdoblju od 
25. kolovoza 2022. godine do 23. rujna 2022. godine. 
 

IV. 
 
Poziva se javnost da u razdoblju iz točke III. ovog Javnog poziva dostavi svoja očitovanja 
odnosno  prijedloge,  primjedbe  i  mišljenja na Nacrt Akcijskog plana Općine Sveta Nedelja 
za razdoblje od 2022. do 2025. godine i da na taj način da doprinos donošenju navedenog 
Plana. 
 

V. 
 
Očitovanja  odnosno  prijedlozi,  primjedbe  i  mišljenja  na  Nacrt Akcijskog plana Općine 
Sveta Nedelja za razdoblje od 2022. do 2025. godine dostavljaju se  putem  obrasca  za  
dostavu prijedloga, primjedbi i mišljenja na adresu: Općina Sveta Nedelja, 52231 Nedešćina, 
Nedešćina 103 ili na adresu elektroničke pošte: info@sv-nedelja.hr  
 

VI. 
 
Po isteku roka za dostavu očitovanja odnosno prijedloga, primjedbi i mišljenja sva zaprimljena 
očitovanja javnosti odnosno prijedlozi, primjedbe i mišljenja će se analizirati te će se potom 
izraditi i objaviti na službenoj internetskoj stranici Općine Sveta Nedelja Izvješće o 
savjetovanju s javnošću koje će sadržavati dostavljena očitovanja odnosno prijedloge, 
primjedbe i mišljenja, kao i očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga, 
primjedbi i mišljenja. 
 

VII. 
 

Svi prihvaćeni prijedlozi, primjedbe i mišljenja  na  Nacrt Akcijskog plana Općine Sveta Nedelja 
za razdoblje od 2022. do 2025. godine uvrstit će se u Prijedlog Akcijskog plana koji će se, 
zajedno s Izvješćem o savjetovanju s javnošću iz točke VI. ovog Javnog poziva, uputiti  
Općinskoj načelnici Općine Sveta Nedelja na razmatranje i donošenje.  
 

VIII. 
 

Za sva potrebna pojašnjenja i pitanja sudionici savjetovanja mogu se obratiti koordinatoru 
savjetovanja u vremenu trajanja savjetovanja i to putem telefona: 052 865 - 631 (u vremenu 
od 08:00 do 14:00 sati) ili putem e-mail adrese: info@sv-nedelja.hr  
 
 
 
                                                                                                              Pročelnica 
                                                                                                  
                                                                                                          Andrea Rajković, v.r. 
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