
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SVETA NEDELJA 
Općinsko vijeće 
KLASA: 021-05/10-01/1 
URBROJ: 2144/03-01-10-1 
Nedešćina, 26. siječnja 2010. 
 
 Na temelju članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja (“Službene novine 
Općine Sveta Nedelja”, broj 4/09.) sazivam sedmu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta 
Nedelja, 
 
 za  PONEDJELJAK, 8. veljače 2010. godine, u prostorijama VIJEĆNICE OPĆINE 
SVETA NEDELJA, s početkom u 18,00 sati. 
 
0. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 
 Za rad sjednice predlažem sljedeći 

Dnevni red 
 
1. Usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica 
2. Donošenje Projekta ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja 
3. Donošenje Odluke o planu nabave Općine Sveta Nedelja za 2010. godinu 
4. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Sveta Nedelja 
5. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata 
6. Donošenje Odluke o zabrani test-vožnje, off-road-vožnje, sportske, takmičarske i promidžbene 

vožnje vozilima na motorni pogon na području Općine Sveta Nedelja 
7. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za: 

a) košnju trave i raslinja na nerazvrstanim cestama 
b) čišćenje kolskih i seoskih puteva 
c) održavanje nerazvrstanih cesta 
d) tekuće održavanje javne rasvjete 
e) izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Sveta Nedelja 
f) izradu dokumentacije za izgradnju zajedničke infrastrukture gospodarskih zona Nedešćina I - II 
g) izradu projektne dokumentacije za izgradnju pristupne ceste u gospodarsku zonu Nedešćina I - II 
h) radove na adaptaciji društvenih prostorija i arhive u općinskoj zgradi 
i) isporuku električne energije. 

 
 Molimo vijećnike da se pozivu odazovu, a u slučaju spriječenosti izostanak opravdaju na 
telefon 865-631. 
         PREDSJEDNIK 
                    Općinskog vijeća: 
         Enco Mohorović, v.r. 
 
Ad 1, 3 - 7) - materijal se dostavlja uz poziv 



Ad 2) - Radi obimnog materijala pod točkom 2. Dnevnog reda upućujemo vijećnike da uvid u Projekt 
ukupnog razvoja mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili na Web-stranici Općine Sveta 
Nedelja (www.sv-nedelja.hr). 
 
Napomena: 
Molimo vijećnike da najkasnije 2 dana prije saziva sjednice dostave Jedinstvenom upravnom odjelu 
primjedbe i prijedloge na materijale iz dnevnog reda. 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. vijećnicima - svima 
2. načelnik Srećko Mohorović 
3. zamjenik načelnika Aldo Miletić 
4. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Elio Stepančić 
5. predsjednicima Vijeća Mjesnih odbora - svima 
6. političkim strankama: IDS Sveta Nedelja i SDP Sveta Nedelja 
7. predstavnici javnog priopćavanja 
 
 
Primjerak Projekta ukupnog razvoja iz točke 2. Dnevnog reda dostavljen je predsjednicima: Kluba 
vijećnika Nezavisne liste Srećka Mohorovića, Zajedničkog kluba vijećnika IDS-a i SDP-a i 
nezavisnom vijećniku Vidić Miljenku. 


