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AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
 
1. 
 Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», 
broj 172/03.) i članka 50. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 
5/01.), Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja je na sjednici održanoj dana 28. veljače  2005. 
godine, donijelo 
 

ODLUKU 
o ustrojavanju kataloga informacija 

Općine Sveta Nedelja 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom ustrojava katalog informacija koje posjeduje i nadzire, te kojima raspolaže 
Općina Sveta nedelja, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona kojim se 
uređuje pravo na pristup informacijama. 
 

Članak 2. 
 Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke 
utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalaze u privitku - Katalogu informacija 
Općine Sveta Nedelja i čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva 
putem pisarnice u Općini Sveta Nedelja, s time da se zahtjev može podnijeti u dane i vrijeme 
utvrđene za prijem stranaka. 
Pisani zahtjev može se podnijeti i putem pošte na adresu: Općina Sveta Nedelja, Nedešćina 103, 52231 
Nedešćina. 
 

Članak 4. 
 Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika 
dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 
1,00 kn po stranici formata A4 odnosno 2,00 kn po stranici formata A3. 
 

Članak 5. 
 Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro-računa Općine Sveta Nedelja broj: 
2402006-1843200009, poziv na broj: 24 5789-JMBG (za fizičke osobe) ili 24 5789-MB (za pravne osobe), 
svrha doznake: naknada za uvid u katalog informacija. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja». 
 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
KLASA: 022-05/05-01/4 
URBROJ: 2144/03-01-05-5 
Nedešćina, 28. veljače 2005. 
 
         PREDSJEDNIK 
             Općinskog poglavarstva: 
         Srećko Mohorović, v.r. 
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Privitak: Odluci o ustrojavanju kataloga informacija Općine Sveta Nedelja 
 

KATALOG INFORMACIJA 

OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
I OPĆI AKTI: 
1. Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja od 1993. godine i nadalje 
2. Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja od 1993. godine i nadalje 
 
Napomena: Svi akti za razdoblje od 1993. godine pa do 31. travnja 1998. godine objavljeni su u 
«Službenim novinama Grada Labina i Općina Kršan, Nedešćina, Pićan i Raša», a od 4. svibnja 1998. 
godine pa nadalje i u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja». 
 
II POJEDINAČNI AKTI: 
1. Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja od 1993. godine i nadalje 
2. Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja od 1993. godine i nadalje. 
 
Napomena: Svi akti za razdoblje od 1993. godine pa nadalje nalaze se u pismohrani Općine Sveta 
Nedelja. 
 
III CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG  
     POGLAVARSTVA OPĆINE SVETA NEDELJA 
1. Pozivi za sjednice, materijali sa sjednice, zapisnici, izvornici akata za navedeno razdoblje nalaze se 
u pismohrani Općine Sveta Nedelja. 
 
IV KATALOG OPĆINSKE IMOVINE: 
Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Sveta Nedelja. 
 
V DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA OPĆINE SVETA NEDELJA S  
   PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 
Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Sveta Nedelja. 
 
VI NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE 
Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Sveta Nedelja, a dio 
dokumentacije objavljuje se i u javnim glasilima. 
 
VII EVIDENCIJA KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE SVETA NEDELJA 
Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Sveta Nedelja. 
 
VIII OSTALA DOKUMENTACIJA 
Napomena: Pohranjena je u pismohrani Općine Sveta Nedelja. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2.  
 Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», 
broj 172/03.) i članka 50. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 
5/01.), Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja je na sjednici održanoj dana 28. veljače  2005. 
godine, donijelo 
 

ODLUKU 
o imenovanju službene osobe mjerodavne 

za rješavanje prava na pristup informacijama 
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 1. Imenuje se Elio Stepančić službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja 
prava na pristup informacijama. 
 
 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom novinama Općine 
Sveta Nedelja».  
 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
KLASA: 022-05/05-01/4 
URBROJ: 2144/03-01-05-6 
Nedešćina, 28. veljače 2005. 
 
         PREDSJEDNIK 
             Općinskog poglavarstva: 
         Srećko Mohorović, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3. 
 Temeljem članka 49. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine», broj 33/01. i 60/01.) i članka 50. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine 
Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja je na sjednici održanoj dana 
28. veljače 2005. godine, donijelo 
 

ODLUKU 
o načinu i uvjetima opskrbe pitkom vodom 

naselja bez vodovodne mreže 
 

Članak 1. 
 Stanovnici Općine Sveta Nedelja, odnosno osobe koje imaju prijavljeno prebivalište kod 
nadležne Policijske postaje, u naseljima bez vodovodne mreže, a nemaju mogućnost priključenja na 
vodovodnu mrežu, ostvaruju pravo da po obitelji dobiju 7 cisterni pitke vode tijekom svake 
kalendarske godine. 
 
 Pod obitelji podrazumijeva se svaka obitelj koja živi i prijavljena je na području Općine Sveta 
Nedelja, bez obzira na broj članova. 
 

Članak 2. 
 Za količine isporučene vode iz članka 1. ove Odluke obitelji su dužne participirati u računu za 
vodu na način da plaćaju 20% troškova cijene vode i prijevoza. 
 

Članak 3. 
 Za naručenu vodu iz članka 1. ove Odluke isporučioc vode («1. Maj» Komunalno poduzeće 
Labin) teretit će, u skladu sa člankom 2. ove Odluke naručitelja na čije ime narudžba glasi. 
 
 Osobe koje su temeljem rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja postale 
korisnicima Socijalne skrbi, a nemaju vodovodnu mrežu, imaju pravo na opskrbu pitkom vodom na 
način predviđen ovom Odlukom, te se oslobađaju plaćanja dijela naknade iz članka 2. ove Odluke. 
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Članak 4. 
 Izuzetno se odredbi članka 1. i 2. ove Odluke, Općinsko poglavarstvo može zbog vanrednih 
situacija (požar, suša i sl.) omogućiti domaćinstvima i dovoz većih količina vode od onih utvrđenih 
ovom Odlukom. 
 

Članak 5. 
 Za sve narudžbe koje nisu obuhvaćene prethodnim člancima ove Odluke naručitelji plaćaju 
punu cijenu vode i prijevoza isporučiocu usluge. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja», te na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 7. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka KLASA: 022-05/00-01/1-85, 
URBROJ: 2144/03-01-00-1 od 6. lipnja 2000. godine. 
 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
KLASA: 022-05/05-01/4 
URBROJ: 2144/03-01-05-8 
Nedešćina, 28. veljače 2005. 
 
         PREDSJEDNIK 
              Općinskog poglavarstva: 
         Srećko Mohorović, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
4. 
 Na temelju članka 4. i 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine”, 
broj 60/92.), članka 50. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 
5/01.) i članka 2. Odluke o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području 
Općine Sveta Nedelja KLASA: 021-05/02-01/5, URBROJ: 2144/03-01-02-3, od 6. kolovoza 2002. 
godine, Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 28. veljače 2005. 
godine donosi 
 

PROGRAM 
mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti 
na području Općine Sveta Nedelja u 2005. godini 

 
Članak 1. 

 Ovim Programom propisane su opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti kao što 
su: 
 
• osiguranje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe te sanitarno-tehničkih i 

higijenskih uvjeta proizvodnje i prometa istih 
• osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za piće te sanitarna zaštita zona izvorišta i objekata 

odnosno uređaja koji služe za javnu opskrbu vodom za piće 
• osiguravanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta na javnim mjestima, u javnim zgradama i 

sredstvima javnog prometa 
• osiguravanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta otpadnih voda i drugih otpadnih tvari, te 
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• obavljanje obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. 
 
 Osim općih mjera ovim se Programom utvrđuju i izvršioci programa, sredstva, rokovi, način 
plaćanja te način provedbe ovog Programa. 
 

Članak 2. 
 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije Pula (u daljnjem tekstu: Zavod) vrši stalno 
prikupljanje i obradu zdravstveno-statističkih podataka, koji su značajni za: 
 
• zdravstveno stanje stanovništva 
• higijenske prilike 
• kretanje zaraznih bolesti i drugih masovnih bolesti 
• zdravstveno stanje školske djece i mladeži 
• provedbu cijepljenja protiv zaraznih bolesti prema kalendaru cijepanja 
• fetalne smrti i smrti dojenčadi. 
 

Članak 3. 
 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ispostava Labin prati organizacionu strukturu 
stručnih kadrova i opreme zdravstvenih ustanova i ljekarni, stalno u tijeku godine u dogovoru sa 
Zavodom. 
 

Članak 4. 
 Zavod vrši na području Općine Sveta Nedelja: 
 
• praćenje epidemioloških podataka - objedinjavanje podataka iz članka 2. ovog Programa u tijeku 

cijele godine 
• pružanja pomoći u izvanrednim epidemiološkim situacijama 
• nadzor i vođenje registra u tijeku godine za:  
1. vodoopskrbne objekte (vodovod, cisterne i dr.) 
2. otpadne vode (kolektori, izljevi, razni zagađivači). 
 

Članak 5. 
 TD “Vodovod Labin” d.o.o. Labin osigurava higijenski ispravnu vodu za piće i sanitarnu 
zaštitu izvorišta i objekata za javnu opskrbu vodom. 
 
 U tu svrhu provodi se: 
 
1. sistematsko praćenje podzemnih vodnih resursa u izvorištima Fonte Gaja, Kokoti, Mutvica, Sveti 

Ivan, Rakovnik i Kožljak (prije i poslije pročišćavanja vode) 
2. vršenje stalne kontrole vode u eksploataciji, vodosprema i vodovodnim izljevnim mjestima. 
 
 Povremeno uzimanje uzoraka i analize u pogledu obima ispitivanja vrši Zavod prema 
ugovoru sa TD “Vodovod Labin” d.o.o. Labin, a u skladu s odredbama Pravilnika o zdravstvenoj 
ispravnosti vode za piće (“Narodne novine”, broj 46/94. i 49/97.). 
 
 Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće sa izvorišta i sa vodovodnih izljevnih mjesta 
vrši i sanitarna inspekcija prema svom Programu rada. 
 

Članak 6. 
 Sanitarno-higijenske uvjete u pogonima, upravnim zgradama, skladištima, sredstvima javnog 
prometa i vlastitom zemljištu održavaju fizičke i pravne osobe, konstantno u tijeku godine. 
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 Sanitarno-higijenske uvjete na javnim površinama na području Općine Sveta Nedelja održava 
Općina Sveta Nedelja i “1. Maj Labin” d.o.o. Labin, prema sklopljenim ugovorima, konstantno 
tijekom godine. 
 
 Sanitarno-higijenske uvjete na deponiju za otpad Cere održava “1. Maj Labin” d.o.o. Labin, 
prema važećim propisima, konstantno u toku godine. 
 

Članak 7. 
 Svi proizvođači namirnica i predmeta opće uporabe te fizičke i pravne osobe koje se bave 
njihovim prometom, trgovačka društva i obrtnici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, osiguravaju 
zdravstvenu ispravnost namirnica i sanitarno higijenske uvjete za njihovu proizvodnju i promet 
minimalnih programom ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i mikrobiološke čistoće 
objekata prema važećim propisima, konstantno tijekom godine. 
 
 Sanitarna inspekcija vrši kontrolu nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće 
uporabe u pogledu njihove ispravnosti uzimanjem uzoraka prema vlastitom planu a u skladu sa 
Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće 
uporabe (“Narodne novine”, broj 1/97. - pročišćeni tekst). 
 
 Uzimanje i ispitivanje uzoraka namirnica i predmeta opće uporabe vrše trgovačka društva i 
samostalni proizvođači koji nemaju Službe za ispitivanje vlastitih proizvoda putem nadležnih 
institucija, a u rokovima koji su određeni važećim propisima. 
 
 Uzorke uzimaju i analize vrše ovlaštene organizacije zdravstva ili druge ovlaštene pravne 
osobe. 
 

Članak 8. 
 Na području Općine Sveta Nedelja osigurava se obavljanje obvezatne preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i to u: 
 
• objektima za javnu vodoopskrbu pitkom vodom 
• objektima za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe te sirovina za njihovu 

proizvodnju odnosno prijevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prijevoz 
• objektima odnosno prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari 
• objektima organizacije zdravstva i zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene 

zaštite samostalno osobnim radom 
• odgojno obrazovnim objektima 
• objektima i sredstvima javnog prometa 
• stambenim objektima i dvorištima 
• ostalim objektima (prostorijama, na površinama, sredstvima rada i dr.) trgovačkih društava i 

drugih pravnih te fizičkih osoba. 
 

Članak 9. 
 Obvezatna preventivna dezinfekcija provodi se radi uništavanja patogenih (zaraznih) 
mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru. 
 
 Na području Općine Sveta Nedelja vrši se obvezatna preventivna dezinfekcija pitke vode u 
cisternama koje službe za javnu vodoopskrbu građanstva pitkom vodom. 
 
 Na području Općine Sveta Nedelja potrebno je dva puta godišnje obaviti obvezatnu 
preventivnu dezinfekciju pitke vode u cisternama i to na području naselja Nedešćina, Snašići, Sveti 
Martin i Šumber. 
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Članak 10. 
 Dezinfekciju u prostorima u kojima se obavlja proizvodnja i promet namirnicama provode 
sami djelatnici, a po potrebi i za to ovlaštena ustanova. 
 

Članak 11. 
 Prije provođenja akcije obvezatne preventivne dezinfekcije izvršioc je dužan obavijestiti 
Sanitarnu inspekciju Ureda za rad, zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, Odjeljak u Labinu, te 
komunalnu službu Općine Sveta Nedelja. 
 
 Poslovi na izvršenju mjera obvezatne preventivne dezinfekcije povjeravaju se Zavodu koji će 
navedene poslove vršiti u dogovoru sa Općinskim poglavarstvom Općine Sveta Nedelja. 
 Po izvršenom poslu Zavod se obvezuje sačiniti izvješće i dostaviti ga Općinskom poglavarstvu 
Općine Sveta Nedelja. 
 
 Sredstva za izvršenje ove mjere osiguravaju se u Proračunu Općine Sveta Nedelja, a plaćanje 
se vrši po izvršenju. 
 

Članak 12. 
 Obvezatna dezinsekcija provodi se radi suzbijanja insekata koji mogu prenijeti uzročnike 
zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno 
uznemirivači. 
 Na području Općine Sveta Nedelja, u naseljima Nedešćina, Štrmac, Sveti Martin, Šumber i 
Snašići provodi se dezinsekcija: 
 
• javnih površina dva puta tijekom sezone (u mjesecu srpnju i kolovozu), a po potrebi i češće 
• unutar poslovnih i stambenih objekata prema indikaciji. 
 
 Akcije obvezatne preventivne dezinsekcije provodit će se edukativnim akcijama (dijeljenjem 
letaka, savjeta i uputa građanima), i akcijama larvicidnog tretmana mjesta pogodnih za razvoj ličinki 
komaraca uništavanjem larvi insekata, zasipavanjem larvicidima stajačkih voda, otvorenih vodotoka i 
bušotina i ostalih mjesta pogodnih za razvoj larvi te uništavanjem odraslih (letećih) oblika insekata 
metodom orošavanja ili zamagljivanja insekticidima namijenjenim za takvu uporabu. 
 

Članak 13. 
 Prije provođenja akcije obvezante preventivne dezinsekcije, izvršioc je dužan obavijestiti Dom 
zdravlja “Dr. Lino Peršiš“ Labin, Sanitarnu inspekciju Ureda za rad, zdravstvo i socijalnu skrb 
Istarske županije, Odjeljak u Labinu, Komunalnu službu Općine Sveta Nedelja te građane putem 
javnog informiranja te plakatiranjem. 
 
 Poslovi na izvršenju mjera obvezatne preventivne dezinsekcije povjeravaju se Zavodu koji će 
navedene poslove vršiti u dogovoru s Općinskim poglavarstvom Općine Sveta Nedelja. 
 
 Po izvršenom poslu Zavod se obvezuje sačiniti izvješće i dostaviti ga Općinskom poglavarstvu 
Općine Sveta Nedelja. 
  
 Sredstva za izvršenje ove mjere osiguravaju se u Proračunu Općine Sveta Nedelja, a plaćanje 
će se izvršiti po izvršenju. 
 

Članak 14. 
 Obvezatna preventivna deratizacija provodi se radi uništavanja miševa, štakora i drugih 
mišolokih glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika. 
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 Na području Općine Sveta Nedelja postupak deratizacije provodi se za naselja Nedešćina, 
Štrmac, Sveti Martin i to najmanje dva puta godišnje a po potrebi i češće i to na proljeće i jesen kroz 
akcije preventive sustavom deratizacije. 
 
 Akcije obvezatne preventivne deratizacije provodit će se izlaganjem zatrovanih meka a 
koristit će se kumulativni otrovi kod kojih je mogućnost neciljanog trovanja vrlo mala, a mogu se 
koristiti i pomoćna sredstva. 
  

Članak 15. 
 Prije provođenja akcije obvezatne preventivne deratizacije obavijestit će se građanstvo o 
početku i trajanju akcije tiskanim obavijestima, preko javnih glasila i obavezno pismeno obavijestiti 
nadležnog sanitarnog inspektora. 
 Poslovi na izvršenju mjera obvezatne preventivne deratizacije povjeravaju se Zavodu koji će 
navedene poslove vršiti u dogovoru s Općinskim poglavarstvom Općine Sveta Nedelja. 
 
 Po izvršenom poslu Zavod se obvezuje sačiniti izvješće i dostaviti ga Općinskom poglavarstvu 
Općine Sveta Nedelja. 
 
 Sredstva za izvršenje ove mjere osiguravaju se u Proračunu Općine Sveta Nedelja, a plaćanje 
će se izvršiti po izvršenju. 
 

Članak 16. 
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se u 2005. godini. 
 

Članak 17. 
 Ovaj Program objavljuje se u “Službenim novinama Općine Sveta Nedelja”. 
 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
KLASA: 022-05/05-01/4 
URBROJ: 2144/03-01-05-9 
Nedešćina, 28. veljače 2005. 
 
         PREDSJEDNIK 
           Općinskog poglavarstva: 
         Srećko Mohorović, v.r. 
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