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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
1. 
 Na temelju članka 24. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13.), članka 4. Zakona 
o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i 
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07 i 38/09), 
članka 32. i 34. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 4/09., 
1/13., 2/13. i 6/13.), te na temelju podnijetog prijedloga načelnika Općine Sveta Nedelja oznake 
KLASA: 022-05/15-01/002, URBROJ: 2144/03-02-15-1 od 12. veljače 2015. godine, Općinsko vijeće 
Općine Sveta Nedelja na sjednici 23. veljače 2015. godine, donijelo je 

ODLUKU O RASPISIVANJU LOKALNOG REFERENDUMA 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja raspisuje lokalni referendum za područje Općine Sveta Nedelja 
radi izjašnjavanja građana o referendumskom pitanju: „Jeste li za izgradnju TE PLOMIN C 500 na 
ugljen“ na prijedlog Načelnika Općine Sveta Nedelja. 
 
 

Članak 2. 
Na lokalnom referendumu birači će odgovoriti na slijedeće pitanje: 
„ Jeste li za izgradnju TE PLOMIN C 500 na ugljen?“  
Građani će se izjašnjavati zaokruživanjem odgovora ZA ili PROTIV pitanja iz stavka 1. ovog 
članka na glasačkom listiću. 

Članak 3. 
Načelnik Općine Sveta Nedelja predložio je sazivanje redovne sjednice sa jednom točkom dnevnog 
reda: „Izgradnja TE Plomin C 500 na ugljen“ i raspisivanje referenduma vezano uz izgradnju TE 
PLOMIN C 500 na ugljen. 
Raspisivanje referenduma uređeno je odredbama članka 4. Zakona o referendumu i drugim oblicima 
osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, te je 
propisano da  Lokalni referendum može raspisati predstavničko tijelo pod uvjetima propisanim 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i statutom o pitanju iz svojeg samoupravnog 
djelokruga o kojem predstavničko tijelo ima pravo donositi odluke. 
Sukladno odredbama članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi općine i 
gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodjeljeni državnim tijelima i to, među 
ostalim, poslove koji se odnose na; 
- uređenje naselja i stanovanja, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- brigu o djeci, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša. 
S obzirom da tematika izgradnje i prostornog planiranja TE Plomin C 500 na ugljen - rashladnog 
sustava Bloka C i sustava dopreme, transporta i odlaganja ugljena na području Općine Sveta Nedelja 
nedvojbeno zadire u naznačena pitanja od lokalnog značaja, te s obzirom na izniman interes javnosti 
koja je pokazala želju uključiti se u raspravljanje i odlučivanje po ovom pitanju i po podnesenom 
prijedlogu načelnika Općine Sveta Nedelja, Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja nalazi kako je 
donošenje ove Odluke svrhovito i zakonito. 
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Članak 4. 

Lokalni referendum održati će se u nedjelju, 29. ožujka 2015. godine u vremenu od 07,00 do 19,00 
sati. 

 
Lokalni referendum provodi Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma i Odbori za 
provedbu glasovanja na lokalnom referendumu. 
 

Članak 6. 
Lokalni referendum će se provesti sukladno odredbama članka 26 do 46. Zakona o referendumu i 
drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“, broj 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07 i 38/09). 

Članak 7. 
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu Lokalnog referenduma sa sjedištem u Nedešćini, Nedešćina 103, 
u sastavu: 

1. IGOR VERBANAC, dipl.iur, predsjednik 

2. MORENA JURASIĆ, mag.iur., zamjenica predsjednika 

3. SONJA UDOVIČIĆ, članica 

4. KLAUDIA STEPANČIĆ, zamjenica članice 

5. FERUCCIO BERNAZ, član 

6. GIANFRANKO MILANOVIĆ, zamjenik člana. 

 
Naknada za članove Povjerenstva i odbore odrediti će se zaključkom načelnika Općine Sveta Nedelja. 

Članak 8. 
Sredstva za provedbu Lokalnog referenduma će se osigurati u Proračunu Općine Sveta Nedelja za 
2015. godinu. 
 

 
Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama Općine Sveta Nedelja“, a 
objaviti će se i na web stranicama Općine Sveta Nedelja. 
 
KLASA: 021-05/15-01/001 
URBROJ: 2144/03-03-15-2  
Nedešćina, 23. veljače 2015.                    
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
  
                                                                                            PREDSJEDNIK 
                             Općinskog vijeća  
                                                                                                              Mladen Vlačić, v.r. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
1. 

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97., 27/01., 
59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i članka 46. Statuta Općine sveta Nedelja (“Službene novine 
Općine sveta Nedelja”, broj 4/09., 1/13., 2/13. i 6/13.), Općinski načelnik dana 26. siječnja 2015. 
godine, donosi slijedeću 

  
O D L U K U 

za besplatno korištenje prehrane za dojenčad 
 

Članak 1. 
Pravo na besplatno korištenje prehrane ostvaruje ona dojenčad čiji roditelji:  

a) ostvaruju pravo na stalnu pomoć preko Centra za socijalnu skrb  
b) imaju preporuku pedijatra za dijete za korištenje prehrane uz medicinske indikacije.  
 

Članak 2. 
Prava iz članka 1. ove Odluke primjenjuje se na dojenčad do šest mjeseci starosti. 

 
Članak 3. 

Kriteriji se primjenjuju na korisnike sa prebivalištem na području Općine sveta Nedjelja.  
 

Članak 4. 
Zahtjev za ostvarivanje prava za besplatno korištenje prehrane za dojenčad rješava Jedinstveni 

upravni odjel .  
 

Članak 5. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka za besplatno korištenje prehrane za 

dojenčad („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 4/11.) 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama Općine 

Sveta Nedelja». 
 

KLASA: 022-05/15-01/001 
URBROJ: 2144/03-02-15-1 
Nedešćina, 26. siječnja 2015. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
         NAČELNIK 
         Gianvlado Klarić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


