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OBJAVE 
 

1. 
 Na temelju Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 
5/01.), Izmjena i dopuna Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 
2/07. i 1/09.), Jedinstveni upravni odjel objavljuje 
 

PROČIŠĆENI TEKST 
STATUTA OPĆINE SVETA NEDELJA 

 
I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
 Ovim Statutom ureñuje se samoupravni djelokrug općine, njena obilježja, javna priznanja, 
ureñuje ustrojstvo, ovlasti i način rada organa i tijela općine, način obavljanja poslova, oblici 
konzultiranja grañana, provoñenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, 
ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje lokalne samouprave te druga pitanja od važnosti za 
ostvarivanje prava i obveza. 
 

Članak 2. 
 
 Općina Sveta Nedelja je jedinica lokalne samouprave koja predstavlja svoju zajednicu, skrbi o 
njenim interesima i promiče njezin razvoj. 
 
 Općina je teritorijalna jedinica lokalne samouprave, koja predstavlja prirodnu, gospodarsku i 
društvenu cjelinu, i sjedište decentraliziranih službi i ureda Istarske županije i države. 
 
 Općina ima statutarnu samoupravu i financijsku samoupravu u okviru zakona. 
 
 Općina je obnašatelj funkcija u njenoj nadležnosti. Pored tih vrši, u skladu sa zakonima 
države, one funkcije koje joj Istarska županija i država povjerava. 
 
 Općina vrši spomenute funkcije posredstvom svojih organa, ovisno o nadležnostima i 
ovlastima odreñenih statutom i poslovnicima. 
 

Članak 3. 
 

Područje Općine Sveta Nedelja sastoji se od naselja: Cere, Eržišće, Frančići, Jurazini, Kraj 
Drage, Mali Golji, Mali Turini, Marići, Markoci, Nedešćina, Paradiž, Ružići, Santalezi, Snašići, Sveti 
Martin, Štrmac, Šumber, Veli Golji, Veli Turini, Vrećari i Županići. 
 
 Općina Sveta Nedelja je pravna osoba. 
 
 Općina Sveta Nedelja ima pravno sjedište u Nedešćini 103. 
 
 U sjedištu se sastaju: Vijeće i radna tijela, osim u posebnim slučajevima, kada ta tijela mogu 
biti sazvana i na drugom mjestu. 
 Općina Sveta Nedelja ima svoju zastavu i grb. 
 
 Konačan izgled i forma zastave i grba utvrdit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća 
nakon provoñenja postupka utvrñivanja izgleda i boja istih. 
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 Njihova uporaba odreñena je posebnom odlukom. 
 
 Općina Sveta Nedelja ima svoje pečate. 
 
 Pečati su: okrugli, promjera 38 milimetara ili 25 milimetara sa kružnim natpisima: Republika 
Hrvatska, Istarska županija, Općina Sveta Nedelja, Nedešćina - te Općinsko vijeće, Načelnik  ili 
Jedinstveni upravni odjel. 
 
 Patroni Općine Sveta Nedelja su Sveta Trojica. 
 
 Općina Sveta Nedelja ima svoj praznik koji se slavi kao Dan Općine. Pobliže odredbe o Danu 
općine utvrñuju se posebnom odlukom. 
 
 Općina Sveta Nedelja može pojedinu osobu državljanina RH ili stranca koja je zaslužna za 
Općinu proglasiti počasnim grañaninom. 
 
 Općina Sveta Nedelja može za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak 
i ugled Općine, a poglavito za naročite uspjehe u unapreñivanju gospodarstva, znanosti, kulture, 
zaštite i unapreñivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti te poticanja aktivnosti koje su 
tome usmjerene, dodijeliti priznanje. 
 
 Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblik, kriterije i postupak 
njihove dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja, utvrñuju se posebnom 
odlukom. 
 

Članak 4. 
 
 U svrhu ostvarenja svojih ciljeva Općina se koristi svom imovinom kojom raspolaže. Pokretne 
i nepokretne stvari i prava koja pripadaju tim stvarima čine imovinu općine. 
 

Članak 5. 
 
 Općina temelji svoje djelovanje na principima slobode, jednakosti, solidarnosti i pravde 
odreñenih Ustavom te nastoji otkloniti prepreke na putu ostvarenja zadaća u gospodarstvu i socijali. 
 
 Općina djeluje sa zadaćom da osigura puni razvoj ličnosti i stvarno sudjelovanje svih grañana 
u političkim, gospodarskim, socijalnim i kulturnim organizacijama. 
 
 Priznaje i jamči sudjelovanje kroz koje se razvija ličnost, podržava slobodan razvoj socijalnog 
života grupa, institucija lokalnih zajednica i potiče razvoj demokratskih udruženja. 
 
 Svi grañani Općine su ravnopravni bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko 
ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, imovno stanje, naobrazbu, društveni položaj i 
druge osobine. 
 
 Općina Sveta Nedelja zalaže se za slobodan povratak iseljenika i optanata sa ovoga područja, 
kao i za što kvalitetnije njihove veze s rodnim krajem. 
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Članak 6. 

 
 Općina vrši sve administrativne poslove koji se odnose na njeno žiteljstvo i teritorij, naročito u 
području društvenih službi, ureñenju i korištenju prostora i ekonomskom razvoju, izuzev ukoliko to 
zakonom nije povjereno nekom drugom tijelu. 
 
 Obavljajući zadaće na odreñenoj teritoriji provodi, kako odreñene oblike decentralizacije, tako 
i kooperacije s drugim općinama, Gradom i Županijom. 
 

Članak 7. 
 
 U provedbi načela u vezi s stavkom 2. prethodnog članka Općinsko vijeće može inicirati 
konstituiranje Zajednice Općina, u skladu sa zakonom, i to s ciljem poboljšanja javnih struktura i 
ponude što veće efikasnosti službi. 
 

Članak 8. 
 
 Općina Sveta Nedelja u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata na 
razini županije, zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koje je se neposredno tiču, 
daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu. 
 
 Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Općine Sveta Nedelja mogu 
podnositi Općinsko vijeće i Načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem vijećnika i 
zastupnika. 
 
 
II SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 9. 
 
 Općina Sveta Nedelja samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog 
djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom, Statutom Županije Istarske i ovim 
Statutom i podliježe samo nadzoru zakonitosti koju obavlja Vlada Republike Hrvatske. 
 
 Općina u okviru samoupravnog djelokruga: 
 
1. osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od 

važnosti za područje Općine 
 
2. osigurava uvjete za ureñenje prostora i urbanističko planiranje, te zaštitu čovjekova okoliša, ako 

posebnim zakonom nije drukčije odreñeno 
 
3. vodi brigu o ureñenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, obavljanju komunalnih 

i drugih uslužnih djelatnosti, te lokalnoj infrastrukturi, ako zakonom nije drukčije odreñeno 
 
4. osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti brige o djeci obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju 

(ambulante, domovi zdravlja i sl.), zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja, socijalnoj skrbi, 
kulturi i tjelesnoj kulturi i športu, ako zakonom nije drukčije odreñeno 

 
5. upravlja općinskom imovinom 
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6. osniva javne ustanove i druge pravne osobe u skladu sa zakonom, radi ostvarivanja odreñenih 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih socijalnih interesa i potreba stanovništva 
 
7. obavlja i ureñuje aktivnosti protupožarne i civilne zaštite 
 
8. ureñuje i druga pitanja u skladu sa zakonom. 
 
 Ovim Statutom mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na 
mjesnu samoupravu. 
 
 U svezi prethodnog stavka ovim Statutom odreñuju se poslovi, način i sredstva, nadzor 
tijekom obavljanja poslova te provjera obavljenog posla. 
 

Članak 10. 
 
 Općina može odlučivati i raditi sve što zakonom nije izričito zabranjeno. 
 
 
III NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAðANA U ODLUČIVANJU 
 

Članak 11. 
 
 Grañani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem 
referenduma i mjesnog zbora grañana, u skladu sa zakonom i ovim statutom. 
 

Članak 12. 
 
 Najmanje jedanput godišnje organizira se sastanak predsjednika mjesnih odbora s 
Načelnikom Općine. Sastanak saziva Načelnik. 
 

Članak 13. 
 
 Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o primjeni Statuta Općine, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima 
odreñenim zakonom. 
 
 Referendum temeljem odredaba Zakona i ovog statuta raspisuje Općinsko vijeće, na prijedlog 
1/3 (jedna trećina) članova Općinskog vijeća ili 1/2 (jedna polovina) mjesnih odbora na području 
općine, te na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis općine. 
 

Članak 14. 
 
 Vijeće je dužno raspraviti o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma, a ako prijedlog ne 
prihvati, dužno je o razlozima odbijanja obavijestiti predlagača. 
 

Članak 15. 
 
 Odlukom o raspisivanju referenduma odreñuju se pitanja o kojima će se odlučivati 
referendumom, datum glasovanja kao i područje odnosno djelatnosti u kojoj se provodi referendum. 
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Članak 16. 

 
 Pravo glasovanja na referendumu imaju grañani koji imaju prebivalište na području Općine i 
upisani su u popis birača. 
 

Članak 17. 
 
 Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće. 
 

Članak 18. 
 
 Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova grañana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga općine kao i drugim pitanjima odreñenim zakonom. 
 
 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati 1/3 vijećnika Općinskog 
vijeća i Načelnik Općine Sveta Nedelja. 
 
 Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka, a ako prijedlog ne 
prihvati o razlozima odbijanja obavijestit će predlagača. 
 
 Prijedlozi općih akata i pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih zborova grañana 
odredit će se posebnom odlukom. 
 

Članak 19. 
 
 Grañani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje odreñenog akta ili rješavanje 
odreñenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća. 
 
 Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom 
podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine. 
 
 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima u roku od tri mjeseca od prijema 
prijedloga. 
 

Članak 20. 
 
 Svaki grañanin ima pravo Općinskom vijeću i tijelima Vijeća slati predstavke i pritužbe, davati 
prijedloge i na njih dobiti odgovore. 
 
 Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno Jedinstveni upravni odjel 
Općine dužan je grañanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja 
predstavke, odnosno pritužbe. 
 
 
IV JAVNA RASPRAVA 
 

Članak 21. 
 
 Prostorni plan ureñenja općine, te detaljni plan ureñenja kao i odluku o njihovoj izradi, 
izmjeni ili dopuni donosi Općinsko vijeće. 
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 Planove iz stavka l ovog članka te druge značajnije akte koji reguliraju pitanja za koja je 
zainteresiran veći broj grañana, a koja su od javnog značaja, stavlja se, prije njihova donošenja, na 
javnu raspravu. 
 
 Odluku o pristupanju izradi ostalih planova, kao i o izradi izmjena i dopuna planova koji nisu 
spomenuti u stavku l ovog članka, donosi Općinsko vijeće. 
 

Članak 22. 
 
 Na javnu raspravu stavlja se sadržaj akta predviñenog za donošenje, odreñen u obliku 
prijedloga akta. 
 

Članak 23. 
 
 Prije stavljanja na javnu raspravu nositelj izrade utvrñuje nacrt akta. O takvom nacrtu akta 
organizira se zajednička stručna rasprava u kojoj sudjeluju izrañivač akta, Općinsko vijeće te pojedine 
stručne osobe po odluci Općinskog vijeća, nakon čega Općinsko vijeće utvrñuje prijedlog akta koji se 
daje na javnu raspravu i javni uvid. 
 

Članak 24. 
 
      O stavljanju prijedloga akta na javnu raspravu odlučuje Općinsko vijeće zaključkom koji se 
objavljuje na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja, te u jednom od javnih glasila. 
 
 Stavljanje na javnu raspravu mora biti popraćeno podacima o predmetu javne rasprave, 
trajanju i vremenu javne rasprave, mjestu javnog uvida, načina na koji se može izvršiti javni uvid, 
načinu i mjestu stavljanja primjedbi i o dužnosti Vijeća mjesnih odbora o prikupljanju rezultata javne 
rasprave. 
 
 Općinsko vijeće imenuje osobu zaduženu za stručna objašnjenja vezana na prijedlog akta, a 
koja će sudjelovati u toku javne rasprave i javnog uvida. 
 

Članak 25. 
 
 Prijedlog akta iz članka 23. kojeg je utvrdilo Općinsko vijeće, sa popratnom dokumentacijom, 
kao i zaključak sa elementima utvrñenim u članku 24. stavlja se na javni uvid na Oglasnu ploču 
Općine Sveta Nedelja odnosno u službenim prostorijama općine Sveta Nedelja, a u nekim slučajevima 
i u prostorijama svih ili pojedinih mjesnih odbora, o čemu odluku donosi Općinsko vijeće. 
 
 Kad se radi o pitanjima od značaja za pojedini mjesni odbor, javni uvid i javna rasprava bit će 
sprovedeni samo za područje tog mjesnog odbora, o čemu odluku donosi Općinsko vijeće odnosno 
tijelo nadležno za donošenje akta. 
 

Članak 26. 
 
 Javna rasprava i javni uvid provode se u vremenskom trajanju od 30 dana, u kojem roku se 
mogu davati primjedbe na prijedlog akta. 
 
 Općinsko vijeće utvrñuje datum početka i završetka javne rasprave, mjesto te vrijeme kada se 
može izvršiti uvid u prijedloge akata i ostalu dokumentaciju. 
 
 O svim primjedbama i prijedlozima iznesenim u toku javne rasprave po mjesnim odborima, 
sastavlja se zapisnik. 
 
 Primjedbe i prijedlozi mogu se davati u roku iz stavka l ovog članka u pismenom obliku 
putem pisarnice Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja. 
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Članak 27. 

 
 Načelnik Općine i Jedinstveni upravni odjel , u suradnji sa izrañivačem akta, prate i 
analiziraju sve prijedloge i mišljenja iznesena u tijeku javne rasprave. Na osnovi toga podnose 
izvješće o rezultatima javne rasprave Općinskom vijeću odnosno tijelu nadležnom za donošenje akta, 
koje odlučuje o usvajanju ili odbacivanju prijedloga, te donosi plan odnosno akt u konačnom tekstu.  
 
 Davatelji primjedbi i prijedloga obavezno se pismenim putem obavješćuju o usvajanju ili 
odbacivanju prijedloga. 
 
 
V OPĆINSKA TIJELA 
 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Članak 28. 
 
 Općinsko vijeće predstavničko je tijelo grañana i općine koje donosi akte u okviru prava i 
dužnosti Općine, te obavlja druge poslove u skladu s zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 29. 
 
 Općinsko vijeće: 
 
• donosi Statut Općine 
• donosi odluke i druge akte kojima se ureñuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine 
• donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine 
• donosi proračun, izmjene i dopune proračuna i završni račun proračuna 
• donosi odluke o izvršenju proračuna (uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i 

rashodima Općine) 
• donosi poslovnik o radu 
• donosi odluke o pristupanju meñunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država, u 

skladu sa zakonom 
• raspisuje referendum 
• bira i razrješava predsjednika Vijeća i potpredsjednika Vijeća, članove radnih tijela vijeća, te 

imenuje i razrješava druge osobe odreñene ovim Statutom 
• ureñuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih odjela 
• osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i 

drugih djelatnosti od interesa za općinu 
• obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 30. 
 
 Sjednice Općinskog vijeća su javne, ukoliko vijeće ne odluči drugačije. 
 
 Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se ureñuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tok 
sjednice, glasovanje i voñenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća. 
 

Članak 31. 
 
 Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koje bira iz redova vijećnika. 
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 Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Komisija za izbor i imenovanje 
kao i 7 vijećnika u Općinskom vijeću, u pismenom obliku, a potvrñuje ga potpisom svojih imena i 
prezimena, kao i parafom. 
 
 Predsjednik i potpredsjednik biraju se pojedinačno, javnim ili tajnim glasovanjem, a način 
glasovanja odreñuju vijećnici. 
 
 Za predsjednika i potpredsjednika izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od 
ukupnog broja vijećnika. 
 

Članak 32. 
 
 Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, a ni 
jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika, glasovanje se ponavlja za 
dvojicu kandidata koji su dobili najveći broj glasova. U ponovljenom glasovanju kandidat je izabran 
ako je dobio većinu glasova prisutnih vijećnika. 
 
 Ako u ponovljenom glasovanju kandidat ne dobije većinu glasova prisutnih vijećnika, 
ponavlja se izborni postupak. 
 

Članak 33. 
 
 Predsjednik Vijeća: 
 
1. zastupa Vijeće 
2. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vijeća 
3. predlaže dnevni red Vijeća 
4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak 
5. brine o postupku donošenja odluka i općih akata 
6. usklañuje rad radnih tijela 
7. potpisuje odluke i akte koje donosi Vijeće 
8. brine o suradnji Vijeća s općinskim Načelnikom 
9. brine se o zaštiti prava vijećnika 
10. obavlja i druge poslove odreñene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 34. 
 
 Općinsko vijeće čini 15 vijećnika izabranih na način odreñen Zakonom. 
 
 Mandatno razdoblje Općinskog vijeća traje 4 godine. 
 

Članak 35. 
 
 Vijećnik nema obvezujući mandat i ne može biti opozvan. 
 
 Od dana konstituiranja Općinskog vijeća, vijećnik ima sva prava i dužnosti odreñene ovim 
Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

Članak 36. 
 
 Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran: 
• ako podnese ostavku, danom dostave pisane odluke 
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• ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti 

sudske odluke 
• ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuñen na bezuvjetnu kaznu zatvora duže od 6 mjeseci, 

danom pravomoćnosti sudske presude 
• ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana Općinskog vijeća, 

danom donošenja odluke Ustavnog suda 
• ako odjavi prebivalište s područja Općine, danom odjave prebivališta 
• ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona 
• smrću. 
 

Članak 37. 
 
 Članu Općinskog vijeća koji po Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
obnaša nespojivu dužnost miruje mandat a zamjenjuje ga njegov zamjenik. 
 

Članak 38. 
 
 Vijećnik ima prava i dužnosti: 
 
• sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća 
• podnositi prijedloge i postavljati pitanja 
• postavljati pitanja Načelniku  
• prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu Vijeća s tim da može istovremeno biti član najviše u dva 

stalna radna tijela. 
 
 Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrñena odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća. 
 

Članak 39. 
 
 Vijećnik za svoj rad u Vijeću ima pravo na naknadu troškova odnosno izgubljenu zaradu u 
skladu s odlukom Vijeća. 
 
 
RADNA TIJELA 
 

Članak 40. 
 
 Općinsko vijeća osniva radna tijela u svrhu: 
 
• proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja 
• pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga 
• praćenja provedbe odluka i općih akata 
• koordinacije i kooperacije u okviru općine ili meñuopćinske zajednice. 
 

Članak 41. 
 
 Radna tijela općinskog vijeća su komisije i odbori i to: 
 
1. Komisija za izbor i imenovanja 
2. Komisija za predstavke i pritužbe grañana 
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3. Administrativna komisija 
4. Komisija za Statut, Poslovnik i zakonodavstvo 
5. Komisija za meñuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvom 
6. Komisija za dodjelu priznanja 
7. Komisija za društvene djelatnosti 
8. Komisija za davanje stanova u najam 
9. Komisija za provoñenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine 

Sveta Nedelja 
10. Odbor za gospodarstvo 
11. Odbor za financije 
12. Odbor za promet 
13. Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove 
14. Odbor za zaštitu okoliša. 
 
 Osnivanje, sastav i djelokrug rada pojedinih radnih tijela Općinskog vijeća utvrdit će se 
posebnom odlukom a način njihova rada utvrñuje se Poslovnikom. 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Članak 42. 
 
 Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave je općinski Načelnik. 
 

Članak 43. 
 

Općinski Načelnik i zamjenik općinskog Načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno 
posebnom zakonu.  
 

Članak 44. 
 
 Općinskom Načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona: 

- danom podnošenja ostavke 
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuñen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od jednog mjeseca 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuñen radi počinjanja kaznenog dijela protiv 

slobode i prava čovjeka i grañanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih 
meñunarodnim pravom 

- danom odjave prebivališta s područja jedinice 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva 
- smrću. 

 
Predstavničko tijelo će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku 

mandata općinskog Načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga općinskog 
Načelnika. 

 
Ako je prestanak mandata općinskog Načelnika, nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se 

održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i održati 
prijevremeni izbori za izbor općinskog Načelnika, dužnost Načelnika, do kraja mandata obavljat će 
njegov zamjenik. 
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 Ako prestane mandat zamjeniku općinskog Načelnika, neće se raspisivati prijevremeni izbori. 

 
Članak 45. 

 
Općinski Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti.  
 
Predstavničko tijelo može raspisati referendum o razrješenju općinskog Načelnika i njegovog 

zamjenika u slučaju: 
 
- kada krše ili ne izvršavaju odluke predstavničkog tijela 
- kada svojim radom prouzroče jedinici lokalne samouprave znatnu materijalnu štetu. 

 
Pod pojmom znatne materijalne štete iz stavka 2. ovoga članka smatra se šteta u iznosu od 1% 

od proračuna te jedinice lokalne samouprave u tekućoj godini, a ako 1% proračuna iznosi preko 
500.000 (petsto tisuća) kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000 
kuna. 

 
Na referendum iz stavka 2. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i 

drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 

 
Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju općinskog Načelnika i njegovog zamjenika 

može podnijeti najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela. 
 
Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog Načelnika i njegovog zamjenika 

donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. 
 
Ako na referendumu o pitanju iz stavka 1. ovoga članka bude donesena odluka o razrješenju 

općinskog Načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, 
a Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje 
poslova iz nadležnosti općinskog Načelnika. 

 
Predstavničko tijelo ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog Načelnika i njegovog 

zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata općinskog Načelnika i njegovog 
zamjenika.  

 
Referendum iz stavka 2. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od 

ranije održanog referenduma o istom pitanju. 
 

Članak 46. 
 

Birači upisani u popis birača općine imaju pravo predstavničkom tijelu predložiti raspisivanje 
referenduma o pitanju razrješenja općinskog Načelnika i njegovog zamjenika. 

 
Odluku o raspisivanju referenduma predstavničko tijelo mora donijeti u roku od 30 dana od 

prijema prijedloga. 
 
Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od 

ranije održanog referenduma o istom pitanju. 
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Na referendum iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o 

referendumu i drugim oblicima sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
 

Članak 47. 
 

Općinski Načelnik ima jednog zamjenika koji se bira na općim i izravnim izborima sukladno 
posebnom zakonu. 
 

Članak 48. 
 

Općinski Načelnik zastupa općinu. 
 
Općinski Načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova 

državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine. 
 
Općinski Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti 

od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocijeni da je tim aktom povrijeñen zakon ili drugi 
propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke. 
Ako predstavničko tijelo to ne učini, općinski Načelnik dužan je u roku od osam dana o tome 
obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave 
ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave. 

 
Općinski Načelnik obavlja poslove utvrñene statutom općine u skladu sa zakonom. 
 

Članak 49. 
 
 Općinskog Načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju 
svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik, u skladu sa statutom. 
 
 Općinski Načelnik, u skladu sa statutom, može obavljanje odreñenih poslova iz svog 
djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se 
uputa općinskog Načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje 
odgovornost općinskog Načelnika za njihovo obavljanje. 
 

Članak 50. 
 
 Izvršne poslove obavlja u općini općinski Načelnik. 
 

Članak 51. 
 
 Općinski Načelnik: 
 
 1. priprema prijedloge općih akata 
 2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela 
 3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz 
njenog samoupravnog djelokruga te nadzire njezin rad 
 4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i 
njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom 
 5. odlučuje o stjecanju i otuñivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne samouprave čija 
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 
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1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuñivanje nekretnina i pokretnina planirano u 
proračunu, a stjecanje i otuñivanje pokretnina i nekretnina u skladu sa zakonskim propisima 
 6. obavlja i druge poslove utvrñene statutom. 
 
 U slučaju iz stavka I. točke 5. ovoga članka odluku o stjecanju i otuñenju pokretnina i 
nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 
1.000.000 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda iz točke 5. stavka 1. ovoga članka, donosi 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 
 

Članak 52. 
 
 Načelnik Općine Sveta Nedelja: 
 
• priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće 
• predlaže Vijeću donošenje općih akata i mjera 
• daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagači 
• utvrñuje prijedlog Općinskog proračuna, izmjena i dopuna proračuna i završnog računa 

Općinskog proračuna 
• izvršava ili osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća 
• usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju u Općini 
• nadzire rad upravnih tijela Općine u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave 
• upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine 
• upravlja prihodima i rashodima Općine 
• obavlja druge poslove predviñene ovim Statutom. 
 

Članak 53. 
 
 Odnos Općinskog vijeća i Načelnika utvrñuje se Poslovnikom Općine Sveta Nedelja u skladu 
sa zakonom i ovim Statutom. 
 
 
OPĆINSKA UPRAVA 
 

Članak 54. 
 
 Općinska uprava Općine Sveta Nedelja osniva se za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine kao i poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu. 
 

Članak 55. 
 
 Općinska uprava Općine Sveta Nedelja organizirana je kroz Jedinstveni upravni odjel. 
 
 Jedinstveni upravni odjel izvršava zakone, propise i druge opće akte Općinskog vijeća i 
Općinskog Načelnika i odgovoran je za stanje u oblastima za koje je osnovan. 

 
Članak 56. 

 
 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje 
Načelnik. 
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Članak 57. 

 
 Jedinstveni upravni odjel odgovoran je Općinskom vijeću i Općinskom Načelniku za zakonito 
i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. 
 

Članak 58. 
 
 Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Sveta 
Nedelja te iz državnog proračuna za obavljanje onih poslova koji su preneseni na općinu kao poslovi 
državne uprave. 
 
 
VI MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 59. 
 
 Kao jedinica mjesne samouprave, osniva se mjesni odbor. 
 
 Mjesni odbor osniva se kao oblik neposrednog sudjelovanja grañana u odlučivanju o lokalnim 
poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad grañana. 
 

Članak 60. 
 
 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati grañani i njihove organizacije i 
udruženja te druga tijela odreñena ovim Statutom. 
 

Članak 61. 
 
 Ovim Statutom ureñuje se postupak davanja inicijative i podnošenja prijedloga za osnivanje 
Mjesnog odbora, djelokrug i ovlasti tijela mjesnog odbora, utvrñivanja programa rada mjesnog 
odbora, osnove pravila mjesnog odbora, način financiranja njihove djelatnosti, obavljanje 
administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje 
njihovih prava i obveza utvrñenih zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Općinskog vijeća. 
 

Članak 62. 
 
 Ovim Statutom se mjesnom odboru povjerava obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog 
djelokruga općine koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad grañana na 
području mjesnog odbora. 
 
 Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u proračunu Općine. 
 

Članak 63. 
 
 Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
 
 Vijeće mjesnog odbora biraju grañani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. 
Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju 
odredbe zakona kojim se ureñuje izbor članova Općinskog vijeća. 
 
 Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine. 
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 Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, 
poslovnik o svom radu u skladu s ovim statutom, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge 
poslove utvrñene zakonom i ovim statutom. 
 

Članak 64. 
 
 Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od 
4 godine. 
 
 Predsjednik vijeća mjesnog odbora u skladu sa Statutom, predstavlja mjesni odbor i za svoj 
rad odgovara vijeću mjesnog odbora. 
 
 Za obavljanje poslova iz članka 61. ovog Statuta predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovara 
općinskom Načelniku. 
  

Članak 65. 
 
 Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa Statutom radi raspravljanja o potrebama i interesima 
grañana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove 
grañana. 
 
 Mjesni zbor grañana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini odreñenu cjelinu. 
 
 Mjesni zbor grañana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg 
odredi vijeće. 
  

Članak 66. 
 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Načelnik koje može raspustiti 
vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava 
povjerene mu poslove. 
  
 
VII IMOVINA I FINANCIRANJE 
 

Članak 67. 
 
 Na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Općine, upravljanje imovinom provodi Vijeće općine po načelima dobrog 
gospodarenja. 
 
 Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju na korištenje, zakupu, podzakupu nekretnina i 
pokretnina donosi Vijeće. 
 
 Pojedinačni akt o osnivanju poduzeća, društava, javnih ustanova kao i o prestanku rada, 
spajanju ili pripajanju dijela poduzeća društava ili javnih ustanova u vlasništvu Općine donosi 
Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika. 
 
 Vijeće Općine daje suglasnost na raspored dobiti poduzeća, odnosno društva iz prethodnog 
stavka ovog članka. 
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 Dio dobiti iz prethodnog stavka ovog članka, a sukladno pojedinačnom aktu Vijeća Općine 
čini sastavni dio općinskog proračuna. 
 
 Prihodi javnih ustanova u vlasništvu Općine, čine sastavni dio općinskog proračuna. 
 Na temelju općinskog proračuna pokrivaju se i gubici u poduzećima, društvima i javnim 
ustanovama koje je osnovala Općina Sveta Nedelja. 
 
 Pojedinačni akt u slučaju potrebe pokrića gubitaka donosi Vijeće Općine. 
 

Članak 68. 
 
 Općina ima, u okviru državne gospodarske politike, svoje prihode kojima u okviru 
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 
 
 Prihodi Općine Sveta Nedelja srazmjerni su poslovima koje Općina obavlja u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom. 
 
 Obaveze odnosno rashodi Općine Sveta Nedelja srazmjerni su prihodima koje Općina ostvari 
sukladno utvrñenim izvorima financiranja. 
 

Članak 69. 
 
 Općina ima prihode kojima u okviru svojeg samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 
 
 Prihodi općine su osobito: 
 
• općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe  
• prihodi od stvari u vlasništvu imovinskih prava općine 
• prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine 
• prihodi od naknada za koncesije koje daje općinsko vijeće  
• novčane kazne ili oduzeta imovinska korist za prekršaje propisane propisima općine u skladu sa 

zakonom 
• udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom 
• sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviñena u državnom proračunu 
• darovi, nasljedstva i legati 
• drugi prihodi odreñeni zakonima i Odlukama Općinskog vijeća. 
 

Članak 70. 
 
 Vijeće donosi godišnji proračun za narednu računsku godinu, na prijedlog Načelnika, prije 
početka godine za koju se proračun donosi. 
 
 Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju proračuna (uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja prihodima i rashodima Općine) na prijedlog Načelnika, uz godišnji proračun. 
 
 Ukoliko se godišnji proračun ne donese u roku iz stavka 1. ovog članka, vodi se privremeno 
financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca. 
 
 Odluku o privremenom financiranju donosi Vijeće. 
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 Vijeće može tijekom godine ukoliko to prilike zahtijevaju mijenjati i nadopunjavati proračun i 
to po postupku koji je propisan za donošenje proračuna općine. 
 
VIII AKTI OPĆINE 
 

Članak 71. 
 
 Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrñenih zakonom i ovim Statutom donosi 
Statut, odluke, općinski proračun, završni račun općinskog proračuna, preporuke, rješenja, zaključke, 
upute, naputke, deklaracije, rezolucije, te daje autentična tumačenja Statuta. 
 
 Općinsko vijeće donosi u samoupravnom djelokrugu odluke i druge opće akte u skladu sa 
Statutom. 
 

Članak 72. 
 
 Načelnik Općine osigurava izvršavanje općih akata koje donosi Općinsko vijeće na način i u 
postupku propisanom Statutom općine. 
 
 Načelnik Općine donosi odluke, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, deklaracije i 
rezolucije. 
 

Članak 73. 
 
 Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provoñenje općih akata Općinskog 
vijeća i Načelnika. 
 
 U provoñenju nadzora iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel može u slučaju 
neprovoñenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom. 
 

Članak 74. 
 
 Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata iz članka 70. ovog Statuta donosi 
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obavezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba. 
 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Istarske županije. 
 
 Na donošenje akta iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred organima Općine. 
 
 U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv pojedinačnog akta upravnih 
tijela Općine može se pokrenuti upravni spor. 

 
Članak 75. 

 
 Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom 
djelokrugu obavljaju organi središnje državne uprave svaki u svom djelokrugu. 
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Članak 76. 

 
 Podrobnije odredbe o aktima Općine, postupku donošenja akata, te autentičnom tumačenju 
akata utvrñuju se Poslovnikom Općine. 
 
 
 
IX PROMJENA STATUTA 
 

Članak 77. 
 
 Prijedlog za promjenu Statuta, može podnijeti 1/3 vijećnika Općinskog vijeća i Komisija za 
Statut, Poslovnik i zakonodavstvo Općine. 
 
 Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Vijeća. 
 

Članak 78. 
 
 Općinsko vijeće odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta. 
 
 Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije 
isteka roka od 6 mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu. 
 
 
X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 79. 
 
 Općinsko vijeće donijet će opće akte kojima se ureñuju pitanja iz samoupravnog djelokruga 
općine, a u skladu s ovim Statutom. 
 
 Do donošenja općih akata kojima se ureñuju pitanja iz samoupravnog djelokruga općine 
sukladno posebnim zakonima i ovim Statutom na području Općine primjenjivat će se opći akti 
Općine Sveta Nedelja, a koji su važili do donošenja ovog Statuta, a nisu u suprotnosti s odredbama 
ovog Statuta. 
 

Članak 80. 
 
 Općina Sveta Nedelja preuzet će nekretnine, pokretnine i financijska sredstva, te prava i 
obaveze dosadašnje Općine Labin, čiji je sljednik. 
 

Članak 81. 
 
 Objavom pročišćenog teksta u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja» prestaje važiti 
Statut KLASA: 021-05/01-01/7, 2144/03-01-01-3 od 9.10. 2001. godine, Izmjene i dopune Statuta 
KLASA:  021-05/07-01/2, URBROJ:  2144/03-01-07-2 od 16. travnja 2007. godine i Izmjene i dopune 
Statuta KLASA: 021-05/09-01/1, URBROJ: 2144/03-01-09-5 od 23. ožujka 2009. godine. 
 
Nedešćina, 18. svibnja 2009.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


