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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6.
Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 144/12.), članka 104. stavka 3. Zakona o lokalnim
izborima («Narodne novine», broj 144/12.), shodno odredbama Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina («Narodne novine», broj 155/02., 47/10. - Odluka USRH, 80/10 i 93/11.) te
članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 5. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Sveta Nedelja

Članak 1.
U članku 35. dodaje se stavak 2. koji glasi:
«Iznimno Općinsko vijeće može imati i više od 13 vijećnika i to u slučaju kada predstavnik
nacionalne manjine nije izabran sa nijedne od lista koje su nastupile na izborima, a prema važećim
zakonima Republike Hrvatske kad neka od manjina ostvaruje pravo zastupljenosti u Općinskom
vijeću.»
Članak 2.
Iza članka 78. dodaje se dopuna:
«X.A NACIONALNE MANJINE»
te članci 78a, 78b, 78c i 78d koji glase:
«Članak 78a.
S ciljem unapređenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina pripadnici nacionalnih
manjina biraju svoje predstavnike u vijeće nacionalnih manjina.
Općina Sveta Nedelja brine o njihovom radu na način da, u skladu s mogućnostima
proračuna, osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina uključujući i sredstva za obavljanje
administrativnih poslova, a može osigurati i sredstva za provođenje programa.
Financijski plan i završni račun vijeća nacionalnih manjina objavljuje se u «Službenim
novinama Općine Sveta Nedelja.
Članak 78b.
U postupku donošenja propisa i drugih akata radna tijela Općinskog vijeća redovito se
savjetuju o pitanjima položaja nacionalnih manjina.
Općina Sveta Nedelja potiče djelotvorno sudjelovanje vijeća nacionalnih manjina u
predlaganju mjera za unapređenje položaja manjina, donošenje općih akata o položaju manjina i dr.
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Članak 78c.
Načelnik Općine Sveta Nedelja i upravna općinska tijela dužna su u pripremi prijedloga općeg
akta od vijeća nacionalnih manjina osnovanih u Općini Sveta Nedelja zatražiti mišljenje i prijedloge o
odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.
Članak 78d.
Ako vijeće nacionalnih manjina smatra da je opći akt ili neka njegova odredba, koju je donijelo
Općinsko vijeće, protivna Ustavu ili Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, dužna je o
tome odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana objave akta, izvijestiti ministarstvo nadležno za
opću upravu i Načelnika Općine Sveta Nedelja.»

Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Sveta Nedelja stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 2144/03-03-13-2
Nedešćina, 5. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Enco Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj
26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja
na sjednici održanoj dana 5. travnja 2013. godine donosi
Izmjene i dopune
Odluke o komunalnom doprinosu
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», br. 6/10. i 4/11.)
Članak 1.
U članku 11, točki 4 dodaje se nova alineja «C» koja glasi:
«C) Vlasnici zgrada i uređaja koji služe primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i
konfekcioniranju (farme, spremnici voća i povrća, hladnjače, građevina za uzgoj kućnih ljubimaca,
pčelinjaci, šumarske, lovačke i lugarske građevine, plastenici, gljivarnici i uzgajališta malih životinja i
riba) koji su izgrađeni na poljoprivrednom zemljištu van granica građevinskog zemljišta, uvažavajući
odredbe Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja, oslobađaju se u potpunosti od plaćanja
komunalnog doprinosa.»

Članak 2.
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Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Sveta
Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 2144/03-03-13-3
Nedešćina, 5. travnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Enco Mohorović, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

