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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
6. 
 Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 
26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2006. godinu i članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine 
Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 5. svibnja 
2006. godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o gradnji objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2006. godinu 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom utvrđuju se poslovi s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarenje ove Odluke, s 
izvorima financiranja po djelatnostima, i to za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 
 

Članak 2. 
 
 Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuje se po djelatnostima kako 
slijedi: 
 
1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: 
1.1. Javne površine 
1.2. Nerazvrstane ceste 
1.3. Groblja 
1.4. Javna rasvjeta.  
 

Članak 3. 
 
 U 2006. godini planira se građenje slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Sveta Nedelja: 
 
1.1. Javne površine 
1. Izrada projektne dokumentacije za tribine nogometnog igrališta Nedešćina  100.000,00 kn 
2. Izgradnja tribina na nogometnom igralištu Nedešćina            1.600.000,00 kn. 
 
 Radi izgradnje objekta iz prethodnog stavka planira se u 2006. godini utrošiti sredstva u visini 
od 1.100.000,00 kn, a osigurat će se 778.000,00 kn u Proračunu Općine Sveta Nedelja za 2006. godinu i 
322.000,00 kn iz zaduženja kod banaka. 
 
1.2. Nerazvrstane ceste 
1. Asfaltiranje ceste Tomažići 200 m 
2. Asfaltiranje ceste Cere (Načinovići) 500 m 
3. Asfaltiranje ceste Cere (Poldrugovac) 100 m 
4. Asfaltiranje ceste Paradiž 200 m 
5. Asfaltiranje ceste Vela Čamporovica 500 m 
6. Asfaltiranje ceste Sveti Martin 200 m 
7. Asfaltiranje ceste Veli Golji 200 m 
8. Asfaltiranje ceste Snašići 200 m 
9. Asfaltiranje ceste Štrmac (novo naselje) 100 m 
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10. Asfaltiranje ceste Štrmac (Vlacić) 200 m 
11. Asfaltiranje ceste Crkveno 400 m. 
      SVEUKUPNO 2.800 m - 1.015.000,00 kn. 
 
 Radi asfaltiranja nerazvrstanih cesta planira se u 2006. godini utrošiti 850.000,00 kn, a osigurat 
će se zaduživanjem kod banaka. 
 
1.3. Groblja 
 
1. Izgradnja mrtvačnice Nedešćina    1.100.000,00 kn 
2. Izgradnja okoliša mrtvačnice Nedešćina     350.000,00 kn 
    UKUPNO      1.450.000,00 kn. 
 
 Potrebna sredstva radi izgradnje mrtvačnice i okoliša osigurat će zaduživanjem kod banaka u 
visini od 1.000.000,00 kn. 
 
1.4. Javna rasvjeta 
 
1. Izgradnja javne rasvjete 
- Kraj Drage  kom 3 
- Tomažići  kom 3 
- Šoteti  kom 2 
- Frižulini kom 3 
- Eržišće  kom 11 
- Vrećari  kom 6 
- Paradiž kom 8 
- Snašići  kom 7 
- Štrmac  kom 3 
- Šumber  kom 14 
   SVEUKUPNO kom 60. 
 
 Potrebna sredstva u visini od 700.000,00 kn osigurat će se zaduživanjem kod banaka. 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja». 
 
KLASA: 021-05/06-01/3 
URBROJ: 2144/03-01-06-2 
Nedešćina, 5. svibnja 2006. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

         PREDSJEDNIK 
         Općinskog vijeća: 
         Severino Franković, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



        
39 stranica - broj 3                                  Službene novine Općine Sveta Nedelja                                   19. svibnja 2006. 
 
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
 
4.  
 Na temelju članka 6. stavak 4. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Sveta Nedelja (“Službene 

novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/02.), Odluke o broju  stipendija u školskoj/studentskoj 

2005/2006. godini KLASA: 022-05/05-01/13, URBROJ: 2144/03-01-05-5 od 02. rujna 2005. godine, 

te Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima s prebivalištem na 

području Općine Sveta Nedelja, Klasa: 022-05/05 01/16,  Urbroj: 2144/03- 01- 05-6 od 02. rujna 2005. 

godine, Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 10. travnja 2006. godine, 

donijelo je  
 

Odluku 
o dodjeli stipendija 

 
I 

 
 U školskoj/studentskoj 2005/2006. godini dodjeljuju se dodatne stipendije studentima s 
prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja kako slijedi: 
 
1. IVI BELUŠIĆ od oca Bruna iz Labina,  Markoci 13 , studentici  I godine Fakulteta ekonomije i 
turizma Pula 

2. DANIELI POLDRUGOVAC od oca Franka  iz  Labina, Paradiž 24, studentici I godine  Fakulteta 
za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. 

 
II 

 
 Dodatne stipendije se odobravaju shodno Utvrđenim prijedlogom liste stipendista Klasa: 604-
01/05-01/00001, Urbroj: 2144/03-01-05-6 od 02. studenog 2005. godine, kojim je izrijekom rečeno da 
će se u slučaju  da stipendist (i) ostvare pravo na stipendiju od Županije Istarske ili Republike 
Hrvatske, stipendija(e) dodijeliti idućem podnositelju molbe prema listi redosljeda. 
 
 Kako je na temelju Rješenja o dodjeli stipendija, Istarska županija tijekom siječnja 2006. 
dodijelila studentske stipendije studenticama Kurpejović Mirnesi i Kurpejović Mersiji Vrećari 25 c, 
Nedešćina, a to isto pravo ostvarili su Enco Miletić iz Labina, Mali Golji 9 A, te Kristijan Šumberac iz  
Nedešćine, Santalezi 38A odlučeno je kako je to navedeno u članku I. ove Odluke. 
                                           

III 
 
 Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog 
Statutom ili drugim aktom odnosno od 01.veljače 2006. godine, pa sve do redovnog završetka 
studiranja, s time da se stipendija odobrava za vrijeme trajanja apsolventskog staža u trajanju od šest 
mjeseci za stjecanje VI stupnja stručne spreme, a deset mjeseci za stjecanje VII stupnja stručne spreme. 
 

IV 
 
 Stipendija se isplaćuje mjesečno u vremenu od 1. rujna do 30. lipnja u visini od  600,00 kn za 
studente. 
 
 Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje. 
 

V 
 
 Stipendija se isplaćuje putem žiro računa stipendista. 
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VI 
 
 Radi uređenja međusobnih prava i obaveza Općina Sveta Nedelja i stipendista zaključit će 
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama. 

VII 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja”. 
 
KLASA: 022-05/06-01/5 
URBROJ: 2144/03-01-06-5 
Nedešćina, 10. travnja 2006. 
 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
         PREDSJEDNIK 
           Općinskog poglavarstva: 
         Srećko Mohorović, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. 
 Na temelju članka 3. stavak 5. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine», broj 58/93.), 
sukladno točki 6. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2004. godini («Narodne novine», broj 21/04.), Općinsko poglavarstvo Općine 
Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2006. godine, donijelo je sljedeći 
 

Plan motrenja, ophodnje i dojave 
 

I 
MOTRENJE 
 
 U razdobljima povećanih i velikih opasnosti od požara na otvorenim prostorima Općine Sveta 
Nedelja će se organizirati motrenje cijelog područja na sljedeći način: 
 
 Organizacijom motrilačke postaje – dojavne službe zajedno s Općinama Pićan i Kršan. 
 
 Ista će biti operativna u razdoblju velike opasnosti za nastanak požara na osmatračnici u 
Pićnu na koti +400 kod Crkve Svetog Mihovila svakodnevno u vremenu od 10,00 do 18,00 sati. 
 
 Prema zajedničkom dogovoru između Stožera Civilne zaštite i zapovjednika Vatrogasne 
postrojbe Labin s motrenjem će se započeti 1. lipnja 2006. godine. 
 
 Motrenje će se vršiti u razdobljima povećanih i velikih požarnih opasnosti bez obzira na 
godišnje doba, a obavezno u ljetnom periodu svakodnevno u vremenu od 08,00 do 18,00 sati, s 
motrilačkih postaja na lokacijama: 
 
a) Nedešćina 
b) Štrmac 
c) Sveti Martin 
d) Šumber. 

 
Motrenje će vršiti sljedeće osobe: 
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Lokacija:      Motritelj:   Tel. 
 
a) Nedešćina      1. Mario Šumberac   865-152 
b) Štrmac      2. Severino Franković  851-709 
c) Sveti Martin      3. Davor Beučić  865-276 
d) Šumber        4. Edi Juričić   865-464 
 
   

 S motrenjem će se započeti prema procjeni županijskog vatrogasnog zapovjednika, odnosno 
zapovjednika Područne vatrogasne zajednice. 
 

II 
 

PROTUPOŽARNA OPHODNJA 
 
 Protupožarna ophodnja cijelog područja Općine Sveta Nedelja vršit će se u ljetnom razdoblju, 
a prema procjeni i u zimsko-proljetnom razdoblju. 
 
 Protupožarnu ophodnju na području cijele Općine vršit će članovi DVD-a Općine Sveta 
Nedelja raspoređenih po mjestima Nedešćina, Šumber, Štrmac, Snašići, Sveti Martin i Golji. 
 
 Naročitu pažnju obratiti na području Cera, Veli i Mali Golji i Markoci. 
 

III 
 

DOJAVA 
 
 Dojavu o nastanku požara vršit će motritelji na lokacijama iz točke I. Putem radio veze ili 
telefonom. 
 
 Prilikom ophodnje dojava će se vršiti putem mobitela. 
 
 Dojavu o nastalom požaru prima dežurni u Općini Sveta Nedelja na telefon broj 880-905, 
odnosno na broj mobitela 091 7244964. 
 

IV 
 

DEŽURSTVO 
 
 Dežurstvo će započeti istovremeno kad i motrenje i ophodnja, a sva dežurstva i sva zapažanja 
tijekom dežuranja evidentirat će se u knjigu dežurstva. 
 

V 
 
 
 Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja». 
 
KLASA: 022-05/06-01/7 
URBROJ: 2144/03-01-06-25 
Nedešćina, 18. svibnja 2006. 
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
          PREDSJEDNIK 
               Općinskog poglavarstva: 
          Srećko Mohorović, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 


