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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
5.
Temeljem odredbi članaka 29. i 70. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta
Nedelja», broj 5/01. i 2/07.), a vezano za odredbu članaka 4. i 5. Zakona o savjetima mladih ("Narodne
novine", broj 23/07), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 26. svibnja 2008.godine,
donosi
ODLUKU
o osnivanju Općinskog Savjeta mladih
Općine Sveta Nedelja
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U svrhu aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Sveta Nedelja, ovom se Odlukom osniva
Općinski Savjet mladih Općine Sveta Nedelja, propisuju se osnovna mjerila i postupak izbora članova toga
tijela, način na koji ono utječe na rad predstavničkog tijela Općine, način financiranja rada i programa
Savjeta, kao i druga pitanja od značaja za njegovo djelovanje.
Članak 2.
Općinski Savjet iz članka 1. ove Odluke (u nastavku: Savjet), osniva se u svojstvu savjetodavnog
tijela Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja (u nastavku: Vijeće), sa ciljem osiguravanja boljeg položaja i
mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Općine a time i
istovremenog potpunijeg preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost u ovoj jedinici
lokalne samouprave.
Članak 3.
Savjet ima pet (5) članova u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.
Mandat članova Savjeta traje dvije godine.

2. POSTUPAK IZBORA ČLANOVA
Članak 4.
Kandidate za članove Savjeta predlažu udruge mladih, odnosno udruge koje se bave mladima,
učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih s područja Općine Sveta
Nedelja.
Članak 5.
Članove Savjeta bira Vijeće na temelju javnog poziva kojeg objavljuje Jedinstveni upravni odjel, u
najmanje jednom regionalnom javnom glasilu te na web - stranici Općine Sveta Nedelja, i to najkasnije
četrdeset pet (45) dana prije isteka mandata tekućeg saziva Savjeta.
U javnom pozivu iz stavka 1. ovog članka obvezatno se navode uvjeti koje moraju ispunjavati
predlagatelji i kandidati za članove Savjeta u skladu s odredbama ove Odluke.
Rok za podnošenje prijedloga kandidata iznosi 15 dana od dana posljednje objave javnog poziva.
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Članak 6.
Po zaprimanju prijedloga predlagatelja, Jedinstveni upravni odjel iz stavka 1. članka 5. ove Odluke,
iste upućuje u roku od osam (8) dana Komisiji za izbor i imenovanja Općine Sveta Nedelja (u nastavku:
Komisija).
Komisija utvrđuje pravovremenost i valjanost zaprimljenih prijedloga, odnosno postojanje
ovlaštenja njihovih podnositelja, te provodi postupak formiranja prijedloga liste kandidata.
Pojedinačne prijedloge koji nisu pravovremeni i valjani, ili su podneseni od strane subjekata izvan
kruga ovlaštenih predlagatelja iz članka 4. ove Odluke, Komisija neće uzeti u obzir pri sačinjavanju
prijedloga liste Vijeća Općine Sveta Nedelja.
Po utvrđivanju prijedloga liste kandidata za članove Savjeta, Komisija isti upućuje Vijeću radi
nadležnog postupanja u skladu s odredbama ove Odluke.
Članak 7.
Članove Savjeta bira i razrješuje Vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika, ako sjednici prisustvuje
većina ukupnog broja vijećnika.
Glasovanje za izbor članova Savjeta u Vijeću u pravilu se provodi glasovanjem o prijedlogu liste
kandidata, po postupku i u skladu s kriterijima propisanim ovom Odlukom.
Iznimno, kada se tijekom trajanja mandata bira samo jedan kandidat što zamjenjuje člana Savjeta
kojem je to svojstvo prestalo iz razloga predviđenih ovom Odlukom, Vijeće odlučuje o pojedinačnom
prijedlogu po proceduri utvrđenoj za prijedlog liste kandidata.
Članak 8.
Pri predlaganju više od jednog kandidata, ovlašteni su predlagatelji dužni, uvijek kada je to
moguće, voditi računa i o ravnomjernoj zastupljenosti oba spola.
Pri sačinjavanju prijedloga liste kandidata, o poštivanju odredbi iz ovog članka Komisija vodi
računa po službenoj dužnosti.
Članak 9.
•
•
•
•

Vijeće u Savjet bira članove:
iz redova studenata sveučilišnih i drugih studija s prebivalištem u Općini Sveta Nedelja;
iz udruga mladih odnosno udruga koje se bave problematikom mladih, registriranih u Općini Sveta
Nedelja ;
iz drugih registriranih oblika organiziranja mladih s područja Općine Sveta Nedelja, te
iz redova učenika srednjih škola s područja Općine Sveta Nedelja.
O izboru i razrješenju članova Savjeta, Vijeće donosi odluku.
Članak 10.

Vijeće će razriješiti člana Savjeta i prije isteka mandata ako neopravdano ne prisustvuje sjednicama
Savjeta, zatim ako navrši trideset godina života, kao i na osobni zahtjev odnosno ako je pravomoćnom
sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

3. DJELOKRUG, TIJELA I NAČIN DJELOVANJA SAVJETA
Članak 11.

•
•

U okviru svoga djelokruga Savjet:
raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnima za rad Savjeta;
raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga Vijeća koji su od interesa za mlade;
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predlaže Vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja
mladih na području Općine Sveta Nedelja;
predlaže Vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na
području Općine, kao i način rješavanja navedenih pitanja;
daje mišljenje Vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja
za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Sveta Nedelja;
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade;
izrađuje izviješća nadležnim tijelima Općine Sveta Nedelja o problemima mladih, a po potrebi predlaže
i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program
djelovanja za mlade);
predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i lokalnog programa djelovanja za mlade;
brine o informiranosti mladih u svim pitanjima značajnim za unapređivanje njihova položaja;
potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija te suradnju i razmjenu iskustava
s odgovarajućim tijelima u drugim državama;
predlaže Vijeću financijski plan radi ostvarivanja lokalnog programa rada Savjeta;
po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne samouprave na sjednice Savjeta te
obavlja i druge poslove od interesa za mlade Općine Sveta Nedelja.
Članak 12.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju članovi toga tijela iz svojih redova većinom
glasova svih članova Savjeta.
Savjet predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta.
Zamjenik predsjednika obavlja nužne poslove i zadaće predsjednika:
• u slučaju spriječenosti predsjednika Savjeta,
• po njegovoj izričitoj ovlasti u pisanom obliku.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mogu biti birane osobe s prebivalištem na
području Općine Sveta Nedelja u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina.
Članak 13.
Redovne sjednice koje se održavaju najmanje jednom u dva mjeseca, saziva i njima predsjedava
predsjednik Savjeta.
Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu na prijedlog najmanje 1/3 članova tog
tijela.
Članak 14.
Savjet u pravilu donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova toga
tijela.
Član Savjeta koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može
sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
Neposredna osobna zainteresiranost člana Savjeta pri donošenju odluke o nekom pitanju utvrđuje
se sukladno odredbama posebnog zakona.
Članak 15.
Savjet može imenovati svoja radna tijela za određena područja djelovanja te organizirati forume,
tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.
U radu Savjeta mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za
mlade i skrb o mladima.
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4. AKTI I IZVJEŠĆA SAVJETA
Članak 16.
Na svojoj prvoj sjednici Savjet donosi poslovnik o svom radu, i to većinom glasova svih članova
Savjeta.
Poslovnikom iz stavka 1. ovog članka pobliže se uređuje način rada Savjeta te način izbora
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta sukladno zakonu i ovoj Odluci.
Do izbora predsjednika, sjednicu vodi ovlašteni predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Sveta Nedelja.
Članak 17.
Savjet donosi lokalni program rada (u nastavku: Program rada) za svaku kalendarsku godinu
većinom glasova svih članova toga tijela, pri čemu takav program mora predviđati aktivnosti propisane
posebnim zakonom, te se podnosi radi odobrenja Vijeću Općine Sveta Nedelja u roku propisanom
posebnim zakonom.
Sredstva za provedbu Programa rada, na osnovi financijskog plana iz članka 11. stavak 1. točka 11.
ove Odluke, osiguravaju se u Proračunu Općine Sveta Nedelja.
O Programu rada Savjeta Vijeće se očituje davanjem ili uskraćivanjem odobrenja svojim zaključkom.
U slučaju nedavanja odobrenja na Program rada Savjeta, Vijeće iznosi razloge i ostavlja Savjetu
primjereni rok za usklađivanje Programa u cijelosti ili njegovog pojedinog dijela.
Članak 18.
O svom radu Savjet podnosi godišnje izvješće Vijeću, u roku i na način propisan posebnim
zakonom.

5. SURADNJA
Članak 19.
Savjet, sukladno odredbama posebnog zakona, može surađivati sa savjetima mladih općina,
gradova i drugih županija, odnosno Grada Zagreba, a može razvijati suradnju i s organiziranim oblicima
djelovanja mladih u jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država te međunarodnim
organizacijama.

6. OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD I NAKNADE
Članak 20.
Općina Sveta Nedelja osigurava prostor za održavanje sjednica Savjeta, dok za obavljanje stručnih te
administrativnih poslova za potrebe Savjeta brine Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja.
Članak 21.
Članovi Savjeta ne primaju naknadu za svoj rad.
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7. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 22.
Iznimno od roka utvrđenog odredbom članka 5. stavak 1. ove Odluke, radi provedbe izbora članova
prvog saziva Savjeta, Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja će, u roku od 15 dana od stupanja na
snagu ovog općeg akta, a sukladno članku 5. istog, objaviti Javni poziv za izbor članova Općinskog Savjeta
mladih Općine Sveta Nedelja.
Članak 23.
Na pitanja koja nisu propisana ovom Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe
Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07)
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Sveta
Nedelja".
KLASA: 021-05/08-01/2
URBROJ: 2144/03-01-08-3
Nedešćina, 26. svibanj 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.
Temeljem članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine», broj 105/04.),
članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01. i 2/07.),
Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o uređenju prometa na području Općine Sveta Nedelja
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se odvijanje prometa, zaustavljanje i parkiranje vozila, premještanje
nepropisno parkiranih i nepropisno zaustavljenih vozila.
Članak 2.
Promet na području Općine Sveta Nedelja odvija se u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na
cestama i ovom Odlukom.

II. ODVIJANJE PROMETA
Članak 3.
1. Određuju se ceste s prednošću prolaska :
-državne ceste u odnosu na županijske i lokalne ceste,
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-županijske ceste u odnosu na lokalne ceste,
-lokalne ceste u odnosu na nerazvrstane,
-lokalna cesta L 50123 u odnosu na L 50124, L 50125 i L 50127,
-lokalna cesta L 50125 u odnosu na L 50126, L 50127 i L 50146,
-lokalna cesta L 50147 u odnosu na L 50125, L 50148 i L 50149,
2. Zabranjen je promet u oba smjera, za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 5 tona :
- na svim županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama
Iznimno je dozvoljen promet vozilima za odvoz smeća i drugim vozilima radi popravka i drugih
intervencija na komunalnim i drugim objektima i uređajima, vatrogasnim vozilima i vozilima za
snabdijevanje.
Odvoz kućnog smeća kamionom mora se obavljati u vremenu od 500 do 1900 sati.
Snabdijevanje trgovina i drugih objekata kamionima može se obavljati u vremenu od 0500 do 1800
sati.
Iznimno se dozvoljava promet autobusima na svim cestama na području Općine Sveta Nedelja.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel uređuje promet na cestama, ulicama, trgovima i drugim javno-prometnim
površinama koje nisu navedene u članku 3. ove Odluke tako, da ovisno o elementima i osobinama
prometnice određuje postavljanje odgovarajućeg prometnog znaka.
Članak 5.
Iznimno od odredbe članka 3. ove Odluke, promet se može odvijati i na drugi način u slučaju
elementarnih nepogoda, većih građevinskih radova, radova na objektima komunalne infrastrukture,
organiziranih manifestacija, kao i u drugim slučajevima na temelju odobrenja nadležnog tijela.
Članak 6.
Prometne znakove sukladno ovoj Odluci postavlja poduzeće ili druga osoba kojoj su povjereni
poslovi održavanja cesta, ulica, trgova i drugih javno-prometnih površina.
Članak 7.
Na svim županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama dozvoljava se brzina kretanja vozila do 60
km na sat, osim u naseljenim mjestima gdje je dozvoljena brzina kretanja do 50 km na sat i manja.

III. ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE
Članak 8.
Sudionici u prometu ne smiju zaustavljati i parkirati vozila na mjestima na kojima bi ona ugrožavala
sigurnost drugih sudionika u prometu, kao i na mjestima na kojima je to prometnom signalizacijom
zabranjeno, a u ulicama sa označenim mjestima za zaustavljanje i parkiranje samo na tim mjestima.
Izuzetno od odredbe iz stavka 1. ovog članka vozila subjekata koji obavljaju radove na komunalnim
i drugim infrastrukturnim objektima mogu biti zaustavljena i na tim mjestima pod uvjetom, da osiguraju
neometano i sigurno odvijanje prometa na način propisan Zakonom, ali samo za vrijeme trajanja radova.
Članak 9.
Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja na prijedlog Jedinstveni upravni odjel određuje
prostor, način, uvjete i vrijeme zaustavljanja vozila radi opskrbe.
Na prostorima, gdje je zaustavljanje vozila radi opskrbe vremenski ograničeno, vrijeme u kojem je
dozvoljena opskrba mora biti vidno istaknuto na prometnom znaku.
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Članak 10.
Parkiralištima u smislu ove odluke smatraju se posebno obilježene površine uz rubne dijelove
kolnika, kao i izgrađene i prostorno uređene površine izvan kolnika i u naseljima skupnog stanovanja
namijenjene parkiranju vozila.
Općinsko poglavarstvo, uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave, određuje parkirališne
površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja.
Članak 11.
Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja može na parkiralištima uvesti kontrolu vremenskog
ograničenja parkiranja vozila.
Kontrola vremenskog ograničenja parkiranja vozila provodi se postavom prometnog znaka,
parkirališnog sata, naplatom naknade za parkiranje ili na drugi način.
Članak 12.
Parkiranje autobusa, kamiona, priključnih vozila i radnih strojeva u naseljima nije dozvoljeno uz
rubne dijelove kolnika.
Turistički autobusi parkirati će se na mjestu kojega će odrediti Općinsko poglavarstvo.
Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, dozvoljeno je parkiranje vozila kojima se obavlja javni
gradski prijevoz, kao i jednodnevnih izletničkih turističkih autobusa.
Članak 13.
Komunalno redarstvo Općine blokirat će nepropisno parkirana vozila iz članka 12, uređajem koji se
postavlja na kotač vozila i onemogućava njegovo kretanje (lisice).
Komunalno redarstvo deblokirati će nepropisno parkirana vozila nakon što vlasnik istih ili vozač
podmire troškove blokiranja i deblokiranja u iznosu od 600,00 kuna.
Odlukom Općinskog poglavarstva odrediti će se način plaćanja naknade i vrijeme u kojemu će biti
moguće izvršiti deblokadu blokiranih vozila.
Članak 14.
Poslove kontrole vremenskog ograničenja parkiranja vozila obavlja pravna osoba kojoj to Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja povjeri.
Članak 15.
Na parkiralištima na kojima je uvedena kontrola vremenskog ograničenja parkiranja naplatom
naknade, visinu naknade utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.
Članak 16.
Korisnici parkirališta dužni su, na parkiralištima na kojima se kontrola vremenskog ograničenja
parkiranja obavlja naplatom naknade, ovlaštenoj osobi platiti naknadu.
Korisnik parkirališta koji ne plati naknadu dužan je ovlaštenoj osobi dati na uvid isprave o vozilu.
Ako korisnik parkirališta uskrati dati na uvid isprave iz stavka 2. ovog članka, naknadu za
parkiranje snosi vlasnik vozila.
Članak 17.
Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja može odrediti površine namijenjene za parkiranje
vozila samo određenih korisnika.
Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja može odrediti dane i sate kada je zabranjeno
parkiranje vozila na za to predviđenim mjestima.
Za korištenje površina iz stavka 1. ovog članka plaća se naknada čiju visinu utvrđuje Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.
Međusobna prava i obveze u svezi s korištenjem površina iz stavka 1. ovog članka Općinsko
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja i korisnik uređuju ugovorom.
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Članak 18.
Na svim parkiralištima mora biti dovoljan broj označenih mjesta za parkiranje vozila invalidnih
osoba.
IV - PREMJEŠTANJE NEPROPISNO PARKIRANIH I NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH VOZILA
Članak 19.
Nepropisno parkirana i nepropisno zaustavljena vozila mogu se premjestiti na način i u slučajevima
utvrđenim zakonom.
Premještanje nepropisno parkiranih i nepropisno zaustavljenih vozila određuje ovlaštena osoba
tijela Ministarstva unutarnjih poslova.
Troškove premještanja, deponiranja, čuvanja i izdavanja nepropisno parkiranih i nepropisno
zaustavljenih vozila snosi vlasnik vozila.
Članak 20.
U slučaju da Ministarstvo unutarnjih poslova nema osigurano vozilo za premještanje vozila na
području Općine Sveta Nedelja, Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja može, uz prethodnu
suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, poslove premještanja vozila povjeriti organizaciji, trgovačkom
društvu ili pojedincu registriranom za obavljanje te djelatnosti.
Pod poslovima premještanja vozila smatraju se i poslovi deponiranja, čuvanja i izdavanja
premještenih vozila.
Članak 21.
Odnosi između Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja i pravne ili fizičke osobe kojoj se
povjeravaju poslovi premještanja, deponiranja, čuvanja i izdavanja nepropisno parkiranih i nepropisno
zaustavljenih vozila uređuju se ugovorom.
Članak 22.
Visinu troškova premještavanja, deponiranja, čuvanja i izdavanja nepropisno parkiranih i
nepropisno zaustavljenih vozila utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja.

V - KAZNE
Članak 23.
Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj korisnik parkirališta, ako
postupi suprotno članku 16. stavku 1. i 2. ove Odluke.
Ovlašćuju se komunalni redari naplaćivati mandatnu kaznu za prekršaj iz članka 16. ove Odluke u
iznosu od 200,00 kuna.
Članak 24.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/08-01/2
URBROJ: 2144/03-01-08-4
Nedešćina, 26. svibanj 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7.
Na temelju članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj
5/01. i 2/07.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2008. godine,
razmatrajući Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Sveta Nedelja za 2007.
godinu, donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Sveta Nedelja
za 2007. godinu, Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin od 24. travnja 2008. godine, KLASA: 04101/08-01/6, URBROJ: 613-20-08-6 koji je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Nalaže se Načelniku i Poglavarstvu Općine Sveta Nedelja da postupe po iskazanim nalazima iz
Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin, u toku 2008/2009. godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/08-01/2
URBROJ: 2144/03-01-08-5
Nedešćina, 26. svibanj 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

