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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
 
26. 
 Na temelju članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», 
broj 5/01.), članka 23. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95., 
70/97., 128/99., 57/00., 129/00. i 59/01.) Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za 
obračun komunalnog doprinosa («Narodne novine», broj 23/00.) i članka 5. Odluke o komunalnom 
doprinosu («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 7/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta 
Nedelja na sjednici 1. listopada 2003. godine, donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
o načinu utvrđivanja obujma građevine 

za obračun komunalnog doprinosa 
 

 1. Obračun obujma građevine izračunava se na temelju projektne dokumentacije temeljem 
koje se gradi određena građevina. 
 
 2. Kod stambenih i stambeno-poslovnih građevina obujam građevine obračunava se uzimajući 
u obzir brutto površinu zatvorenog prostora množeno sa visinom od gotovog poda do gornjeg ruba 
strojne konstrukcije, a maksimalno do visine 2,80 m. 
 
 Tavanski prostori ne obračunavaju se u obujam osim ako se grade u funkciji korištenja kao 
stambeni ili poslovni prostor. 
 
 Takav prostor je potkrovlje čija visina od stropa do sljemena iznosi najviše 2,00 m. 
 
 3. Kod utvrđivanja obujma građevine za poslovne, javne i proizvodne namjene, obujam 
građevine obračunava se uzimajući u obzir zatvorenu bruto površinu projektirane građevine 
množeno sa visinom od gotovog poda do gornjeg ruba stropne konstrukcije, a maksimalno do visine 
4,00 m. 
 Tavanski prostor obračunava se samo kada se gradi u funkciji korištenja skladišnog ili 
poslovnog prostora. 
 
 4. Kod objekata koji se grade na način da je krovna konstrukcija ujedno i stropna konstrukcija 
unutarnjeg prostora čime se povećava volumen prostora  u obračun ulazi prostor do visine 4,00 m. 
 
 5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. 
godine. 
 
 6. Ovaj Zaključak objavljuje se u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja». 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
KLASA: 021-05/03-01/4 
URBROJ: 2144/03-01-03-4 
Nedešćina, 1. listopada 2003. 
 
         PREDSJEDNIK 
                   Općinskog vijeća: 
         Severino Franković, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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27. 
 Na temelju članka 3. stavak 13. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta 
Nedelja”, broj 5/01.) i članka 10. Odluke o priznanjima Općine Sveta Nedelja (“Službene novine 
Grada Labina i Općina Kršan, Nedešćina, Pićan i Raša”, broj 7/95.) Općinsko vijeće Općine Sveta 
Nedelja na sjednici održanoj 1. listopada 2003. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o dodjeli priznanja Općine Sveta Nedelja 

 
Članak 1. 

 
 PLAKETA Općine Sveta Nedelja dodjeljuje se: 
 
1. Restaurantu «Ferali» Štrmac bb, za promociju ugostiteljstva i turizma na području Općine Sveta 

Nedelja 
2. Iseljenicima Mjesnog odbora Šumber,  za pomoć pri izgradnji infrastrukture, obnovi sakralnih 

objekata i spomeničke baštine 
3. Nansi Černjul iz Nedešćine 55, za nesebičan i pregalački volonterski rad u društvenim 

aktivnostima na području Općine Sveta Nedelja 
4. Boćarskom klubu «Jedinstvo» Nedešćina, za 50. godišnjicu promocije i razvoja boćarskog sporta 

na području Općine Sveta Nedelja 
5. Danilu Načinović iz Nedešćine 40, za razvoj malog poduzetništva na području Općine Sveta 

Nedelja. 
 

Članak 2. 
 

 Priznanja će se uručiti dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja 
prigodom obilježavanja Dana Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 3. 
 

 Priznanja će dobitnicima uručiti načelnik Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

KLASA: 021-05/03-01/4 
URBROJ: 2144/03-01-03-3 
Nedešćina, 1. listopada 2003. 
 
         PREDSJEDNIK 
                              Općinskog vijeća: 
         Severino Franković, v.r. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
 
5. 
 Na temelju članka 3. stavak 1. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Sveta 
Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/02. - pročišćeni tekst) Općinsko 
poglavarstvo Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 30. listopada 2003. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o broju i visini stipendija u školskoj/studentskoj 

2003/2004. godini 
 

Članak 1. 
 Ovom odlukom utvrđuje se dodatni broj studentskih stipendija i visina stipendija u 
studentskoj 2003/2004. godini. 
 

Članak 2. 
 U studentskoj 2003/2004. godini u Proračunu Općine Sveta Nedelja osiguravaju se sredstva za 
stipendije: 
 
A) dosadašnjim stipendistima u skladu sa zaključenim Ugovorom, Pravilnikom o 
   kriterijima za dodjelu stipendija Općine Sveta Nedelja i ovom Odlukom 
 
B) novim stipendistima i to: 
 - 2 stipendije studentima II - V godine studija. 
 

Članak 3. 
 Ovom Odlukom također je utvrđeno da će u slučaju nedovoljnog broja studenata iz članka 2. 
ove Odluke, stipendije biti dodijeljene studentima I godine studija po već utvrđenoj listi stipendista I 
godine studija. 
 

Članak 4. 
 Visina stipendije iznosi 515,00 kn. 
 

Članak 5. 
 Isplata stipendije dostavlja se poštanskom uplatnicom na adresu stalnog prebivališta studenta. 
 

Članak 6. 
 Za provođenje ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja. 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

KLASA: 022-05/03-01/19 
URBROJ: 2144/03-01-03-7 
Nedešćina, 30. listopada 2003. 
 

        PREDSJEDNIK 
           Općinskog poglavarstva: 
                   Srećko Mohorović, v.r. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


