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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
17.  

Na temelju članka 3. stavak 1. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Sveta 
Nedelja («Službene novine Općine  Sveta Nedelja», broj 5/10.) i članka 32. Statuta Općine Sveta 
Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Sveta 
Nedelja, dana 26. rujna 2011. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o broju i visini stipendija u školskoj/studentskoj 2011/2012. godini 

 
Članak 1. 

 
 Ovom odlukom utvrđuje se broj učeničkih i studentskih stipendija i visina stipendija u 
školskoj/studentskoj 2011/2012. godini. 
 

Članak 2. 
 

 U školskoj/studentskoj 2011/2012. 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: 
 - učenicima srednjih škola 
 - studentima I godine studija 
 - studentima II - V godine studija. 
 

Članak 3. 
 

 Visina stipendije za učenike iznosi 500,00 kn, a za studente 700,00 kn mjesečno, od rujna do 
lipnja tekuće školske/studentske godine. 
 

Članak 4. 
 

 Isplata stipendije vršit će se preko žiro računa stipendista. 
 

Članak 5. 
 

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

Članak 6. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Općine Sveta Nedelja. 
 
KLASA: 021-05/11-01/5 
URBROJ: 2144/03-01-11-3 
Nedešćina, 26. rujna 2011. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
         PREDSJEDNIK 
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         Općinskog vijeća: 
         Enco Mohorović, v.r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

18. 
 Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 
55/11. i 90/11.), članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 
dana 26. rujna 2011. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o kriterijima za redefiniranje građevinskih područja naselja 

u Prostornom planu uređenja Općine Sveta Nedelja 
 

Članak 1. 
 Polazišta, za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja su: 
 

- Prostorni plan uređenja Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», 
br. 8/05, 5/06. i 6/08.) 

- Odluka o izradi III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja (8. 
veljače 2010.) 

- Prostorni plan Istarske Županije (2008. i 2010. godina) 
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09, 55/11. i 
90/11.). 

 
Članak 2. 

 Osnovni ciljevi su, ostvarenje prostornih preduvjeta za održivi razvoj Općine Sveta 
Nedelja. 
 

Članak 3. 
 Provedbeni ciljevi su: 
 

- racionalno korištenje površina namijenjenih gradnji naselja 
- unapređenje infrastrukturne opremljenosti građevinskih područja 
- stavljanje u funkciju površina na kojima je moguć razvoj turističke ponude (seoski turizam, 
sport i rekreacija) 

- osiguranje prostora za djelatnosti koje će povećati obujam i kvalitetu usluga i servisa. 
 

Članak 4. 
 

 Programska koncepcija obuhvaća: 
 

- usklađenje prostornih rješenja s važećim Prostornim planom Istarske Županije 
- redefiniranje obuhvata građevinskih područja naselja 
- redefiniranje obuhvata obvezne izrade urbanističkih planova uređenja građevinskih 
područja 

- redefiniranje trasa županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. 
 

Članak 5. 
 Osnovni kriteriji za redefiniranje građevinskih područja naselja su: 
 

- obveze iz zakonskih propisa i Prostornog plana Istarske Županije 
- stručne i tehničke mogućnosti i ograničenja 
- racionalno korištenje prostora i infrastrukture 
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- socijalno stanje podnositelja zahtjeva 
- poticanje i razvoj prihvatljivog gospodarstva. 

 
Članak 6. 

 U rješavanju zahtjeva daju se prednosti u slijedećem: 
 

- ispravljanju grafičkih pogrešaka koje su posljedica razlika između osnovne državne karte i 
katastarskih podloga 

- povezanost s izgrađenim i uređenim područjem 
- nezadovoljavajući uvjeti stanovanja (zahtjevi za stambenu namjenu). 

 
Kriteriji kojima se ne daje prednost su slijedeći: 
- podnositelj s riješenim stambenim pitanjem (zahtjevi za stambenu namjenu) 
- od naselja i infrastrukture udaljena zemljišta 
- za prostor neprimjereni sadržaji. 

 
Članak 7. 

 Kod izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uzeti u obzir: 
- redefiniranje neizgrađenih građevinskih površina manjih od 5.000 m2 
- racionaliziranje postojećih velikih građevinskih parcela 
- isključivanje iz građevinskog područja za gradnju nepodesne terene 
- smanjenje površina građevinskog područja u koridorima infrastrukture. 

 
Članak 8. 

 Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja, uskladiti prema 
svim važećim zakonskim propisima i uredbama, pravilnicima, kao i Županijskom planu uređenja 
Istarske Županije. 
 

Članak 9. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama 
Općine Sveta Nedelja». 
 
KLASA: 021-05/11-01/5 
URBROJ: 2144/03-01-11-4 
Nedešćina, 26. rujna 2011. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

         PREDSJEDNIK 
         Općinskog vijeća: 
         Enco Mohorović, v.r. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19.  
 Na temelju članka 8. i 9. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta 

Nedelja», broj 4/09.) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Sveta Nedelja («Službene 

novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/10.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici 

održanoj dana 26. rujna 2011. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o dodjeli priznanja za životno djelo Općine Sveta Nedelja 

 
Članak 1. 
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 Priznanje za životno djelo Općine Sveta Nedelja dodjeljuje se: 
 
Viktoru Blašković, iz Nedešćine, Nedešćina 137, 
 
za izvanredni doprinos u razvoju školstva i promociji Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 2. 
 

 Priznanje za životno djelo Općine Sveta Nedelja će se uručiti na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja prigodom obilježavanja Dana Općine Sveta Nedelja, 16. 

listopada 2011. godine. 
 

Članak 3. 
 

 Priznanje za životno djelo Općine Sveta Nedelja će dobitniku uručiti predsjednik Općinskog 

vijeća Općine Sveta Nedelja.  
Članak 4. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama 

Općine Sveta Nedelja». 
 
 
KLASA: 021-05/11-01/5 
URBROJ: 2144/03-01-11-7 
Nedešćina, 26. rujna 2011. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
         PREDSJEDNIK 
         Općinskog vijeća: 
         Enco Mohorović, v.r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20. 
 Na temelju članka 8. i 9. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta 

Nedelja», broj 4/09.) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Sveta Nedelja («Službene 

novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/10.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici 

održanoj dana 26. rujna 2011. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o dodjeli priznanja za životno djelo Općine Sveta Nedelja 

 
Članak 1. 

 
 Priznanje za životno djelo Općine Sveta Nedelja dodjeljuje se: 
 
Aldu Milanović, iz Nedešćine, Vrećari 1B, 
 
za izvanredan doprinos u razvoju boćarskog sporta i promociju Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 2. 
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 Priznanje za životno djelo Općine Sveta Nedelja će se uručiti na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja prigodom obilježavanja Dana Općine Sveta Nedelja, 16. 

listopada 2011. godine. 
 

Članak 3. 
 

 Priznanje za životno djelo Općine Sveta Nedelja će dobitniku uručiti predsjednik Općinskog 

vijeća Općine Sveta Nedelja.  
 

Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama 

Općine Sveta Nedelja». 
 
KLASA: 021-05/11-01/5 
URBROJ: 2144/03-01-11-8 
Nedešćina, 26. rujna 2011. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

         PREDSJEDNIK 
         Općinskog vijeća: 
         Enco Mohorović, v.r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21. 
 Na temelju članka 8. i 9. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta 

Nedelja», broj 4/09.) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Sveta Nedelja («Službene 

novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/10.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici 

održanoj dana 26. rujna 2011. godine, donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o dodjeli zahvalnice Općine Sveta Nedelja 

 
 

Članak 1. 
 

 Zahvalnica Općine Sveta Nedelja dodjeljuje se: 
 
Malvini Mileta, iz Nedešćine, Matijuci 34/a, Županići, 
 
za doprinos u stvaralačkom radu i očuvanju domoće besede. 
 
 

Članak 2. 
 

 Zahvalnica će se uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja 

prigodom obilježavanja Dana Općine Sveta Nedelja, 16. listopada 2011. godine. 
 

Članak 3. 
 

 Zahvalnicu ću dobitniku uručiti načelnik Općine Sveta Nedelja.  



 
stranica 201 - broj 5                           Službene novine Općine Sveta Nedelja                                  27. rujna 2011. 
 
 

Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama 
Općine Sveta Nedelja». 
 
KLASA: 021-05/11-01/5 
URBROJ: 2144/03-01-11-9 
Nedešćina, 26. rujna 2011. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

         PREDSJEDNIK 
         Općinskog vijeća: 
         Enco Mohorović, v.r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22.  
 Temeljem članka 4, 5, 6. i 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta 
Nedelja», broj 4/09.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja, na sjednici održanoj dana 26. rujna 
2011. godine, donosi 

ODLUKU 
o grbu i zastavi Općine Sveta Nedelja 

 
Članak 1. 

 Općina Sveta Nedelja ima grb, zastavu i svečanu zastavu. 
 
 Obilježjima iz stavka 1. ovog članak predstavlja se Općina Sveta Nedelja i izražava 
pripadnost Općini Sveta Nedelja. 
 
 Način uporabe i zaštita obilježja Općine Sveta Nedelja utvrđuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 2. 
 Grb Općine Sveta Nedelja: dominantne zelene i plave boje, kao simbol područja Istre gdje 
se isprepliću mediteranska i kontinentalna klima. 
 
 Unutar štita nalazi se element križa, bijele boje kao simbol brojnih crkvi i kapelica, te 
sjecišta određenih geo-klimatskih uvjeta, prirodnom specifičnošću općine, ujedinjujući ruralni i 
kulturno povijesni karakter područja Općine Sveta Nedelja. 
 
 Likovno rješenje grba opisanog u stavku 1. i 2. ovog članka, koje se nalazi u prilogu ove 
Odluke, čini sastavni dio istog. 
 

Članak 3. 
 Zastava Općine Sveta Nedelja: zastava omjera 1:2, zelene boje s grbom Općine u sredini. 
 
 Likovno rješenje zastave iz stavka 1. koje se nalazi u prilogu ove Odluke, čini sastavni dio 
iste. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom odobrenja od strane Ministarstva uprave a objavljuje se 
u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja». 
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KLASA: 021-05/11-01/5 
URBROJ: 2144/03-01-11-10 
Nedešćina, 26. rujna 2011. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

         PREDSJEDNIK 
         Općinskog vijeća: 
         Enco Mohorović, v.r. 
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23. 
 Na temelju članka 10. stavka 1, 2 i 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07. i 125/08.), članka 4, 5. i 
6. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09.), članka 2. i 3. 
Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave («Narodne 
novine», broj 94/98.), članka 8. Uredbe o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju 
javne ovlasti («Narodne novine», broj 34/02.), te članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja, Općinsko 
vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 26. rujna 2011. godine, donosi 
 

STATUTARNU ODLUKU 
o grbu i zastavi Općine Sveta Nedelja 
te načinu i zaštiti njihove uporabe 

 
I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Statutarnom odlukom utvrđuju se izgled grba i zastave Općine Sveta Nedelja, kao i 
način, te zaštita njihove uporabe. 
 

Članak 2. 
 Općina Sveta Nedelja predstavlja se svojim grbom i zastavom, na način kojim se izražava 
njezin ugled i dostojanstvo. 
 

Članak 3. 
 Grb i zastava Općine Sveta Nedelja ne mogu se mijenjati na način suprotan odredbama 
ovog akta. 
 
II GRB OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

Članak 4. 
 Opis grba Općine Sveta Nedelja: dominantne zelene i plave boje, sa pripadajućim križem 
na desno (heraldički) u bijeloj boji. 
 
 Likovno rješenje grba opisano u stavku 1. koje se nalazi u prilogu ovog akta, čini sastavni 
dio iste. 
 

Članak 5. 
 Grb Općine Sveta Nedelja rabi se: 
 
1. u zaglavlju akata i na natpisnim pločama, na način utvrđen odnosnim važećim zakonom i 
podzakonskim aktima 
 
2. u zgradama u kojima su smještena tijela Općine Sveta Nedelja te u svečanim prostorijama tih 
zgrada 
 
3. na poveljama i drugim svečanim aktima koje dodjeljuje Općina Sveta Nedelja 
 
4. na službenim pozivnicama, čestitkama i drugim tiskanicama koje koriste tijela i dužnosnici 
Općine 
 
5. na službenim izdanjima čiji je izdavač Općina  
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6. u drugim prilikama utvrđenim zakonom, podzakonskim aktom te aktom nadležnog Općinskog 
tijela u skladu s istima. 
 
 Grb Općine rabi se u sastavu znamenja javnih priznanja Općine u skladu sa sadržajem i 
opisom grba iz članka 4. na estetski primjeren način. 
 

Članak 6. 
 Jedan izvornih grba Općine Sveta Nedelja čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Sveta Nedelja u Nedešćini. 
 
 
III ZASTAVA OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

Članak 7. 
 Zastava Općine Sveta Nedelja: zastava omjera 1:2, zelene boje s grbom Općine u sredini. 
 
 Likovno rješenje zastave iz stavka 2, koje se nalazi u prilogu ovog akta, čini sastavni dio 
iste. 
 

Članak 8. 
 Zastava Općine ističe se: 
 
1. stalno na zgradama svih tijela Općine Sveta Nedelja 
2. stalno na svim zgradama ustanova kojih je osnivač Općina Sveta Nedelja 
3. u dane blagdana 
4. u dane žalosti u Republici Hrvatskoj, u dane žalosti u Istarskoj Županiji, te u dane žalosti u 
Općini Sveta Nedelja koje utvrdi vijeće Općine - na pola stijega 
5. u drugim prigodama, na način i u vrijeme koje propiše Općinsko vijeće sukladno zakonu i na 
temelju zakona donijetim aktima, Statutu i Statutarnoj odluci. 
 

Članak 9. 
 Zastava Općine Sveta Nedelja može se isticati: 
 
1. na javnim skupovima (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, sportskim i drugim) koji 
se održavaju u Republici Hrvatskoj, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova 
 
2. u međuopćinskim, međužupanijskim i međunarodnim susretima, natjecanjima i drugim 
skupovima 
 
3. na proslavama, svečanostima i prigodnim manifestacijama od značaja za Općinu 
 
4. u drugim prilikama, ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama zakona, statuta ili 
odluke predstavničkog tijela. 
 
IV UVJETI I NAČIN UPORABE GRBA I ZASTAVE 
 

Članak 10. 
 Radi osiguravanja pravilne uporabe grba i zastave, Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja 
odlučuje, na zahtjev pravnih osoba, o davanju ili uskrati odobrenja za uporabu grba i zastave 
Općine Sveta Nedelja, sukladno odredbama ovog akta. 
 

Članak 11. 
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 Grb i zastava Općine Sveta Nedelja ne smiju se rabiti kao robni ili uslužni žig, uzorak ili 
model, odnosno kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluge. 
 
 Iznimno, ako je statutom ili drugim aktom pravnih osoba predviđeno, grb i zastava Općine, 
ili njihovi dijelovi, mogu se rabiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova, pod 
uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 12. 
 Nije dozvoljeno javno isticati dotrajali, neuredan, poderan ili na drugi način oštećen grb ili 
zastavu Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 13. 
 Uporaba grba i zastave Općine Sveta Nedelja slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu, i u 
odgojno-nastavne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Općine Sveta 
Nedelja. 
 

Članak 14. 
 Kad se utvrdi uporaba grba i zastave Općine Sveta Nedelja suprotna odredbama ove 
Statutarne odluke, Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja zatražit će provedbu usklađenja s 
odredbama ovog akta. 
 
 Ukoliko osoba od koje je zatraženo usklađenje isto ne provede u ostavljenom roku, protiv 
iste će se pokrenuti prekršajni postupak. 
 
 Za obavljanje pojedinih poslova radi provedbe ovog akta, može se osnovati radno tijelo. 
 

Članak 15. 
 Grb i zastava Općine Sveta Nedelja, po prethodnom ispunjenju uvjeta iz ovog akta, mogu 
rabiti pravne osobe samo uz odobrenje Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja. 
 
 Obrazloženi zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. predaje se u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Sveta Nedelja. 
 
 Po zaprimljenom zahtjevu, Jedinstveni upravni odjel iz stavka 2. sačinjava i upućuje 
Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja spomenuti zahtjev i obrazloženo mišljenje o ispunjenju 
uvjeta iz ovog akta, koje tijelo po tom odlučuje o osnovanosti zahtjeva. 
 

Članak 16. 
 Ako se načinom uporabe istih vrijeđa ugled i dostojanstvo Općine Sveta Nedelja ili je 
likovno obrazloženje estetski neprimjereno, protivno namjeni utvrđenoj odredbama ovog akata, 
odnosno ukoliko je ocijenjeno da takva uporaba nije u funkciji promicanja interesa Općine Sveta 
Nedelja, Općinsko vijeće će svojim aktom uskratiti predmetno odobrenje. 
 
VI KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 17. 
 Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 
 
1. javno uporabi grb ili zastavu Općine Sveta Nedelja na način kojim se narušava njihov ugled i 
dostojanstvo odnosno protivno odredbi članka 12. ove Statutarne odluke tako da javno ističe 
dotrajali, neuredan, poderan ili na drugi način oštećen grb ili zastavu Općine Sveta Nedelja 
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2. uporabi grb ili zastavu Općine Sveta Nedelja kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, odnosno 
kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluge, protivno odredbi članka 11. stavak 1. ovog 
akta 
 
3. javno uporabi grb ili zastavu u obliku, odnosno sadržaju koji nisu utvrđeni člancima 4. i 7. ovog 
akata 
 
4. javno rabi grb ili zastavu bez prethodnog odobrenja Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja, 
protivno članku 15. stavak 1. ovog akta. 
 
 Za prekršaj iz točki 1. - 4. stavak 2. ovog članka, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 
kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi. 
 

Članak 18. 
 Fizička osoba koja rabi grb ili zastavu Općine Sveta Nedelja u gospodarske svrhe, kaznit će 
novčanom kaznom od 1.000,00 kuna. 
 

Članak 19. 
 Počinitelju prekršaja iz članka 17. stavak 1. i članka 18. ovog akta, izreći će se i zaštitna 
mjera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja ili su nastali njegovim 
izvršenjem. 
 
VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 20. 
 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim 
novinama Općine Sveta Nedelja». 
 
KLASA: 021-05/11-01/5 
URBROJ: 2144/03-01-11-11 
Nedešćina, 26. rujna 2011. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
         PREDSJEDNIK 
         Općinskog vijeća: 
         Enco Mohorović, v.r. 
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