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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
16.
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 19/13. - pročišćeni tekst), članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine
Općine Sveta Nedelja», broj 4/09., 1/13. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici
održanoj dana 29. srpnja 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveta Nedelja
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09., 1/13. i 2/13.)
Članak 1.
U članku 33. u stavku 2. iza riječi «prvi potpredsjednik» dodaju se riječi «ili drugi
potpredsjednik».
Članak 2.
U članku 33. stavak 3. riječ «potpredsjednik» zamjenjuje se riječi «potpredsjednici».
Članak 3.
U članku 46. stavak 3. alineja 5. brojka «70.000,00» zamjenjuje se brojkom «40.000,00».
Članak 4.
Članak 52. mijenja se i glasi:
«Načelnik i zamjenik načelnika, dužnost obavljaju prema članku 90. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 19/13. - pročišćeni tekst)».
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja».
KLASA:021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-3
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.
Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 19/13. - pročišćeni tekst), članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine
Općine Sveta Nedelja», broj 4/09., 1/13. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici
održanoj dana 29. srpnja 2013. godine, donijelo je
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.)
Članak 1.
U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:
«Do izbora predsjednika vijeća sjednicom predsjedava prvi po redu sa većinske liste».
Članak 2.
U članku 10. stavak 1. ispred riječi «potpredsjednika» dodaje se riječ «dva».
Članak 3.
U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:
«Prijedlog za predsjednika i potpredsjednike vijeća mora biti podnesen na konstituirajućoj
sjednici
u pisanom obliku i potvrđen potpisom predlagača odnosno vijećnika Komisiji za izbor i imenovanje.
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo jednog kandidata».
Članak 4.
U članku 11. stavak 1.,2. i 3. riječ «potpredsjednika» zamjenjuje se sa riječi «potpredsjednike».

Članak 5.
U članku 30. stavak 4. riječ «uzimati» zamjenjuje se sa riječi «tražiti».
Članak 6.
Članak 31. stavak 1. mijenja se i glasi:
«Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluke kojima se uređuje isto
područje, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u dnevni red sjednice Općinskog
vijeća po redu kojim su dostavljeni.»
Članak 7.
U članku 61. iza riječi «spriječenosti» dodaje se riječ «prvi», a iza riječi «potpredsjednik»
dodaje se ili drugi «potpredsjednik».
Članak 8.
U članku 77. stavku 1. riječ «ga» zamjenjuje se sa riječi «ih».
Članak 9.
U članku 77. stavak 2. iza riječi «prvi» dodaju se riječi «odnosno drugi».
Članak 10.
U članku 77. stavak 3. iza riječi «prvi» dodaju se riječi «ili drugi».
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-4
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine sveta Nedelja»,
broj 4/09., 1/13. i 2/13.), Općinsko vijeće općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29. srpnja
2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Radi proučavanja općih političkih i drugih pitanja i priprema rasprave i prijedloga za
odlučivanje na sjednici Općinskog vijeća, te za izvršavanje određenih zadaća od interesa za općinsko
vijeće, ovom odlukom osnivaju se radna tijela Općinskog vijeća.
Radna tijela Općinskog vijeća, nakon provedene rasprave zauzimaju stajališta, odnosno
utvrđuju prijedloge akata i o tome izvješćuju općinsko vijeće.
Članak 2.
Radna tijela Općinskog vijeća su komisije i odbori i to:
1.
Komisija za predstavke i pritužbe građana,
2.
Administrativna komisija,
3.
Komisija za međuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvom,
4.
Komisija za dodjelu priznanja,
5.
Komisija za društvene djelatnosti,
6.
Komisija za davanje stanova u najam,
7.
Komisija za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu općine
Sveta Nedelja,
8.
Odbor za gospodarstvo,
9.
Odbor za financije,
10.
Odbor za promet,
11.
Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove,
12.
Odbor za zaštitu okoliša
13. Odbor za poljoprivredu i agroturizam
14. Odbor za šport.
Članak 3.
Komisija za predstavke i pritužbe građana sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju
iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz
redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 4.

stranica 80 - broj 6

-

Službene novine Općine Sveta Nedelja

30. srpnja 2013.

Komisija za predstavke i pritužbe:
raspravlja o predstavkama i pritužbama građana i neposredno poduzima odgovarajuće mjere,
proučava predstavke i pritužbe građana radi iznalaženja uzroka zbog kojih se predstavke i
pritužbe podnose,
obavještava nadležna tijela Općinskog vijeća o problemima i predlaže im poduzimanje
odgovarajućih mjera,
ispituje, preko odgovarajućih organa i službi, predstavke i pritužbe koje se odnose na pojedinačne
predmete i o tome izvješćuje podnositelja predstavke.
Članak 5.

Administrativna komisija sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova
vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz redova
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 6.

-

Administrativna komisija:
utvrđuje prijedloge za naknade i druga primanja vijećnika i općinskih dužnosnika koje bira ili
imenuje Općinsko vijeće,
utvrđuje vijećnicima prijedlog naknade neostvarene plaće i naknadu troškova u svezi s vršenjem
dužnosti,
odlučuje, u skladu s općim aktima, o naknadama i drugim primanjima vijećnika i drugih čelnika
koje bira ili imenuje Općinsko vijeće.
Članak 7.

Komisija za međuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvom sastoji se od predsjednika i
četiri člana.
Članovi Komisije biraju se iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih
organizacija i udruga građana, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 8.

-

Komisija za međuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvom:
inicira i organizira uspostavljanje suradnje s drugim općinama i gradovima
predlaže osnivanje zajedničkih organa, organizacija i službi
inicira i organizira udruživanje sredstava s drugim općinama i gradovima, poduzimanje
zajedničkih akcija, razmjenjivanje iskustava i ostvarivanje drugih oblika povezivanja i suradnje na
polju društvenih i drugih djelatnosti.

Na polju međunarodne suradnje, a u okviru utvrđene vanjske politike i međunarodnih
ugovora Komisija:
- usmjerava, koordinira i daje uputstva za rad društvenim organizacijama, trgovačkim društvima i
drugim organizacijama i zajednicama u ostvarivanju njihove suradnje s odgovarajućim stranim
organima i organizacijama te jedinicama lokalne samouprave i uprave stranih država
- razvija suradnju i razmatra pitanja od značaja za položaj, odnose i interese iseljenika i građana na
privremenom radu u inozemstvu.
U okviru svoje djelatnosti predlaže mjere za unapređivanje i poboljšanje uvjeta međuopćinske
i međunarodne suradnje i brine se o izvršavanju sklopljenih sporazuma u okviru te suradnje.
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Članak 9.
Komisija za dodjelu priznanja sastoji se od predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova
vijećnika.
Članak 10.
Komisija za dodjelu priznanja sukladno Odluci o priznanjima Općine Sveta Nedelja razmatra
prijedloge za dodjelu priznanja koje podnose ovlašteni predlagatelji, sastavlja konačan prijedlog s
obrazloženjem za svakog kandidata i upućuje ga Općinskom vijeću.
Članak 11.
Komisija za društvene djelatnosti sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz
redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz
redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 12.
Komisija za društvene djelatnosti raspravlja po pitanjima raspoređivanja sredstava za
društvene djelatnosti, kulturu i šport kroz izradu programa javnih potreba i o drugim pitanjima iz
oblasti društvenih djelatnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća.
Članak 13.
Komisija za davanje stanova u najam sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz
redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz
redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 14.
Komisija za davanje stanova u najam vrši bodovanje podnijetih zahtjeva za davanje stanova u
najam i utvrđuje prijedlog liste prioriteta, prema Pravilniku o dodjeli stanova.
Članak 15.
Komisija za provođenje natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Sveta
Nedelja sastoji se od predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova vijećnika, i predstavnika tijela
općinske uprave.
Članak 16.
Komisija za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine
Sveta Nedelja utvrđuje da li je natječaj pravilno objavljen, otvara ponude, a po zaključenju natječaja
utvrđuje listu redosljeda između prispjelih ponuda te predlaže Općinskom načelniku najpovoljnijeg
ponuđača.
Članak 17.
Odbor za gospodarstvo sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova
vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija, trgovačkih društava i udruga
građana te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
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Članak 18.
Odbor za gospodarstvo raspravlja o gospodarskoj situaciji na području Općine Sveta Nedelja i
predlaže odgovarajuće mjere u toj oblasti.
Članak 19.
Odbor za financije sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika,
predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija, trgovačkih društava i udruga građana, te iz
redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 20.
Odbor za financije raspravlja po pitanjima općinskog proračuna, završnog računa, o
potrebama financiranja kroz proračun, o poreznoj politici, pristojbama i drugim prihodima kao i o
drugim pitanjima iz oblasti financiranja i imovinsko-pravnih odnosa iz nadležnosti Općinskog vijeća.
Članak 21.
Odbor za promet sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova vijećnika,
predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija, trgovačkih društava i udruga građana.
Članak 22.
Odbor za promet:
-

razmatra stanje i predlaže mjere za unapređivanje sigurnosti prometa na cestama
potiče, organizira, koordinira i provodi aktivnosti u prometno preventivnoj djelatnosti
daje inicijative i predlaže mjere za unapređivanje prometne kulture, jačanje discipline i
odgovornosti sudionika u prometu
potiče i ostvaruje suradnju a naročito u organiziranju i provođenju prometno preventivnih mjera i
aktivnosti
razmatra i daje mišljenja na prijedloge programa za unapređivanje sigurnosti prometa na cestama
razmatra prijedloge mjesnih odbora u svezi prioriteta u modernizaciji cesta u nadležnosti općina
razmatra i druga pitanja od značaja za sigurnost prometa na cestama.
Članak 23.

Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove sastoji se od predsjednika i dva
člana, koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i
udruga građana, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 24.
Odbor za urbanizam, građevinarstvo i komunalne poslove razmatra stanje u oblasti
komunalne privrede (komunalna, trgovačka društva, putevi, elektrifikacija, kanalizacija, održavanje
čistoće i sl.) u oblasti urbanizma, prostornog planiranja, reguliranja građenja, stambene izgradnje,
korištenja stambenog prostora i predlaže odgovarajuće mjere u tim oblastima.
Članak 25.
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Odbor za zaštitu okoliša ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova vijećnika,
predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz redova znanstvenih,
stručnih i javnih djelatnika.
Članak 26.
Odbor za zaštitu okoliša raspravlja o svim pitanjima zaštite čovjekove okoline i predlaže
odgovarajuće mjere za zaštitu čovjekove okoline.

Članak 27.
Odbor za poljoprivredu i agroturizam, ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova
vijećnika, redova poljoprivrednika te i seoskih domaćinstava koji se bave agroturizmom.
Članak 28.
Odbor za poljoprivredu i agroturizam, uređuje ciljeve i mjere poljporivredne i agroturističke
politike na području Općine Sveta Nedelja, utvrđuje korisnike prava na poticaje, uređuje oblike
djelovanja poljoprivrednih i agroturističkih gospodarstava, uređuje održivi razvoj i institucijske
potpore.
Članak 29.
Odbor za šport ima predsjednika i šest članova, od kojih se tri biraju iz redova vijećnika, dva
iz nogometnih klubova i dva iz redova boćarskih klubova sa područja Općine Sveta Nedelja.
Članak 30.
Odbor za šport, utvrđuje ciljeve i zadaće razvoja športa, aktivnosti potrebne za provedbu tih
ciljeva i zadaća te predlaže nositelje razvoja i mjera kontrole njegove provedbe.
Predlaže programe stvaranja uvjeta za bavljenje športom, programe za postizavanje najboljih
rezultata općinskih športaša, programe za stvaranje uvjeta za rekreativno bavljenje športom radi
zaštite i poboljšanja zdravlja.
Članak 31.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju, sastavu i
djelokrugu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta
Nedelja», broj 4/09.)
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja".
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-5
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
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Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.
Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-13-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za predstavke i pritužbe građana
1. Imenuje se Vitaliano Beletić predsjednikom Komisije za predstavke i pritužbe građana.
2. Za članove Komisije za predstavke i pritužbe građana imenuju se:
- Sandi Domijanić
- Dejan Griparić
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-6
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.
Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-13-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Administrativne komisije
1. Imenuje se Bruno Mikuljan predsjednikom Administrativne komisije.
2. Za članove Administrativne komisije imenuju se:
- Aldo Pamić
- Edis Murtić
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3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-7
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.
Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-15-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za međuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvom
1. Imenuje se Feruccio Bernaz predsjednikom Komisije za međuopćinsku suradnju i odnose s
inozemstvom.
2. Za članove Komisije za međuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvom imenuju se:
- Maksida Beganović
- Gianfranko Milanović
- Ramiza Trumić
- Josip Radovac

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-8
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.
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Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/5, URBROJ: 2144/03-03-15-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja
1. Imenuje se Patricij Načinović predsjednikom Komisije za dodjelu priznanja.
2. Za članove Komisije za dodjelu priznanja imenuju se:
- Luka Klapčić
- Eđidio Miletić

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-9
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.
Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-13-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za društvene djelatnosti
1. Imenuje se Riko Verbanac predsjednikom Komisije za društvene djelatnosti.
2. Za članove Komisije za društvene djelatnosti imenuju se:
- Silvija Černjul
- Lorena Blašković
- Edi Ružić
- Ivica Tričić
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3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-10
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.
Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-13-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za davanje stanova u najam
1. Imenuje se Ornela Miletić predsjednicom Komisije za davanje stanova u najam.
2. Za članove Komisije za davanje stanova u najam imenuju se:
- Luka Klapčić
- Azra Didić Ahmičević

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-11
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.
Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-13-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
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Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina
u vlasništvu Općine Sveta Nedelja
1. Imenuje se Srećko Kos predsjednikom Komisije za provođenje natječaja za prodaju i davanje
u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Sveta Nedelja.
2. Za članove Komisije za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u
vlasništvu Općine Sveta Nedelja imenuju se:
- Andrea Černjul
- Lino Kiršić

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-12
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.
Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-13-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo
1. Imenuje se Đani Beučić predsjednikom Odbora za gospodarstvo.
2. Za članove Odbora za gospodarstvo imenuju se:
- Anton Faraguna
- Srećko Kos
- Susie Blašković
- Eđidio Miletić
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3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-13
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.
Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-13-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za financije
1. Imenuje se Alenka Poldrugovac predsjednicom Odbora za financije.
2. Za članove Odbora za financije imenuju se:
- Tina Bubić Kos
- Enco Mohorović
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-14
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.
Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-13-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine

stranica 90 - broj 6

Službene novine Općine Sveta Nedelja

30. srpnja 2013.

Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za promet
1. Imenuje se Silvano Klapčić predsjednikom Odbora za promet.
2. Za članove Odbora za promet imenuju se:
- Valter Golja
- Korado Šumberac
- Dario Kiršić
- Robi Čalović
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-15
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.
Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-13-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove
1. Imenuje se Danijel Žužić predsjednikom Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne
poslove.
2. Za članove Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove imenuju se:
- Dagmara Žigant
- Zoran Jakovljević
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3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-16
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.
Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-13-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za zaštitu okoliša
1. Imenuje se Branko Zulijani predsjednikom Odbora za zaštitu okoliša.
2. Za članove Odbora za zaštitu okoliša imenuju se:
- Feručo Černjul
- Silvano Vlačić
- Aldo Miletić
- Jadranka Vozila

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-17
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.
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Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-13-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu i agroturizam
1. Imenuje se Redento Kiršić predsjednikom Odbora za poljoprivredu i agroturizam.
2. Za članove Odbora za poljoprivredu i agroturizam imenuju se:
- Romeo Licul
- Rinaldo Radičanin
- Milan Kos
- Ornelo Negri

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-18
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.
Temeljem članka 1. i 2. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Sveta Nedelja (KLASA: 021/05/13-01/05, URBROJ: 2144/03-03-13-5 od 29. srpnja 2013.
godine), članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29.
srpnja 2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za šport
1. Imenuje se Silvano Klapčić predsjednikom Odbora za šport.
2. Za članove Odbora za šport imenuju se:
-

Nenad Peršić
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-

Gianfranko Milanović

-

Davor Miletić

-

Pejo Jakovljević

-

Feručo Katičić

-

Vitalijano Beletić

30. srpnja 2013.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-19
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.
Temeljem članka 41. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja»,
broj 4/09., 1/13. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29. srpnja
2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
1. Imenuje se Andrea Černjul za predsjednika Komisije za statut, poslovnik i normativnu
djelatnost.
2. Za članove Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost imenuju se:
- Lori Luketa Dagostin
- Alenka Tanjga

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05

URBROJ: 2144/03-03-13-20
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
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Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.
Na temelju članka 30., 30a. i 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave («Narodne novine», broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01.,
117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07.,73/08. i 25/12.) i članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09., 1/13. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta
Nedelja, na svojoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o prirezu porezu na dohodak
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na
dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Općine Sveta Nedelja.
Članak 2.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.
Članak 3.
Obveznici prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište uobičajeno
boravište na području Općine Sveta Nedelja, a obveznici su poreza na dohodak prema Zakonu o
porezu na dohodak.
Članak 4.
Osnovica prireza porezu na dohodak iz članka 3. ove Odluke je utvrđen porez na dohodak.
Članak 5.
Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Sveta Nedelja i uplaćuje se na
prijelazni račun poreza i prireza na dohodak HR5210010051743212006.
Članak 6.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo
financija - Porezna uprava.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Narodnim novinama», a
primjenjuje se od 1. rujna 2013. godine.
Ova Odluka će se objaviti i u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nadopuni Odluke o općinskim
porezima («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/02.).
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KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-21
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja»,
broj 4/09., 1/13. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29. srpnja
2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin
Imenuje se Mladen Vlačić članom Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin.

KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-23
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja»,
broj 4/09., 1/13. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29. srpnja
2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju člana Skupštine Trgovačkog društva «1. Maj» d.o.o. Labin
Imenuje se Valter Golja, Veli Golji 38, 52220 Labin članom Skupštine Trgovačkog društva «1.
Maj» d.o.o. Labin.
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-25
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
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Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja»,
broj 4/09., 1/13. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29. srpnja
2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prijedlogu o imenovanju člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva «1. Maj» d.o.o. Labin
Imenuje se Feruccio Bernaz, Nedešćina 138c, Nedešćina članom Nadzornog odbora
Trgovačkog društva «1. Maj» d.o.o. Labin.
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-27
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja»,
broj 4/09., 1/13. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29. srpnja
2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju člana Skupštine Trgovačkog društva «Vodovod Labin» d.o.o. Labin
Imenuje se Branko Zulijani, Županići 33A, Nedešćina članom Skupštine Trgovačkog društva
«Vodovod Labin» d.o.o. Labin.
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-29
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.
Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04.,
79/07., 38/09. i 127/10.), članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta
Nedelja», broj 4/09., 1/13. i 2/13.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja, na prijedlog Općinskog
načelnika, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2013. godine, donijelo je
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RJEŠENJE
o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveta Nedelja
1. Imenuje se Nenad Radičanin, načelnikom Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveta Nedelja.
2. Imenuje se Boris Rogić zamjenikom načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveta
Nedelja.
3. Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveta Nedelja, imenuju se:
-

Darko Vitasović
Davor Tomičić
Renato Kalac
Andrea Peršić
Patricij Načinović
Elio Stepančić

4. Ovo Rješenje objavljuje se u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-30
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj 28/10.), članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09., 1/13. i 2/13.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja, na prijedlog
Općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2013. godine, donijelo je
Izmjene i dopune
ODLUKE
o osnovici i koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika
Općine Sveta Nedelja
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/10.)
Članak 1.
U članku 2. dodaje se točka 8. koja glasi:
«8. referent za gospodarstvo i društvene djelatnosti

Članak 2.

3,33»
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Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Sveta
Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-31
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj 28/10.), članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine
Sveta Nedelja», broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja, na prijedlog Općinskog načelnika,
na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnovici i koeficijentima za
obračun plaće dužnosnika Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila za određivanje visine plaće i naknada
dužnosnika Općine Sveta Nedelja.
Dužnosnici Općine Sveta Nedelja u smislu ove Odluke su:
-

Općinski načelnik
Zamjenik načelnika
Predsjednik Općinskog vijeća
Potpredsjednici Općinskog vijeća.
Članak 2.

Koeficijenti za izračun plaće i naknade za rad dužnosnika u Općini Sveta Nedelja utvrđuju se
u vrijednostima kako slijedi:
Općinski načelnik
profesionalac 4,26
zamjenik načelnika
volonter

1,1

predsjednik Općinskog vijeća 1,1
potpredsjednici

0,38.
Članak 3.
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Mjesečnu plaću Općinskog načelnika i zamjenika načelnika koji obnašaju dužnost
profesionalno čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Članak 4.

Osnovica za izračun plaće dužnosnika je u visini bruto osnovice koja iznosi 4.491,24 kn.
Članak 5.
Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnici profesionalci imaju pravo na naknadu putnih
troškova za dolazak i odlazak s posla u skladu s evidencijom prisutnosti na radu.
Članak 6.
Visina naknade za putne troškove iz članka 5. ove Odluke, utvrđuje se u visini neoporezivog
iznosa sukladno važećem Pravilniku o porezu na dohodak, odnosno u skladu sa propisom koji je na
snazi na dan kad je putni trošak isplaćen.
Članak 7.
Dužnosnicima pripada pravo na dnevnice u zemlji i inozemstvu u visini neoporezivog iznosa
sukladno važećem Pravilniku o porezu na dohodak, kao i naknada putnih troškova za izvršen
službeni put ukoliko je obavljen osobnim automobilom, a temeljem odobrenja načelnika.
Članak 8.
Prilikom isplate plaća i naknada utvrđenih ovom Odlukom, porezne i ostale obveze
(doprinosi) obračunat će se u skladu s važećim zakonskim propisima.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o osnovici i koeficijentima za
obračun plaće dužnosnika Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja» broj
4/10.).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-32
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.
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Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(«Narodne novine» broj 24/11. i 61/11.) i članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine
Općine Sveta Nedelja» broj 4/09., 1/13. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici
održanoj dana 29. srpnja 2013. godine, donijelo je
Odluku
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine.
Članak 1
Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Općine Sveta Nedelja za
razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine u Razdjelu 100, Predstavnička i izvršna tijela, Aktivnosti A
100002, financiranje rada političkih stranaka, podskupina 381, Tekuće donacije u novcu, osnovni
račun 38114, za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću,
u iznosu od 45.000,00 kn.
Članak 2
Sredstva iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 26.250,00 kn raspoređuju se za razdoblje lipanj prosinac 2013. godine, na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana Općinskog vijeća,
tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća i nezavisnim članovima.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća, podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj
stranci i nezavisnom članu pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po
svakom članu Općinskog vijeća.
Članak 3
Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim članovima vijeća
za rad u 2013. godini raspoređuju se sredstva, i to:
VIJEĆNIČKA MJESTA
Red.
broj

IZNOS
(KN)

STRANKA

BROJ
VIJEĆNIKA

%
UČEŠĆA

BROJ
ŽENA

0

1

2

3

4

5

1.

Istarski demoskratski sabor
(IDS)

5

35,72

1

9.375,00

2.

Hrvatska narodna stranka
(HNS)

1

7,14

1.875,00

3.

Socijaldemokratska partija
Hrvatske (SDP)

2

14,29

3.750,00
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4.

Nezavisni vijećnik Aldo
Miletić

1

7,14

1.875,00

5.

Nezavisni vijećnik Enco
Mohorović

1

7,14

1,875,00

6.

Nezavisni vijećnik Bruno
Mikuljan

1

7,14

1.875,00

7.

Nezavisna vijećnica Susie
Blašković

1

7,14

8.

Nezavisni vijećnik Eđidio
Miletić

1

7,14

1.875,00

9.

Nezavisni vijećnik Milenko
Vidić

1

7,14

1.875,00

UKUPNO

14

100

1

2

1.875,00

26.250,00

Članak 4
Nezavisni članovi Općinskog vijeća dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje
svoje djelatnosti.
Članak 5
Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja da sredstva iz članka 3. ove
Odluke doznačuje tromjesečno u jednakim iznosima na žiro račun pojedine političke stranke i na
poseban račun iz članka 4. ove Odluke nezavisnog člana Općinskog vijeća.
Članak 6
Političkim strankama i nezavisnim članovima Općinskog vijeća Opčine Sveta Nedelja
zastupljenim u Općinskom vijeću u prošlom mandatu, rasporediti će se sredstva prema zastupljenosti
za razdoblje siječanj - travanj 2013. godine, u sveukupnom iznosu od 15.000,00 kuna.
Članak 7
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o raspoređivanju sredstava
političkim strankama i nezavisnih lista u 2013. godini («Službene novine Općine Sveta Nedelja» broj
1/13.).
Članak 8
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Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenim novinama Općine Sveta
Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-33
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mladen Vlačić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja»
broj 4/09., 1/13. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29. srpnja
2013. godine, donijelo je
Odluku
o stavljanju van snage Pravilnika o radu
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 2/11.)
1. Stavlja se van snage Pravilnik o radu («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 2/11.)
2. Zadužuje se načelnik Općine Sveta Nedelja za izradu novog Pravilnika o radu.
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2144/03-03-13-34
Nedešćina, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

