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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
4.                                                                                                     
 Temeljem Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“, 
broj 31/14.) i  članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 
4/09., 1/13., 2/13. i 6/13.) Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja dana 31. ožujka 2014. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o visini osnovice za obračun plaće dužnosnika 

Općine Sveta Nedelja 
 
I 
 

 Osnovica za obračun plaće općinskih dužnosnika utvrđuje se u visini od 4.221,762 kuna bruto i 
primjenjuje se od 1. travnja 2014. godine, počevši s plaćom za mjesec travanj 2014. godine, koja će biti 
isplaćena u mjesecu svibnju 2014. godine. 
 

II 
 

 Shodno Odluci o osnovici i koeficijentima za obračun plaće dužnosnika Općine Sveta Nedelja 
(„Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 6/13.) dužnosnici su: 

- Općinski načelnik 
- zamjenik načelnika 
- predsjednik Općinskog vijeća 
- potpredsjednici Općinskog vijeća. 

 
III 

 
 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Sveta Nedelja“, a stupa na snagu 1. 
travnja 2014. godine. 
 
KLASA: 022-05/14-01/03 
URBROJ: 2144/03-02-14-12 
Nedešćina, 31. ožujka 2014. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

         NAČELNIK 
         Gianvlado Klarić, v.r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. 
 Na temelju članka 26. stavak 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 139/04. - pročišćeni 
tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta 
Nedelja“, broj 4/09., 1/13., 2/13. i 6/13.) Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja donosi 
 

ODLUKU 
o visini novčane naknade za sudjelovanje 

dobrovoljnih vatrogasaca u vatrogasnim intervencijama 
 

Članak 1. 
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 Ovom se Odlukom propisuje visina i uvjeti za dobivanje novčane naknade za dobrovoljne 
vatrogasce kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 2. 
 

 Visina naknade u smislu članka 1. ove Odluke po satu (dalje: satnica) istovjetna je naknadi koju po 
satu obavljanja poslova profesionalnog vatrogasca ostvaruje pripadnik Javne vatrogasne postrojbe Labin 
(dalje: JVP Labin). 
 
 Satnica za tekuću proračunsku godinu za područje Općine Sveta Nedelja utvrđuje se na bazi 
prosječne mjesečne plaće pripadnika JVP Labin koji u toj postrojbi nema zapovjedne ovlasti ostvarene u 
prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno u kraćem vremenskom razdoblju, ako takav pripadnik nije 
obavljao poslove profesionalnog vatrogasca tijekom cijele prethodne kalendarske godine. 
 
 Pribavljanje podataka o prosječnoj mjesečnoj plaći profesionalnog Vatrogasca u smislu stavka 2. 
ovog članka i na temelju tog podatka utvrđivanje satnice za tekuću proračunsku godinu povjerava se 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja. 
 

 
Članak 3. 

 
 Pravo na isplatu novčane naknade po satnici ima dobrovoljni vatrogasac koji je sudjelovao u 
vatrogasnoj intervenciji. 
 

Članak 4. 
 

 Naknadu dobrovoljnom vatrogascu isplatit će Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Nedelja 
kojem će Općina doznačiti sredstva po ispostavljenom obračunu troškova. 
 

Članak 5. 
 

 Ovom Odlukom stavlja se van snage odluka KLASA: 022-05/04-01/10, URBROJ: 2144/03-01-04-10 
od 6. rujna 2004. godine. 
 

Članak 6. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja“.  
 
 
KLASA: 022-05/14-01/03 
URBROJ: 2144/03-02-14-13 
Nedešćina, 31. ožujka 2014. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
                                                                                            NAČELNIK      
                  Gianvlado Klarić, v.r.  
 
6. 
 Na temelju članka 23. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11, 83/13 i 143/13.), 
Plana javne nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 
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2/13.), članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09., 
1/13., 2/13. i 6/13.), Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja dana 31. ožujka 2014. godine, donosi  
 
 

ODLUKU 
o početku postupka javne nabave male vrijednosti za  

 izradu geodetskih snimaka i elaborata nerazvrstanih cesta u Općini Sveta Nedelja 
 

 
Članak 1. 

 
 Općina Sveta Nedelja, sa sjedištem u Nedešćini, Nedešćina 103,  ( OIB 84615779206 ), kao javni 

naručitelj, provest će postupak javne nabave male vrijednosti za  izradu geodetskih snimaka i 
       elaborata nerazvrstanih cesta u Općini Sveta Nedelja 
 
 

Članak 2. 
 

 Za pripremu i provedbu postupka javne nabave iz članka 1. ove Odluke određuje se slijedeće: 
 
 
1. Evidencijski broj nabave: EV-02/2014 
2. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a 80.000,00 kn 
3. Izvor - način planiranih sredstava Proračun Općine za 2014. 
4. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave Članak 23. i 24. Zakona o javnoj nabavi 

5. CPV oznaka predmeta nabave CPV – 71355000-1 – geodetske usluge 
 

6. Odabrani postupak javne nabave Otvoreni postupak javne nabave male 
vrijednosti- sklapanje ugovora 

7. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku 
nabave 

Elio Stepančić - Općina Sveta Nedelja 
Monika Miletić- Općina Sveta Nedelja 
Vitaljano Beletić - Općina Sveta Nedelja 

8. Odgovorna osoba javnog naručitelja Gianvlado Klarić - načelnik Općine Sveta 
Nedelja 

 
 
 
 

Članak 3. 
 

 Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja da provede  postupak javne nabave 
male vrijednosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi i ovom Odlukom. Zadatak je ovlaštenih predstavnika 
Naručitelja da provedu postupak javne nabave u svemu u skladu sa ovom Odlukom i odredbama Zakona 
o javnoj nabavi. 
 

Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja».  
 
KLASA: 022-05/14-01/03 
URBROJ: 2144/03-02-14-14 
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Nedešćina, 31. ožujka 2014. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
          NAČELNIK 
          Gianvlado Klarić, v.r. 
 
7. 
      
 Na temelju članka 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11, 83/13 i 
143/13.) i članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09. 
1/13., 2/13. i 6/13.) i Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu («Službene novine Općine Sveta 
Nedelja», broj 12/13.) Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja,  31. ožujka 2014. godine, donio je 
 

ODLUKU 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave male vrijednosti za  

 izradu geodetskih snimaka i elaborata nerazvrstanih cesta u Općini Sveta Nedelja 
 

 
Članak 1. 

 
       Općina Sveta Nedelja sa sjedištem u Nedešćini, Nedešćina 103 (OIB: 84615779206, u daljnjem tekstu     

(Naručitelj), za potrebe pripreme i provedbe postupka javne nabave male vrijednosti za izradu 
geodetskih snimaka i elaborata nerazvrstanih cesta u Općini Sveta Nedelja, imenuje svoje ovlaštene 

predstavnike i to: 
 
1. Elia Stepančića, Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,  
2. Moniku Miletić, samostalnu referenticu za financije i računovodstvo, 
3. Vitaljana Beletića, referenta za gospodarstvo i društvene djelatnosti. 
 

Članak 2. 
 

 Obaveze i ovlasti imenovanih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne 
nabave iz članka 1. ove Odluke su slijedeće: 

- pripremiti Dokumentaciju za nadmetanje u svemu u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi 
i Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama («Narodne 
novine», broj 10/12.), 

- objaviti poziv za nadmetanje ,  
- osigurati da svi gospodarski subjekti zainteresirani za dostavu ponude pravovremeno i u skladu 

sa rokovima određenim Zakonom o javnoj nabavi dobiju tražene dodatne informacije i uvid u 
dokumentaciju, 

- provesti postupak  otvaranja ponuda sa izradom zapisnika o otvaranju ponuda, 
- izraditi zapisnik o pregledu i ocjeni prispjelih ponuda te odabrati najpovoljniju ponudu sukladno 

kriterijima za odabir najpovoljnije ponude koji su utvrđeni Dokumentacijom za nadmetanje, 
- dostaviti zapisnik iz prethodne alineje Općinskom načelniku Općine Sveta Nedelja radi donošenja 

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, 
- nakon izvršnosti Odluke o odabiru ponude pripremiti i dostaviti na potpis Ugovor o javnim 

radovima Naručitelju i gospodarskom subjektu koji je odabran kao najpovoljniji ponuditelj, 
- dostaviti obostrano potpisan Ugovor o javnim radovima sa svim prilozima Jedinstvenom 

upravnom odjelu nadležnom za provedbu Ugovora, 
- te druge obaveze i ovlasti utvrđene odredbama Zakona o javnoj nabavi i uredbama donesenim 

temeljem tog Zakona. 
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Članak 3. 

 
1.Predmet javne nabave je: izradu geodetskih snimaka i elaborata nerazvrstanih cesta u Općini Sveta 
Nedjelja. 
 
2. Evidencijski broj nabave: EV-02/2014 
 
3. Procjenjena vrijednost nabave je: 80.000,00  kn 
 
4. Broj i naziv iz Jedinstvenog riječnika javne nabave: CPV– 71355000-1 – geodetske usluge. 
 
5. Vrsta postupka javne nabave:  postupak javne nabave male vrijednosti 
 
6. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: članak 23. i 24. Zakona o javnoj nabavi. 
 
7. Sklapa se: Ugovor o javnoj nabavi. 
 
8. Rok za donošenje Odluke o odabiru je: 30 dana od dana otvaranje ponuda 
 
9. Odgovorna osoba naručitelja: Gianvlado Klarić, načelnik Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 4. 
 

 Ovlašteni predstavnici Naručitelja dužni su sukladno danim obavezama i ovlastima iz ove 
Odluke, započeti sa pripremom i provedbom postupka javne nabave za – izradu geodetskih snimaka i 
elaborata nerazvrstanih cesta u Općini Sveta Nedelja, odmah po zaprimanju ove Odluke. 
 

Članak 5. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja». 
 
KLASA: 022-05/14-01/03 
URBROJ: 2144/03-02-14-15 
Nedešćina,31. ožujka 2014. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
         NAČELNIK: 
                     Gianvlado Klarić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


