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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

22. 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, 
broj 4/09, 1/13, 2/13. i 6/13), a nakon razmatranja Informacije Ministarstva unutarnjih poslova, 
Policijske uprave Istarske, Policijske postaje Labin o stanju sigurnosti na području Općine 
Sveta Nedelja u 2016. godini, Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 
31. ožujka 2017. godine donijelo je slijedeći 
 

 
 Z A K LJ U Č A K 

 
 

I 
 
Prima se na znanje Informacija Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske, 
Policijske postaje Labin o stanju sigurnosti na području Općine Sveta Nedelja u 2016. godini 
Broj: 511-08-25-77/5-17 od 01. veljače 2017. godine.  
 

 
II 

 
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Sveta Nedelja u 2016. godini nalazi se u 
prilogu ovog Zaključka i njegov je sastavni dio.  
 
 

III 
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 
Općine Sveta Nedelja“. 
 
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Sveta Nedelja u 2016. godini nije predmet 
objave. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
KLASA: 021-05/17-01/003 
URBROJ: 2144/03-03-17-2 
Nedešćina, 31. ožujka 2017. 
 
                                                                                                                Predsjednik     
                                                                                                            Općinskog vijeća 
                                                                                                               Mladen Vlačić, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23.  
 
Na temelju članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - 
pročišćeni tekst i 137/15), članka 68. stavka 1. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene 
novine Općine Sveta Nedelja“, broj 4/09, 1/13, 2/13. i 6/13) i članka 6. stavka 1. Odluke o 
području i granicama mjesnih odbora te postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/17) Općinsko 
vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine donosi 
 

 
O D L U K U 

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora  
na području Općine Sveta Nedelja  

 
Članak 1. 

 
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja i to 
za  Mjesne odbore Nedešćina, Šumber, Sveti Martin, Snašići i Štrmac. 
 

 
Članak 2. 

 
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 21. svibnja 2017. godine. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka dostavit će se se Uredu državne uprave Istarske županije odmah nakon njezina 
donošenja te Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Sveta Nedelja odmah nakon njegova 
imenovanja. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Sveta Nedelja”, na Oglasnoj ploči 
Općine Sveta Nedelja te na web stranici Općine Sveta Nedelja, a stupa na snagu danom 
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i 
župana te njihovih zamjenika. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
KLASA: 021-05/17-01/003 
URBROJ: 2144/03-03-17-3  
Nedešćina, 31. ožujka 2017. 
 
                                                                                                            Predsjednik 
                                                                                                        Općinskog vijeća 
                                                                                                           Mladen Vlačić, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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24.  

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, 
broj 4/09, 1/13, 2/13. i 6/13), a nakon razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine 
Sveta Nedelja za mandatno razdoblje 2013 - 2017. godine, s posebnim osvrtom na izvješće 
za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na 
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine donijelo je slijedeći 
 

 
 Z A K LJ U Č A K 

 
 

I 
 
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Sveta Nedelja za mandatno 
razdoblje 2013 - 2017. godine, s posebnim osvrtom na izvješće za razdoblje siječanj - prosinac 
2016. godine oznake KLASA: 022-05/17-01/003, URBROJ: 2144/03-02-17-33 od 29. ožujka 2017. 
godine.  
 

 
II 

 
Izvješće iz točke I nalazi se u prilogu ovog Zaključka i njegov je sastavni dio.  
 
 

III 
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
KLASA: 021-05/17-01/003 
URBROJ: 2144/03-03-17-4 
Nedešćina, 31. ožujka 2017. 
 
                                                                                                                Predsjednik     
                                                                                                            Općinskog vijeća 
                                                                                                               Mladen Vlačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SVETA NEDELJA 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Z V J E Š Ć E 

o radu Općinskog načelnika Općine Sveta Nedelja  
za mandatno razdoblje 2013 – 2017. godine, s posebnim osvrtom  

na izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
                                            Nedešćina, 29. ožujka 2017. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SVETA NEDELJA 
Općinski načelnik 
KLASA: 022-05/17-01/003 
URBROJ: 2144/03-02-17-33 
Nedešćina, 29. ožujka 2017. 
 

 
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 
tekst i 137/15) i članka 48. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta 
Nedelja“, broj 4/09, 1/13, 2/13. i 6/13) Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja podnosi 
Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja 
 

 
I Z V J E Š Ć E 

o radu Općinskog načelnika Općine Sveta Nedelja  
za mandatno razdoblje 2013 – 2017. godine, s posebnim osvrtom  

na izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine 
 
 
I  UVOD 
 
Podnošenjem ovog izvješća ispunjavam obvezu izvješćivanja predstavničkog tijela Općine 
Sveta Nedelja za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine, a time posredno i njenih građana 
o provedenim aktivnostima koje sam kao nosilac izvršne vlasti u navedenom izvještajnom 
razdoblju poduzimao, kao i o ostvarenim rezultatima rada. 
 

Međutim, s obzirom na skori istek mog četverogodišnjeg mandata imam potrebu, u ovom 
trenutku i ovom prilikom, osvrnuti se ukratko i na svoj cjelokupan rad u mandatnom razdoblju 
2013 – 2017. godine. 
 

Dužnost Općinskog načelnika Općine Sveta Nedelja započeo sam obnašati dana 07. lipnja 
2013. godine te sam istu dužnost, kroz čitavo mandatno razdoblje, nastojao obnašati savjesno 
i odgovorno, poštujući važeće zakonske i podzakonske propise te opće akte Općine Sveta 
Nedelja, zalažući se pritom za svekoliki napradak Općine Sveta Nedelja, na što sam se  i 
obvezao dajući i potpisujući prisegu. 
 

No, nisam radio sam, radio sam uz potporu zamjenika načelnika, predsjednika Općinskog 
vijeća, svih vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja, stručnu, administrativnu i 
tehničku potporu pročelnika i službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja 
te vanjskih suradnika. 
 

U svom radu ostvario sam kvalitetnu suradnju sa županom Istarske županije, gradonačelnikom 
Grada Labina, načelnicima susjednih nam općina, posebice načelnikom Općine Kršan, Pićan 
i Raša, s direktorima Trgovačkog društva “1. Maj Labin” d.o.o. Labin, VODOVOD LABIN d.o.o. 
Labin, IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet, zapovjednicom Policijske postaje 
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Labin, ravnateljicom Osnovne škole “Vitomir Širola – Pajo “ Nedešćina, ravnateljicom Doma 
za odrasle osobe Sv. Nedelja i drugima. 
  
Općina Sveta Nedelja jedinica je lokalne samouprave koja ima svoj samoupravni djelokrug 
unutar kojeg obavlja poslove lokalnog značaja a kojima se neposredno ostvaruju potrebe 
građana, pa tako obavlja poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, postorno i 
urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu 
zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu i sport, zaštitu i unapređenje 
prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području te sve ostale 
poslove sukladno posebnim zakonima.  
 

Kao Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja i nositelj njene izvršne vlasti, u cjelokupnom 
mandatnom razdoblju obavljao sam poslove iz naprijed navedenog samoupravnog djelokruga 
Općine Sveta Nedelja koji su mi povjereni zakonom, pa sam tako utvrđivao prijedloge općih i 
drugih akata koje je donijelo Općinsko vijeće, davao sam mišljenje o prijedlozima odluka i 
drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih i drugih akata Općinskog vijeća, 
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima 
Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz 
njezina samoupravnog djelokruga, nadzirao rad istoga Odjela te sam obavljao i druge poslove 
u skladu sa zakonom, Statutom Općine Sveta Nedelja i ostalim općim aktima Općinskog vijeća 
Općine Sveta Nedelja. 
 
II RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
PRORAČUN I PRORAČUNSKA SREDSTVA 
 
Djelokrug rada Općine Sveta Nedelja podržavan je svih ovih godina unutar izvještajnog 
razdoblja kroz proračunska sredstva koja su se planirala u proračunu Općine Sveta Nedelja 
kao njenom temeljnom financijskom aktu kojim se procijenjuju prihodi i primici te utvrđuju 
rashodi i izdaci Općine Sveta Nedelja. 
 

Proračun se za svaku godinu ima donijeti te se ima izvršavati u skladu s načelima jedinstva i 
točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, 
specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. 
 

Na početku mog mandata zatekao sam vrlo nezavidnu financijsku situaciju odnosno dug od 
cca 6.500.000,00 kuna, pa je gotovo suvišno isticati da u takvim finacijskim okolnostima nije 
bilo moguće ništa značajnije realizirati, već je sve napore i aktivnosti bilo potrebno usmjeriti na 
saniranje nastalog duga odnosno na iznalaženje načina za podmirivanje dospjelih dugovanja. 
 

Bilo je neophodno potrebno poduzeti mjere štednje te racionalnog i odgovornog korištenja 
proračunskih sredstava, a pritom zadržati postojeću razinu brige o djeci, učenicima, 
studentima, umirovljenicima, kao i postojeću razinu socijalne zaštite osoba slabijeg imovinskog 
stanja.  
 

Sve mjere koje su tada provedene a koje su se odnosile na smanjenje materijalnih i ostalih 
troškova, pri čemu valja istaknuti uštede na dnevnicama za službena putovanja u zemlji, 
motorni benzin i dizel gorivo, reprezentaciji za razne aktivnosti, usluge telefona, plaćama 
službenika, dovele su već 2015. godini do stabilnijeg i solventnijeg poslovanja Općine Sveta 
Nedelja, da bi Općina Sveta Nedelja proračunsku 2016. godinu završila s viškom prihoda od 
132.665,00 kuna. 
 

Osim mjera štednje, poduzete su određene radnje i postupci za naplatu dugovanja prema 
dužnicima Općine Sveta Nedelja po svim osnovama te se one i nadalje provode. 
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U 2016. godini proračunska sredstva realizirana su putem prihoda i primitaka u ukupnom 
iznosu od 12.980.695,34 kune, dok su ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 
11.116.192,86 kuna. 
 
Najveći dio prihoda i primitaka ostvaren je od prihoda poslovanja u iznosu od 12.971.736,91 
kunu (porezni prihodi = porez i prirez na dohodak, porez na imovinu te porez na robu i usluge; pomoći 
izravnanja za decentralizirane funkcije, tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje 
ogrijeva; prihodi od zateznih kamata, prihodi od zakupa, prihodi od naknade za otkopanu količinu 
neenergetskih mineralnih sirovina, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te 
naknade za korištenje prostora termoelektrane Plomin; prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i 
naknada, prihodi vodnoga gospodarstva, doprinosi za šume, komunalni doprinosi i naknade te ostali 

nespomenuti prihodi) te kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava 
EU u iznosu od 2.191.380,00 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u 
iznosu od 8.958,43 kune (sredstva od prodaje stambenih objekata). 
 
Što se rashoda i izdataka tiče najveći dio rashoda odnosi se na rashode poslovanja (rashodi za 
zaposlene; materijalni rashodi; financijski rashodi; subvencije; tekuće i kapitalne pomoći; naknade 
građanima i kućanstvima = učeničke i studentske stipendije, participacija pogrebnih troškova, 
jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta, besplatna prehrana u osnovnim školama, prijevozni 
troškovi te ostala prava iz socijalne skrbi; ostali rashodi = financiranje političkih stranaka, financiranje 

civilne zaštite, sufinanciranje dječjeg vrtića  i drugo) koji su za izvještajno razdoblje izvršeni u iznosu 
od 9.389.637,43 kune, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (projektna dokumentacija 

za dječji vrtić, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnja javne rasvjete) izvršeni u iznosu od 
1.380.761,68 kuna, a rashodi za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 345.793,75 
kuna.  
 
Tijekom 2016. godine, a u cilju odgovornog ponašanja i usklađivanja trošenja proračunskih 
sredstava u skladu sa stvarnim potrebama građana Općine Sveta Nedelja, pristupilo se 
dvjema Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2016. godine od kojih su 
I izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Nedelja donijete na sjednici Općinskog vijeća 
Općine Sveta Nedelja održanoj dana 10. lipnja 2016. godine a II Izmjene i dopune Proračuna  
na sjednici održanoj dana 14. studenoga 2016. godine. 
 
Osim navedenih izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu pristupilo 
se izradi Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu s projekcijama, pri čemu se 
posebice vodilo računa da se i u 2017. godini maksimalno zaštiti građane, zadrži postojeća 
razina potpora te da se kroz razvojne programe i projekte podigne kvaliteta života na području 
Općine Sveta Nedelja.  
 
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 19. prosinca 2016. godine, u visini od 22.391.370,00 kuna.  
 
Međutim, isti je već izmjenjen i dopunjen donošenjem Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Sveta Nedelja za 2017. godinu na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održanoj 
dana 22. ožujka 2017. godine te on sada iznosi 22.719.370,00 kuna. 
 
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

Prostorni plan uređenja Općine Sveta Nedelja najznačajniji je planski dokument Općine Sveta 
Nedelja budući se istim osiguravaju uvjeti za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje 
prostorom općine Sveta Nedelja te se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski 
razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih 
dobara. 
 
Prostorni plan Općine Sveta Nedelja donijet je još 2005. godine, a do dana podnošenja ovog 
Izvješća pretrpio je više izmjena i dopuna. 
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U izvještajnom razdoblju odnosno točnije na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja 
održanoj dana 22. listopada 2015. godine donijete su Dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Sveta Nedelja koje je svakako važno istaknuti a to obzirom da su donijete s ciljem 
razgraničenja neizgrađenog neuređenog od neizgrađenog uređenog građevinskog područja, 
a sve kako bi se sukladno Prostornom planu isti mogao neposredno provoditi na neizgrađenom 
uređenom građevinskom zemljištu.  
 

Nakon toga 30. studenoga 2015. godine objavljen je pročišćeni tekst odredbi za provođenje 
Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja. 
 

Međutim, Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja 
izmijenjene su i dopunjene donošenjem Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Sveta Nedelja na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. prosinca 2015. godine. 
 

Tijekom 2016. godine objavljen je ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Sveta Nedelja, a potom je izrađen  i u “Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja” objavljen pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja 
Općine Sveta Nedelja. 
 
PLAN UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici dana 27. ožujka 2015. godine donijelo je 
Odluku o pristupanju izradi Plana odnosno Programa ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja, 
nakon čega je sproveden postupak javne nabave male vrijednosti radi odabira izrađivača 
Plana. 
 
Po provedenom postupku nabave izrada Plana ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja za 
razdoblje od 2016. do 2020. godine povjerena je Trgovačkom društvu EUROKONZALTING 
d.o.o. Pula. 
 
Plan ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2016. do 2020. godine donijet je 
na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održanoj dana 24. svibnja 2016. godine, a 
objavljen je u “Službenim novinama Općine Sveta Nedelja”, u broju 9/16. 
 
Program ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2016. do 2020. godine  
temeljni je strateški dokument razvoja Općine Sveta Nedelja koji je izrađen u svrhu planiranja, 
organizacije, provedbe i kontrole ukupnog razvitka Općine Sveta Nedelja.  
 
Navedeni dokument zapravo služi kao svojevrstan vodić u daljnjem procesu razvoja Općine 
Sveta Nedelja te predstavlja osnovu za buduće korištenje bespovratnih sredstava Europske 
unije u programskom razdoblju.   
 
Dokument je to koji sadržava analizu postojećeg stanja, definira misiju, viziju i strateške 
smjernice razvoja Općine Sveta Nedelja a potencijalnim investiorima daje uvid u strategiju 
zajednice u koju žele ulagati. 
 
Iako postupak njegove izrade i donošenja treba ponoviti, njegov je sadržaj u većem dijelu 
prihvatljiv, pa navedeno ne bi trebalo iziskivati dodatna financijska sredstva. 
 
Za izradu Programa ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2016. do 2020. 
godine u 2016. godini izdvojena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a preostali iznos od 
20.000,00 kuna bit će izvršitelju usluge plaćen u 2017. godini. 
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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
U osnivanje turističke zajednice na našem području krenulo se jer se smatra da turizam na 
području Općine Sveta Nedelja tek treba doživjeti svoj procvat, a osnivanjem turističke 
zajednice potaknula bi se svijest naših građana o čarima razvoja turizma ovoga kraja, o 
njegovoj važnosti za gospodarski i društveni život građana na ovom području, čime bi se 
dodatno podigla atraktivnost i kvaliteta te stvorili dodatni preduvjeti za njegov razvoj kao i 
postizanje veće prepoznatljivosti lokalnog identiteta promocijom i informiranjem. 
 
Naime, na području Općine Sveta Nedelja konstantno se povećava broj privatnih iznajmljivača 
(danas imamo više od 200 iznajmljivača apartmana i kuća za odmor) i smještajnih turističkih 
objekata te se proširuje krug naselja u kojima se ti objekti nalaze. 
 
Na području Općine Sveta Nedelja bilježi se porast broja kreveta u privatnom smještaju a 
očekuje se i njihov daljnji rast (danas ih ima negdje oko 1.107). 
 
Osim postojanog rastućeg trenda brojnosti smještajnih kapaciteta te ostvarenih noćenja,  
zamjetan je i konstantni rast prosječnog smještajnog kapaciteta po objektu odnosno trend 
izgradnje i kategorizacije smještajnih jedinica većeg broja ležajeva, poput velikih apartmana i 
luksuznih kuća za odmor. 
 
Polazeći od svega naprijed navedenog u mjesecu studenome 2015. godine utvrdio sam 
prijedlog Odluke o namjeri osnivanja Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja radi poticanja 
razvoja i unapređenja turizma i agroturizma na području Općine Sveta Nedelja. 
 
Temeljem ovlaštenja Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja početkom prosinca 2015. godine 
Ministarstvu turizma podnio sam zahtjev za osnivanje Turističke zajednice Općine Sveta 
Nedelja, pa je isto Ministarstvo već 16. prosinca 2015. godine dalo traženu suglasnost.  
 

Međutim, zbog objektivnih okolnosti daljnje aktivnosti na osnivanju turističke zajednice su 
zastale da bi se nastavile intenzivnije tijekom listopada 2016. godine. 
 

Osnivačka Skupština Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja održana je dana 28. prosinca 
2016. godine te je na istoj verificiran mandat svim članovima Skupštine, donijet je Statut 
Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja te Poslovnik o radu Skupštine, izabrano je 
Turističko vijeće i Nadzorni odbor te predstavnik TZO Sveta Nedelja u Skupštinu Turističke 
zajednice Istarske županije.  
 
Turistička zajednica upisana je u Upisnik Turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma dana 
19. siječnja 2017. godine. 
 

U tijeku su aktivnosti na sazivanju Skupštine i Turističkog vijeća radi donošenja Programa rada 
i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu te radi 
donošenja Odluke o osnivanju i ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Sveta 
Nedelja, kako bi se potom mogla donijeti Odluka i raspisati javni natječaj za izbor odnosno 
imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja, a postignut 
je i dogovor s MKS-om oko korištenja poslovnog prostora na Dubrovi, u zgradi tzv. zelenoj 
staklenoj kocki za potrebe rada budućeg Turističkog ureda.      
 
UDRUGA LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU (FLAG) 
 
Općina Sveta Nedelja suglasila se da će sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika 
gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja lokalne akcijske skupine 
u ribarstvu, pa je tako Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 25. 
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studenoga 2015. godine donijelo Odluku o osnivanju Udruge lokalne akcijske grupe u 
ribarstvu. 
 
Općina Sveta Nedelja obvezala se da će podupirati rad FLAG-a i da će sudjelovati u izradi 
Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-om obuhvaćenog područja (Grad i Općine) za 
razdoblje od 2014. do 2020. godine, a sve s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa svih 
razvojnih sudionika ribarskog područja.  
 
BRIGA O DJECI, SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
 
Općina Sveta Nedelja, moram to posebno istaknuti, zadržala je, i na početku moga mandata, 
unatoč već spomenutim nepovoljnim financijskim okolnostima, ali i tijekom daljnjeg razdoblja, 
postojeću razinu, ne samo brige o djeci, socijalne i zdravstvene zaštite građana, već i 
postojeću razinu praćenja potreba i preuzetih obveza i u preostalim sferama javnog života, 
dakle i na području odgoja i obrazovanja, kulture, sporta, zaštite i unaprjeđenja okoliša te 
protupožarne i civilne zaštite. 
 
Briga o djeci 
 
U okviru brige o djeci moram navesti da Općina Sveta Nedelja isplaćuje naknade za 
novorođenu djecu, osigurava besplatnu prehranu za dojenčad te besplatni boravak u dječjim 
vrtićima koji djeluju na području Grada Labina te na području Općine Pićan. 
 
Tako je pravo na naknadu za novorođenu djecu  u 2013. godini ostvario 31 korisnik na što je 
utrošeno 44.500,00 kuna, u 2014. godini 26 korisnika na što je utrošeno 57.000,00 kuna, u 
2015. godini 27 korisnika na što je utrošeno 50.000,00 kuna, a u 2016. godini 37 korisnika na 
što je utrošeno 71.760,00 kuna.  
 
Naknada za prvo dijete u obitelji iznosi 1.500,00 kuna, za drugo dijete 2.000,00 kuna, a za 
treće i svako daljnje dijete 3.000,00 kuna, pa je tako u razdoblju od 2013. do 2016. godine za 
tu namjenu iz proračuna Općine Sveta Nedelja sveukupno izdvojeno 223.260,00 kuna. 
 
Na prehranu za dojenčad u 2013. i 2014. godini nije bilo utroška proračunskih sredstava, ali je 
u 2015. godini utrošeno 48.477,20 kuna, a u 2016. godini 32.500,00 kuna odnosno sveukupno 
80.977,20 kuna.  
 
Na smještaj djece u dječjim vrtićima u 2013. godini utrošeno je 22.730,00 kuna, u 2014. godini 
utrošeno je 26.340,00 kuna, u 2015. godini utrošeno je 20.150,00 kuna, a u 2016. godini 
utrošeno je 9.462,50 kuna odnosno sveukupno 78.682,50 kuna.   
 
Socijalna skrb 
 
U okviru socijalne zaštite građana nastojalo se pratiti potrebe najugroženijih građana na način 
da su istima plaćani troškovi stanovanja (troškovi utroška električne energije i utroška vode, 
troškovi odvoza komunalnog otpada, stanarine i dr.) a dodjeljivani su i razni drugi oblici pomoći, 
kao što su jednokratne novčane pomoći za nabavku namirnica, za snašanje troškova liječenja 
te novčane pomoći umirovljenicima i domaćicama u povodu uskršnjih i novogodišnjih 
blagdana. 
 
Pravo na troškove stanovanja temeljem Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja u 2013. 
godini ostvarilo je 68 korisnika, na što je utrošeno 218.120,53 kune, u 2014. godini 70 
korisnika, na što je utrošeno 236.845,45 kuna, u 2015. godini 66 korisnika, na što je utrošeno 
213.003,87 kuna, a u 2016. godini 65 korisnika na što je utrošeno 195.801,71 kuna.  
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Broj korisnika stalne pomoći za troškove stanovanja približno je svake godine isti, a sveukupno 
je za tu namjenu utrošeno 863.771,56 kuna. 
 
Što se jednokratnih novčanih pomoći tiče njih je ostvario znatno veći broj građana, a u 
razdoblju od 2013. do 2016. godine za tu je namjenu iz proračuna Općine Sveta Nedelja 
izdvojeno sveukupno 366.366,43 kune.  
 
U  2013. godini jednokratne novčane pomoći ostvarilo je 125 korisnika na što je utrošeno 
80.663,16 kuna, u 2014. godini 119 korisnika na što je utrošeno 125.189,80 kuna, u 2015. 
godini 66 korisnika na što je utrošeno 69.791,00 kuna, a u 2016. godini 166 korisnika na što je 
utrošeno 90.722,47 kuna. 
 
Svim umirovljenicima, nezaposlenima starijim od 50 godina i domaćicama starijim od 50 
godina za uskršnje te božićne i novogodišnje blagdane dodijeljivana je pomoć u vidu 
materijalnih dobara (novčani bon za prehrambene artikle), na što je sveukupno utrošeno 
850.849,48 kuna.   
 
Tako su to pravo u 2013. godini ostvarile ukupno 772 odnosno 792 osobe, u 2014. godini 838 
osoba, u 2015. godini 843 odnosno 853 osobe, a u 2016. godini 854 osobe. 
 
Novčani bon dodjeljivan je u vrijednosti od 100,00 kuna po osobi, osim za božićne blagdane u 
2016. godini kada je dodjeljivan u vrijednosti od 150,00 kuna po osobi. 
 
Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2017. godine 
odlučilo je da će se u povodu predstojećih uskršnjih blagdana umirovljenicima, nezaposlenima 
starijim od 50 godina i domaćicama starijim od 50 godina dodjeliti novčani bon za prehrambene 
artikale u vrijednosti od 200,00 kuna po osobi. 
 
Gradsko društvo Crvenog križa Labin  
 
Obveza izdvajanja sredstava za redovnu djelatnost Hrvatskog Crvenog križa utvrđena je 
Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, pa je tako Općina Sveta Nedelja obvezna iz svog 
proračuna izdvajati sredstva u izosu od 0,5% sredstava prihoda. 
 
Slijedom toga, u 2013. godini za tu namjenu izdvojena su sredstva u iznosu od 28.821,57 
kuna, u 2014. godini sredstva u iznosu od 28.821,58 kuna, u 2015. godini sredstva u iznosu 
od 31.952,89 kuna, a u 2016. godini sredstva u iznosu od 35.856,39 kuna, pa je tako u 
razdoblju od 2013. do 2016.  sveukupno iz proračuna Općine Sveta Nedelja izdvojeno 
125.452,43 kune.  
 
Udruge u području socijalne skrbi 
 
Treba istaknuti da Općina Sveta Nedelja proračunskim sredstvima financira i rad udruga u 
području socijalne skrbi te da je za tu namjenu u razdoblju od 2013. do 2016. godine izdvojila 
sredstva u iznosu od 113.628,31 kunu. 
 
U 2013. godini izdvojena su sredstva u iznosu od 24.529,35 kuna, u 2014. godini sredstva u 
iznosu od 20.500,00 kuna, u 2015. godini sredstva u iznosu od 38.100,00 kuna, a u 2016. 
godini sredstva u iznosu od 30.498,96 kuna.  
 
Od udruga iz područja socijalne skrbi a čiji se programi, projekti, aktivnosti i manifestacije prate 
kroz čitavo ovo izvještajno razdoblje ističem Udrugu umirovljenika Labin, Udrugu antifašističkih 
boraca, Udrugu slijepih Istarske županije, Udrugu osoba s invaliditetom, Udrugu dragovaoljaca 
i veterana Domovinskog rata, Udrugu Sigurna kuća Istra te Udrugu žena “Mendula” 
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Zdravstvena zaštita 
 
Zdravstvena zaštita u izvještajnom se razdoblju ostvarivala kroz redovito sufinanciranje Hitne 
medicinske pomoći, snašanje troškova za obavljene preglede mamografije za žene s područja 
Općine Sveta Nedelja te za financiranje ustanove za zdravstvenu njegu „Kature“ i Crveni križ. 
 
Za zdravstvenu zaštitu u 2013. godini utrošeno je 88.698,60 kuna, u 2014. godini 134.788,00 
kuna, u 2015. godini 183.492,74 kune, a u 2016. godini 147.563,00 kuna, odnosno sveukupno 
je u razdoblju od 2013. do 2016. godine utrošeno 554.542,34 kune. 
 
 
ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 
Predškolski odgoj 
 
Predškolski odgoj na području Labinštine zajednički se financira iz proračuna Grada Labina i 
ostalih općina te je Općina Sveta Nedelja nastojala redovito izvršavati preuzete obveze prema 
Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin i Dječjem vrtiću „Glorija“ Labin. 
 
Osim obveza prema navedenim dječjim vrtićima u 2016. godini Općina Sveta Nedelja imala je 
obvezu i prema  Dječjem vrtiću u Pićnu te je iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2016. 
godinu izdvojeno 16.518,40 kuna. 
 
Sveukupno u razdoblju od 2013. do 2016. godine za financiranje predškolskog odgoja 
izdvojena su znatna financijska sredstva odnosno izdvojeno je 4.040.234,77 kuna 
 
Osnovnoškolsko i visokoškolsko obrazovanje 
 
U području osnovnoškolskog obrazovanja nastojalo se i nadalje doprinositi kvaliteti 
obrazovanja te je Osnovna škola “Vitomir Širola Pajo” Nedešćina potpomagana financiranjem 
raznih projekata i programa koje je provodila u okviru svoje djelatnosti. 
 
Općina Sveta Nedelja sudjelovala je u izvještajnom razdoblju i u snašanju troškova 
produženog boravka, troškova učeničkih marendi, troškova prijevoza te troškova nabavke 
udžbenika za učenike. 
 
Što se produženog boravka tiče Općina Sveta Nedelja snosila je trošak plaće za jednog učitelja 
tijekom 2014. i 2015. godine, dok je tijekom 2016. godine snosila trošak plaće za dva učitelja 
budući da je produženi boravak organiziran i u Područnoj školi u Svetom Martinu. 
 
Za tu namjenu u 2014. godini izdvojena su sredstva u iznosu od 102.410,49 kuna, u 2015. 
godini sredstva u iznosu od 77.471,79 kuna, a u 2016. godini sredstva u iznosu od 134.445,50 
kuna odnosno sveukupno je izdvojeno 314.327,78 kuna. 
 
Što se troškova učeničkih marendi tiče, koju u prosjeku ostvaruje oko 30 učenika,   izdvojena 
su sredstva u sveukupnom iznosu od 213.639,00 kuna, s time da su u 2013. godini izdvojena 
sredstva u iznosu 44.162,00 kune, u 2014. godini sredstva u iznosu od 55.175,00 kuna, u 
2015. godini sredstva u iznosu od 58.926,00 kuna, a u 2016. godini sredstva u iznosu od 
55.376,00 kuna. 
 
Za javni prijevoz učenika izdvojena su sredstva u sveukupnom iznosu od 58.141,00 kuna, s 
time da su u 2013. godini izdvojena sredstva u iznosu 393,00 kune, u 2014. godini sredstva u 
iznosu od 7.716,00 kuna, u 2015. godini sredstva u iznosu od 15.879,00 kuna, a u 2016. godini 
sredstva u iznosu od 34.153,00 kuna. 
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Za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola a koje Općina financira počev od 2014. 
godine izdvojena su sredstva u sveukupnom iznosu od 216.301,26 kuna, s time da su u 2014. 
godini izdvojena sredstva u iznosu od 65.301,26 kuna, u 2015. godini sredstva u iznosu od 
72.100,00 kuna, a u 2016. godini sredstva u iznosu od 78.900,00 kuna. 
 
Naime,  pomoć za nabavku udžbenika dodjeljivana je učenicima iz obitelji s područja Općine 
Sveta Nedelja temeljem Odluke o pomoći za nabavku udžbenika i to u visini od 200,00 kuna, 
400,00 kuna i 500,00 kuna.  
 
Vrlo značajna izdvajanja Općine Sveta Nedelja koja posebno ovdje moram istaknuti, svakako 
su izdvajanja za stipendije učenika i studenata s područja Općine Sveta Nedelja. 
 
Naime, Općina Sveta Nedelja poznata je po tome što stipendije dodjeljuje svim učenicima koji 
se školuju izvan područja Labinštine i svim studentima s područja Općine Sveta Nedelja a koji 
se prijave na raspisani natječaj za njihovu dodjelu. 
 
Tijekom svog mandata dodjelio sam ukupno 65 novih stipendija, od čega 14 učeničkih i 51 
studentsku stipenidiju.  
 
Gledano po godinama, a uključivši stare i nove stipendiste, Općina Sveta Nedelja stipendirala 
je u 2013. godini ukupno 60 stipendista, u 2014. godini njih 75, u 2015. godini 56 stipendista, 
a u 2016. godini 51 stipendistu. 
 
Visina učeničke stipendije iznosi 500,00 kuna, a studentske stipendije iznosi 700,00 kuna, pa 
tako gledano u brojkama, uključujući redovne ali i nagradne stipendije koje su dodjeljivane, u 
2013. godini izdvojeno je 605.900,00 kuna, u 2014. godini 528.800,00 kuna, u 2015. godini 
438.000,00 kuna, a u 2016. godini 462.500,00 kuna odnosno sveukupno je izdvojeno 
2.035.200,00 kuna. 
 
KULTURA I SPORT 
 
Kultura 
 
Tijekom izvještajnog razdoblja nastojali smo redovito pratiti provedbu programa, projekata i 
aktivnosti u djelatnosti kulture. 
 
Kao i ranijih godina, tako smo nastavili i nadalje, podržavati i financijski pratiti razne javne 
(kulturne i humanitarne) manifestacije i to kako one koje se tradicionalno održavaju na našem 
području tako i one koje to još nisu postale. 
 
Financirali smo i rad udruga, pa ovdje posebno ističem Mediteranski kiparski simpozij, Društvo 
gljivara “Martinčica” te KUD “Ivan Fonović Zlatela” Kršan.   
 
Za financiranje djelatnosti kulture u razdoblju od 2013. do 2016. godine iz proračuna Općine 
Sveta Nedelja izdvojena su sredstva u iznosu od 1.257.001,28 kuna. 
 
U 2013. godini izdvojena su sredstva u iznosu od 275.843,33 kune, u 2014. godini sredstva u 
iznosu od 301.688,93 kune, u 2015. godini sredstva u iznosu od 318.674,76 kuna, a u 2016. 
godini sredstva u iznosu od 360.794,26 kuna.  
 
Sport 
 
Tijekom izvještajnog razdoblja nije izostalo ni praćenje provedbe programa, projekata i 
aktivnosti u djelatnosti sporta. 
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Proračunska sredstva osiguravali smo svim nogometnim i boćarskim klubovima koji djeluju na 
području Općine Sveta Nedelja kao i SD Santa Domenica. 
  
U području sporta posebno imam potrebu naglasiti problematiku Nogometnog kluba “Jedinstvo 
- Omladinac” Nedešćina koja je uspješno razriješena sklapanjem porezne nagodbe u 2015. 
godini i otpisom dugovanja čime je nakon 10 godina deblokiran žiro račun navedenog kluba 
uz plaćanje minimalnog iznosa s obzirom da su dugovanja nogometnog kluba po osnovi 
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranja, prireza i poreza s kamatama iznosila cca 
800.000,00 kuna. 
 
Iako je unatoč sklopljenoj poreznoj nagodbi i otpisanim dugovanjima, u 2016. godini nad 
Nogometnim klubom “Jedinstvo - Omladinac” Nedešćina otvoren i proveden skraćeni stečajni 
postupak po zahtjevu Financijske agencije, a koja je zahtjev za pokretanjem skraćenog 
stečajnog postupka podnijela u trenutku postojanja naprijed navedenih dugovanja, i ta je priča 
uspješno okončana, pa tako navedeni nogometni klub danas može normalno nastaviti s radom 
i djelovanjem na zadovoljstvo mladeži i svih onih kojima isti nešto znači.   
 
Za financiranje djelatnosti sporta u razdoblju od 2013. do 2016. godine iz proračuna Općine 
Sveta Nedelja izdvojena su sredstva u iznosu od 3.230.035,21 kunu. 
 
U 2013. godini izdvojena su sredstva u iznosu od 672.875,74 kune, u 2014. godini sredstva u 
iznosu od 939.102,50 kuna, u 2015. godini sredstva u iznosu od 794.312,41 kunu, a u 2016. 
godini sredstva u iznosu od 823.744,56 kuna.  
 
Sredstava za rad i djelovanje udruga i to kako u području kulture i sporta tako i u području 
socijalne skrbi, a s obzirom na novi Zakon o udrugama te Uredbu o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge, udrugama se dodjeljuju na temelju sklopljenih ugovora o financiranju a nakon 
prethodno provedenog javnog poziva za prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata, 
aktivnosti i manifestacija koje provode udruge a koje se financiraju sredstvima proračuna 
Općine Sveta Nedelja. 
 
Javni poziv potrebno je objaviti svake godine a objavljuje se sukladno odredbama Odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Sveta 
Nedelja koju sam donio dana 08. travnja 2016. godine.  
 
ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE OKOLIŠA 
 
Program zaštite i unapređenja okoliša redovito se provodio kroz sufinanciranje programa 
sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada - deponije Cere, a kojim programom 
je pored sanacije samog odlagališta obuhvaćena i izgradnja objekata za gospodarenje 
otpadom - pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane te prateće 
infrastrukture. 
 
Izgradnjom Pretovarne stanice Cere koja je stavljena u probni rad početkom 2015. godine 
dosadašnja deponija Cere otišla je u povijest na opće zadovoljstvo cijele Labinštine, čime je 
zatvorena era odlaganja otpada na području Općine Sveta Nedelja, jer ne radi se samo o 
uspostavi novog sustava gospodarenja otpadom, već se radi i o poboljšanju kvalitete života 
građana u okolici bivše deponije Cere. 
 
Izgradnjom Pretovarne stanice Cere nekad neugledno smetlište - deponija komunalnog otpada 
Cere pretvorena je u jednu komunalnu građevinu kojom je na kvalitetan način rješeno, zajedno 
s Centrom gospodarenja otpadom Kaštijun, pitanje zbrinjavanja i odlaganja otpada. 
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Program zaštite okoliša redovito se provodio i kroz sanaciju divljih deponija te odvoz krupnog 
otpada, a također su kontinuirano kroz čitavo izvještajno razdoblje vršeni i poslovi dezinsekcije, 
dezinfekcije i deratizacije na svim objektima u vlasništvu Općine Sveta Nedelja. 
 
Želio bih naglasiti da je Odlukom koju sam donio dana 21. studenoga 2016. godine 
uspostavljen sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju 
lokacija odbačenog otpada na području Općine Sveta Nedelja. 
 
Navedeni sustav uspostavljen je putem web stranice Općine Sveta Nedelja: www.sv-
nedelja.hr, pod, na izborniku, posebno označenom grupom “Gospodarenje otpadom, pod 
podgrupom “Nepropisno odloženi otpad” gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o 
nepropisno odbačenom otpadu i njegovom dostavom izvještava Jedinstveni upravni odjel 
Općine Sveta Nedelja, koji onda po prijavi treba poduzeti daljnje radnje.  
 
Za sve naprijed navedeno u razdoblju od 2013. do 2016. godine iz proračuna Općine Sveta 
Nedelja izdvojena su sredstva u iznosu od 1.563.827,99 kuna.  
 
U 2013. godini izdvojena su sredstva u iznosu od 403.865,03 kune, u 2014. godini sredstva u 
iznosu od 330.887,76 kuna, u 2015. godini sredstva u iznosu od 460.006,26 kuna, a u 2016. 
godini sredstva u iznosu od 369.068,94 kunu.  
 
PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 
 
Vatrogastvo 
 
Vatrogastvo na području Labinštine zajednički se financira iz Proračuna Grada Labina i ostalih 
Općina te je i u izvještajnom razdoblju Općina Sveta Nedelja nastojala redovito izvršavati 
preuzete obveze prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin, Područnoj vatrogasnoj zajednici 
te Vatrogasnoj zajednici Istarske županije. 
 
Za financiranje vatrogasne djelatnosti u razdoblju od 2013. do 2016. godine izdvojena su 
proračunska sredstva u sveukupnom iznosu od 3.177.624,05 kuna. 
 
U 2013. godini izdvojena su sredstva u iznosu od 747.073,01 kunu, u 2014. godini sredstva u 
iznosu od 816.857,39 kuna, u 2015. godini sredstva u iznosu od 772.213,94 kuna, a u 2016. 
godini sredstva u iznosu od 841.479,71 kunu.  
 
U mjesecu svibnju 2016. godine donio sam Odluku o pristupanju izradi Procjene ugroženosti 
od požara za šume u vlasništvu fizičkih osoba na području Općine Sveta Nedelja te Odluku o 
pristupanju izradi Procjene ugroženosti od požara za područje Općine Sveta Nedelja i Plana 
zaštite od požara za područje Općine Sveta Nedelja. 
 
Izrada navedenih dokumenata obveza je Općine Sveta Nedelja a proizlazi iz Zakona o zaštiti 
od požara. 
 
Izrada navedenih dokumenata povjerena je tvrtki PROTECTION d.o.o. Umag koja je navedene 
dokumente izradila i predala ih Općini Sveta Nedelja, koja je ishodovala, kako suglasnost 
Vatrogasne zajednice Istarske županije tako i suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, 
Policijske uprave Pula, pa su navedeni dokumenti spremni za upućivanje u proceduru njihova 
usvajanja odnosno donošenja. 
 
Za izradu Procjene ugroženosti od požara za šume u vlasništvu fizičkih osoba na području 
Općine Sveta Nedelja izdvojeno je 27.500,00 kuna, a za izradu Procjene ugroženosti od 
požara za područje Općine Sveta Nedelja i Plana zaštite od požara za područje Općine Sveta 
Nedelja sredstva u iznosu od 21.875,00 kuna. 
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Civilna zaštita 
 
Određena se pozornost tijekom izvještajnog razdoblja posvećivala i razvoju civilne zaštite.  
 
Svake se godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja razmatralo stanje sustava 
civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja, donijeti su godišnji planovi razvoja sustava 
civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja te su sukladno tome osiguravana 
proračunska sredstva. 
 
Osim toga, donijete su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
Općine Sveta Nedelja za razdoblje 2016 - 2019. godine,  donijeta je Odluka o organizaciji 
obavljanja poslova civilne zaštite za područje Općine Sveta Nedelja, osnovan je Tim civilne 
zaštite opće namjene, Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine 
Sveta Nedelja, Plan pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite Općine Sveta Nedelja te 
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Sveta Nedelja. 
 
Za civilnu zaštitu u razdoblju od 2013. do 2016. godine izdvojena su proračunska sredstva u 
sveukupnom iznosu od 76.006,46 kuna, od čega su u 2014. godini izdvojena sredstva u iznosu 
od 22.257,85 kuna, u 2015. godini sredstva u iznosu od 4.591,50 kuna, a u 2016. godini 
sredstva u iznosu od 49.157,11 kuna. 
 
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 
 
Kako je Općina Sveta Nedelja i tijekom 2015. godine, ali i tijekom 2016. godine dodjeljivala u 
zakup poslovne prostore, tako je bila u obvezi da prije raspisivanja javnog natječaja za zakup 
poslovnih prostora provede energetski pregled poslovnih prostora te da za njih izradi 
energetski certifikat. 
 
Ta obveza Općine Sveta Nedelja temelji se na Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i 
energetskom certificiranju a kojim je propisano da se energetski pregled zgrade i energetsko 
certificiranje ima provesti, između ostalih zgrada, i za zgrade ili dio zgrade koja nije stambena 
a u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi. 
 
Energetski certifikat pokazatelj je postojeće potrošnje energije i energetskih svojstava zgrade 
odnosno indikator je energetskih svojstava zgrade. 
 
Stoga su u 2016. godini i početkom 2017. godine obavljeni energetski pregledi po ovlaštenom 
energetskom certifikatoru te su izdani energetski certifikati za poslovne prostore u poslovnoj 
zgradi (zgradi pošte) u Nedešćini te za poslovne prostore u Domu kulture u Šumberu, Svetom 
Martinu i Snašićima. 
 
GOSPODARSTVO 
 
Općina Sveta Nedelja kao jedinica lokane samouprave u okviru svog samoupravnog 
djelokruga nema nekih značajnijih ovlasti i utjecaja u području gospodarstva, pa stoga ona 
može samo poticati razvoj gospodarstva na svom području raznim mjerama u okviru svojih 
mogućnosti. 
 
Zasad ona to čini na način da izdvaja sredstva za sufinanciranje rada Fonda za razvoj 
poljoprivrede i agroturizma  to s iznosom od 2.500,00 kuna godišnje, zatim izdvajanjem 
sredstava za Lokalnu akcijsku grupu Istočna Istra (LAG), izdvajanjem sredstava za 
sufinaciranje nabavke sadnica (vinove loze u 2014. i 2015. godini) kao i preko ostalih 
subvencija poljoprivrednicima te subvencija kamata za odobrene kredite našim poduzetnicima.   
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Za LAG su u 2014. godini izdvojena sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna, u 2015. godini u 
iznosu od 36.000,00 kuna, a u 2016. godini u iznosu od 30.000,00 kuna.  
 
Poduzetnička zona Nedešćina 
 
Što se tiče Poduzetničke zone Nedešćina u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo daljnjih 
aktivnosti, pa samo podsjećam da su za istu izgrađeni projekti infrastrukture (telefonska mreža, 
mreža elektroopskrbe i javne rasvjete, plinske mreže, mreže vodoopskrbe, mreže prikupljanja 
i odvodnje otpadnih voda, sanaciju i proširenje pristupne ceste Santalezi - Poduzetnička zona) 
te ishodovane lokacijske i građevinske dozvole.  
 
IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU NEDEŠĆINA 
 
Osnivanje i izgradnja javne ustanove za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja na 
području Općine Sveta Nedelja potrebna je i opravdana te je ista od općeg javnog interesa. 
 

Općina Sveta Nedelja jedna je od rijetkih jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji na 
čijem području nema javne ustanove koja bi obavljala djelatnost predškolskog odgoja kao 
dijela sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci. 
 
Posebno me raduje što smo u ovom izvještajnom razdoblju započeli s aktivnostima na izgradnji 
Dječjeg vrtića u naselju Vrećari. 
 
Moram istaknuti da je bilo razgovora i pokušaja izgradnje dječjeg vrtića i na drugoj lokaciji, 
međutim, odlučeno je da to ipak bude u naselju Vrećari. 
 
U ovom smo izjveštajnom razdoblju morali stoga uložiti znatne napore vezane uz rješavanje 
imovinskopravnih odnosa, pribavljanje potrebne projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg 
vrtića te ishodovanje odobrenja za gradnju sukladno Zakonu o gradnji.  
 
U svrhu izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrećari i pristupne prometnice osnovano je u korist 
Općine Sveta Nedelja pravo građenja na nekretninama u k.o. Santalezi, izrađena je sva 
potrebita projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt), ishodovana 
je građevinska dozvola za izgradnju dječjeg vrtića, ishodovana je lokacijska dozvola za 
izgradnju pristupne prometnice do dječjeg vrtića, podnesen je zahtjev za izdavanje 
građevinske dozvole za pristupni put te se očekuje njezino izdavanje. 
 
S obzirom da je prije pristupanja samoj izgradnji dječjeg vrtića potrebno provesti postupak 
javne nabave za povjeravanje izvođenja radova izgradnje određenom gospodarskom subjektu, 
Odlukom koju sam donio dana 01. ožujka 2017. godine imenovao sam Stručno povjerenstvo 
za provedbu javne nabave, nakon čega je izrađena dokumentacija za nabavu  te je objavljen 
i proveden postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 
 
Nadamo se da će ovih dana biti pokrenut postupak javne nabave za nabavu radova na 
izgradnji dječjeg vrtića u naselju Vrećari, sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi.   
 
Paralelno s naprijed navedenim aktivnostima provodili smo sve radnje i aktivnosti kako bi 
izgradnju dječjeg vrtića kandidirali na natječaj za dodjelu potpore iz Mjere 07 iz Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020.   
 
U tom cilju je i Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 17. ožujka 
2017. godine donijelo Odluku o izdavanju suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje i 
opremanja dječjeg vrtića u naselju Vrećari. 
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Za sve navedene aktivnosti bilo je potrebno osigurati i izdvojiti znatna proračunska sredstva, 
pa su tako za izradu geodetskog elaborata utrošena sredstva u iznosu od 28.750,00 kuna, za 
izradu projektne dokumentacije za dječji vrtić sredstva u iznosu od 182.337,50 kuna, za izradu 
projektne dokumentacije za put sredstva u iznosu od 34.000,00 kuna te za usluge savjetovanja 
i tehničke pomoći sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna.  
 
U svrhu financiranja izgradnje i opremanja dječjeg vrtića, izgradnje pristupnog puta do dječjeg 
vrtića kao i za rekonstrukciju I kata općinske zgrade  - Dom kulture “Poldrugo Valentin”, Općina 
Sveta Nedelja zadužila se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak uzimanjem kredita u 
ukupnom iznosu od 7.000.000,00 kuna, na rok od 12 godina s počekom od 2 godine i 
kamatnom stopom od 2,5% godišnje. 
 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 
Aktivnosti koje se odnose na komunalnu infrastrukturu mogu se podijeliti u dvije skupine i to 
na aktivnosti koje se odnose na održavanje te na aktivnosti koje se odnose na izgradnju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 
 
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
 
Aktivnosti na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju 
provodile su se kroz: 
 

• održavanje nerazvrstanih cesta (popravci, saniranje udarnih rupa, nasipavanje 
tucanikom; košnja trave te sječa grmlja i šiblja uz nerazvrstane ceste; održavanje 
prometne signalizacije) 

• održavanje javnih zelenih  i drugih javnih površina, prigodno ukrašavanje općine  
• održavanje javne rasvjete. 

 
U izvještajnom razdoblju Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja donijelo je Odluku o 
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora odnosno na 
temelju koncesije na području Općine Sveta Nedelja, pa je temeljem navedene odluke: 
 

• objavljen i proveden postupak za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti 
održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na održavanje površina uz 
nerazvrstane ceste - košnja trave i sječa grmlja, šiblja i drugog raslinja na temelju 
pisanog ugovora na području Općine Sveta Nedelja 

• objavljen i pokrenut postupak za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti 
održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na obavljanje komunalnih poslova 
prigodnog ukrašavanja naselja na području Općine Sveta Nedelja na temelju pisanog 
ugovora 

• objavljen i pokrenut postupak za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti 
održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na obavljanje komunalnih 
poslova održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja 
na temelju pisanog ugovora. 

 
Za obavljanje komunalnih poslova - košnju trave i sječu grmlja, šiblja i drugog raslinja kao 
najpovoljniji ponuditelj odabran je Silvano Benazić iz Potpićna, vlasnik Obrta „PUT“ s kojim je 
i sklopljen ugovor na 4 godine odnosno za razdoblje od 2015. do 2019. godine. 
 
Za obavljanje poslova prigodnog ukrašavanja kao najpovoljniji ponuditelj odabrano je 
Trgovačko društvo ELEKTRA d.o.o. Labin s kojim je također sklopljen ugovor na vrijeme od 4 
godine odnosno za razdoblje od 2015. do 2019. godine. 
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Za obavljanje komunalnih poslova održavanja asfaltiranih nerazvrstanih cesta kao najpovoljniji 
ponuditelj odabrano je Trgovačko društvo CESTA d.o.o. Pula s kojim je ugovor sklopljen na 4 
godine odnosno za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 
 
Na održavanje komunalne infrastrukture u razdoblju od 2014. do 2016. godine utrošena su 
znatna proračunska sredstva odnosno utrošena su sredstva u iznosu od 2.759.973,64 kune, 
pa su tako za održavanje nerazvrstanih cesta utrošena sredstva u iznosu od 1.351.755,59 
kuna, za održavanje javnih površina sredstva u iznosu od 319.301,61 kunu, a za održavanje 
javne rasvjete sredstva u iznosu od 1.088.916,44 kune. 
 
Izgradnja komunalne infrastrukture - ceste, javne površine, javna rasvjeta, groblje   
 
Aktivnosti na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju 
provodile su se kroz asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje javnih površina,   izgradnju 
javne rasvjete te groblja na području Općine Sveta Nedelja. 
 
Realizacija navedenih aktivnosti prikazana je u Izvršenju godišnjih Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture, a u nastavku se daje pregled aktivnosti po godinama te 
vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

 
Tablica br. 1 
 
 

NERAZVRSTANE CESTE 
 
 

2014. godina 
 
 

2015. godina 

 

 

2016. godina 

naziv/naselje sredstva  
(u kn) 

naziv/naselje sredstva 
(u kn) 

naziv/naselje sredstva 
(u kn) 

 
Batelići - Markoci 

 
125.659,38 

 
Štrmac-Crkveno 

 
79.547,50 

 
Nedešćina (Rondić) 

 
156.498,06 

Štrmac-Crkveno 
 
 

71.460,00 
 
 

Batelići-Markoci 
 
 

119.540,63 Markoci 
(unutar naselja) 

 
 

143.244,71 

Ružići-Rašani 
 

99.675,00 
 

Barbići 
 

109.017,35   

Nedešćina-Župni 
dvor (Fuhtar) 

 
 

64.369,32 
 
 

Benazići-Šoteti 
 
 

53.775,46   

Štrmac-autobusno 
stajalište 

   
 

70.977,76 
 
 

Vrećari (Ređić) 
 
 

72.498,76   

  Nedešćina 
(nogostup) 

 
 
 

112.220,63 
  

 

UKUPNO: 
 

432.141,46  
 

546.600,33  
  

299.742,77 
 
 

SVEUKUPNO: 
 
 

1.278.484,56     

 
 
Unutar ovog dijela želim istaknuti i asfaltiranje nerazvrstane ceste Santalezi - Cere koja je 
početno bila obuhvaćena Programom IPARD - mjera 301, ali je kasnije otpala, pa je ista 
asfaltirana proračunskim sredstvima za što je utrošeno 320.493,31 kuna, s time da su za 
asfaltiranje iste sredstva izdvojena u okviru sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta. 
 
Imam potrebu u ovom dijelu istaknuti, premda se ne radi o nerazvrstanoj cesti i financiranju 
sredstvima proračuna Općine Sveta Nedelja, da sam tijekom 2015. godine poduzimao 
određene aktivnosti a koje su u konačnici rezultirale time da je Županijska uprava za ceste 
Istarske županije asfaltirala dio  županijske ceste (cca 400 metara) kod kapelice u Šumberu u 
vrijednosti od cca 350.000,00 kuna. 
 
Isto tako, u sklopu investicije u Pretovarnu stanicu Cere izvršeno je kvalitetno asfaltiranje 
županijske ceste na relaciji odvojak Santalezi - Sveti Martin do odvojka na istoj toj županijskoj 
cesti prema Pretovarnoj stanici Cere. 



stranica 264 - broj 6  ______ Službene novine Općine Sveta Nedelja                              03. travnja 2017. 

 

 

Tablica br. 2 
  

 

2014. godina 
 
 

2015. godina 

 

 

2016. godina 

 
 
 

naziv/naselje 
 
 

sredstva 
(u kn) 

 
 

naziv/naselje 
 

 
 

sredstva 
(u kn) 

 
 

naziv/naselje 
 
 

sredstva 
(u kn) 

 
 

JAVNA 

 

R 

A 

S 

V 

J 

E 

T 

A 

 

 
Poduzetnička 
zona-Nedešćina 
Nedešćina 
(Mandal) 
Markoci(Banišić) 
Snašići (Miletić) 
Klapčići (Đinić) 
Beneci-Cerovac 
 

Nedešćina 
(Omerdić) 
 

Štrmac 
(Franković) 

 
 
 
 
 
 
198.158,25 
 
 
 

 
Ružići (Donada) 
Kraj Drage 
(Đurović) 
Šumber (Grašići) 
Štrmac (igralište) 
Sveti Martin 
(Belušić-
Faraguna) 
Nedešćina-Šoteti 
 

 
 
 
 

 
 

71.803,75 

 
Nedešćina 
(Rondić-
Načinović),  

 

Štrmac 
(nadogradnja uz 
prometnicu 
Plodine-Ferali) 
 

Vrećari 
(Halilović), 
 

Dubrova 
 

 
 

 
  
 
 

174.582,82 

     Vrećari-novo 
naselje 

 

59.906,25 

     Štrmac 
(nogostup uz 
prometnicu 
Plosine-Ferali) 

 
132.242,00 

 

UKUPNO  
 

198.158,25  
 

71.803,75  
 

366.731,07 
 
 

SVEUKUPNO: 636.693,07     

 
 
JAVNE POVRŠINE 
 
Što se tiče izgradnje javnih površina u izvještajnom razdoblju uređena su dječja igrališta u 
naseljima na području Općine Sveta Nedelja i to u naselju Snašići, Sveti Martin i Štrmac, a u 
tijeku je uređenje dječjeg igrališta u naselju Šumber.  
 
Osim uređenja dječjih igrališta u 2016. godini uređeno je malonogometno igralište u dvorištu 
Osnovne škole “Vitomir Širola Pajo” Nedešćina u Nedešćini.  
 
GROBLJA 
 
U okviru izgradnje objekata i uređaja za groblja u 2015. godini kupljena je nekretnina radi 
proširenja groblja u Nedešćini za što je iz proračuna Općine Sveta Nedelja izdvojeno 78.000,00 
kuna te je kupljena i skulptura, rad slikara i kipara prof.emeritus Josipa Diminića. 
 
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta po Programu “IPARD Mjera 301” 
 
U okviru projekta “IPARD Mjera 301” provedeno je asfaltiranje nerazvrstanih cesta i to: Štrmac 
-Crkveno, Ripenda (šoht) - Barčica, Vrećari - Ferali - Šimunjak, Snašići - Tomovi - Mali Turini, 
Žnjidari (raskrsnica) - Ružići, Markoci - Batelići (Cere).  
 
Asfaltiranje projektom obuhvaćenih nerazvrstanih cesta provodilo se većim dijelom tijekom 
2014. godine, a manjim dijelom u 2015. godini. 
 
Radi asfaltiranja naprijed navedenih nerazvrstanih cesta Općina Sveta Nedelja se kreditno 
zadužila kod Zagrebačke banke d.d budući da zbog zatečene financijske situacije to nije mogla 
podmiriti vlastitim sredstvima, a za navedeno asfaltiranje trebalo je izdvojiti značajna sredstva 
odnosno trebalo je osigurati i izdvojiti sredstva u iznosu od 3.228.964,05 kuna. 
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Međutim, u 2015. godini veliki su napori učinjeni kako bi se ostvario povrat dijela srdstava u 
iznosu od 2.191.385,26 kuna, pa je tako krajem mjeseca prosinca 2015. godine podnijet 
zahtjev Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za isplatu sredstava 
potpore iz IPARD programa za mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ za 
ulaganje u rekonstrukciju - asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja. 
 
Prijavljena sredstva potpore isplaćena su Općini Sveta Nedelja u 100% iznosu odnosno Općini 
Sveta Nedelja isplaćeno je 2.191.385,26 kuna. 
 
Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu 
 
Što se tiče investicija u komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu koje je  provodilo 
Trgovačko društvo VODOVOD LABIN d.o.o. Labin ovdje moram istaknuti da je tijekom 2014. 
godine izgrađen novi cjevovod na relaciji Štrmac - Sušalj, a da je 2015. godine rješena 
vodoopskrba u Starom gradu u Šumberu, investicija vrijedna  cca 350.000,00 kuna. 
 
Pored toga iste je godine Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja donijelo i Odluku o prijenosu 
prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama za javnu vodoopskrbu na području 
Općine Sveta Nedelja u vlasništvo navedenog trgovačkog društva i to o prijenosu vlasništva 
nad građevinama - rekonstrukcija vodovodne mreže VREĆARI - TOMAŽIĆI, izvedena u 2009. 
godini te vodovodni ogranak PUSTIĆ, izgrađen u 2010. godini.  
 
Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju 
 
Što se tiče investicija u komunalne vodne građevine za javnu odvodnju tijekom 2014. godine 
izvedena je rekonstrukcija vodovodnog šahta u naselju Nedešćina, za što je utrošeno 
27.400,00 kuna, u 2015. godini utrošeno je 20.261,50 kuna, a tijekom 2016. godine rješena je 
javna odvodnja u naselju Nedešćina, uključivo i odvodnja atmosferskih voda, za što je utrošeno 
59.762,50 kuna.   
 
Izgradnja sustva javne odvodnje malih naselja 
 
Izgradnja sustava javne odvodnje malih naselja u Istarskoj županiji provodi se putem 
Trgovačkog društva IVS - ISTARSKi VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet, a osnivači kojega su 
gradovi i općine Istarske županije. 
 
Navedeno trgovačko društvo osnovano je sa zadaćom zbrinjavanja sanitarnih otpadnih voda 
u naseljima koji se nalaze u II i III zoni sanitarne zaštite vode za piće. 
 
Inače, građani čitave Istarske županije koji su potrošači vode za piće preko računa za utrošenu 
vodu izdvajaju 1 kn/m3 utrošene vode kao naknadu za razvitak sustava javne odvodnje malih 
naselja na području Istarske županije. 
 
Na području Općine Sveta Nedelja ima značajan broj aglomeracija: naselje Nedešćina, 
Vrećari, dio naselja Štrmac, Ružići, Županići, Sveti Martin, Markoci - Mali Golji - Veli Golji te 
Marići - Frančići.  
 
Za sve naprijed navedene aglomeracije - sustave javne odvodnje izrađena je projektna 
dokumentacija te su ishodovana odobrenja za gradnju, s time da će se s njihovom gradnjom 
započeti u narednom periodu, a ovisno o prilivu sredstava  te uspješnosti rezultata kandidiranja 
na EU fondove.      
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Posebno želim istaknuti da je, na moj prijedlog, dana 05. rujna 2016. godine donijeta Odluka 
Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja kojom je društvu IVS - ISTARSKI VODOZAŠTITNI 
SUSTAV d.o.o. Buzet dana suglasnost za provedbu ulaganja u građenje građevina za javnu 
odvodnju - javnog sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine 
Sveta Nedelja, u naselju Štrmac.  
 
Suglasnost je IVS - u d.o.o. Buzet dana radi kandidiranja navedenog projekta na natječaj za 
Mjeru 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 2014 -2020. 
 
Navedeni projekt prijavljen je na natječaj te imamo neslužbenu informacije da je isti projekt 
prihvaćen. 
 
Aktivnosti na izgradnji komunalne infrastrukture koje su u tijeku u 2017. godini 
 

 izrada glavnog projekta za rekonstrukciju - asfaltiranje nerazvrstane ceste Cere - Sveti 
Martin radi prijave na natječaj čije se raspisivanje očekuje u drugoj polovici 2017. 
godine u sklopu Programa IPARD 

 
 izrada glavnog projekta za proširenje groblja u Nedešćini radi ishodovanja građevinske 

dozvole 
 

 izvođenje radova na asfaltiranju nerazvrstane ceste u naselju Mali Golji 
 

 izvođenje radova na asfaltiranju nerazvrstane ceste u naselju Veli Golji. 
 

S obzirom na provedene postupke jednostavne nabave narednih dana biti će sklopljeni ugovori 
za: 

 
 izvođenje radova na asfaltiranju nerazvrstane ceste Nedešćina - Beneci 

 
 izvođenje radova na asfaltiranju nerazvrstne ceste - prometnica Dukine. 

 
KOMUNALNA NAKNADA 
 
Državni ured za reviziju naložio je Općini Sveta Nedelja da ponovno uvede obvezu plaćanja 
komunalne naknade za vlasnike odnosno korisnike stambenoga i garažnoga prostora koji se 
nalazi na području Općine Sveta Nedelja a koji su bili privremeno, počev od 01. siječnja 2010. 
godine oslobođeni od plaćanja komunalne naknade temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine 
Sveta Nedelja od 29. ožujka 2010. godine. 
 
Stoga je radi obvezivanja istih na plaćanje komunalne naknade počev od 01. siječnja 2016. 
godine bilo potrebno pristupiti izradi nove baze podataka. 
 
Sukladno Pravilniku o nabavi roba i usluga male vrijednosti proveden je postupak bagatelne 
nabave za izradu navedene baze podataka. 
 
Po provedbi postupka bagatelne nabave izrada baze podataka povjerena je Trgovačkom 
društvu G1 d.o.o. Labin čiju sam ponudu prihvatio kao najpovoljniju te je dana 02. listopada 
2015. godine i sklopljen ugovor na iznos od 193.750,00 kuna.  
 
Izrada podataka je izrađena a sadržava podatke o objektima s pripadajućom površinom, 
katnosti, načinom uporabe i brojem katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se nalazi 
objekt te adresom i osobnim identifikacijskim brojem vlasnika. 
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S obzirom da izrađena baza podataka predstavlja polaznu osnovu za utvrđivanje obveze 
plaćanja komunalne naknade, u mjesecu listopadu započelo se s upotpunjavanjem 
nedostajućih podataka (OIB, kućni brojevi, promjena vlasnika odnosno korisnika) te izradom 
špranci rješenja za komunalnu naknadu koja su dostavljena programerima.  
 

U 2016. godini izdana su ukupno 1665 rješenja o komunalnoj naknadi i to za stambeni prostor 
1650 rješenja a za poslovni prostor 15 rješenja. 
 

Naplata po osnovi komunalne naknade je vrlo zadovoljavajuća te smo po toj osnovi u 2016. 
godini uprihodovali značajna sredstva odnosno uprihodovali smo sredstva u iznosu od 
2.201.186,21 kunu. 
 

Sredstva komunalne naknade namjenski su prihod i koriste se prvenstveno za održavanje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 
 

Međutm, komunalna naknada naplaćuje se još u 2017. godini, a potom se ukida te se počev 
od 01. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine, pa su stoga u tijeku  aktivnosti na 
dopunjavanju i usklađivanju ustrojene evidencije plaćanja komunalne naknade s odredbama 
novog Zakona o lokalnim porezima kako bi se do kraja 2017. godine ustrojila strukturirana 
evidencija o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. 
 
PRIZNANJA I OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
Općina Sveta Nedelja svake je godine tijekom izvještajnog razdoblja svečano obilježila Dan 
Općine Sveta Nedelja, 16. listopada (16. oktobra) i to održavanjem svečane sjednice i 
prigodnim programom. 
 
Dan Općine Sveta Nedelja ujedno je Dan prigodom obilježavanja kojeg se dodjeljuju javna 
priznanja osobama zaslužnima za razvitak i ugled Općine Sveta Nedelja a poglavito za 
naročite uspjehe u području gospodarstva, znanosti, kulture, tehničke kulture, zaštite i 
unaprjeđivanju čovjekova okoliša, sporta, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje 
aktivnosti koje su tome usmjerene.  
 
Tako je Općina Sveta Nedelja u izvještajnom razdoblju dodijelila ukupno 7 javnih priznanja, od 
toga je u 2013. godini dodijeljeno 1 Priznanje Općine Sveta Nedelja i to za izvanredan doprinos 
u radu s učenicima i promicanju sportskih aktivnosti, dok su u 2015. i 2016. godini dodijeljena 
po 3 Priznanja Općine Sveta Nedelja. 
 
U 2015. godini dodijeljeno je 1 posmrtno Priznanje Općine Sveta Nedelja za životno djelo i to 
za izvanredan doprinos u području sporta te 2 Priznanja Općine Sveta Nedelja, od koji  jedno 
za izniman doprinos u području kulture, a drugo za izniman doprinos u području gospodarstva. 
 
U 2016. godini dodjeljeno je 1 Priznanje Općine Sveta Nedelja za životno djelo i to za 
izvanredan doprinos na edukaciji i promicanju gljivarstva te promociji Općine Sveta Nedelja te 
2 Priznanja Općine Sveta Nedelja, od kojih jedno za izniman doprinos u radu RKC u Općini 
Sveta Nedelja i doprinos u gradnji vrtića, a drugo za  izniman doprinos u području  
gospodarstva odnosno za razvoj obrtništva i poduzetništva. 
 
Dobitnicima svih naprijed navedenih javnih priznanja uručene su Povelje o priznanju, s time 
da je u 2016. godini dobitniku Priznanja Općine Sveta Nedelja za životno djelo uz Povelju o 
Priznanju za životno djelo dodijeljena i novčana nagrada. 
 
Valja ovdje istaknuti da je dodjeli svih naprijed navedenih javnih priznanja prethodila  provedba 
postupka javnog natječaja za dodjelu priznanja sukladno Odluci o dodjeli priznanja, zatim 
utvrđivanje prijedloga od strane Komisije za dodjelu priznanja, na koje prijedloge Komisije sam, 
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kao Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja, dao pozitivno mišljenje, sve prije njihova 
donošenja na sjednicama Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja. 
 
Osim što se navedenoga dana obilježava Dan Općine Sveta Nedelja, toga se dana održava i 
tradicionalna pučka fešta tzv.  “16. Otobra”, pa se određene aktivnosti svake godine 
poduzimaju i u cilju održavanja iste. 
 
LOKALNI REFERENDUM 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održanoj dana 23. veljače 2015. godine 
na moj prijedlog donijeta je Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma za područje Općine 
Sveta Nedelja radi izjašnjavanja građana o izgradnji TE PLOMIN C 500 na ugljen.  
 
Referendum je održan dana 29. ožujka 2015. godine, međutim isti nije uspio, ali je Općina 
Sveta Nedelja nakon provedenog referenduma posebnom odlukom Općinskog vijeća izrazila  
svoje protivljenje izgradnji TE PLOMIN C 500 na ugljen te je pozvala Hrvatski sabor i Vladu 
Republike Hrvatske kao i potencijalne investitore da uvaže iskazanu volju građana Općine 
Sveta Nedelja, Grada Labina i Općina Kršan, Pićan i Raša izraženu na provedenom lokalnom 
referendumu da sačuvaju zdrave životne uvjete, zdravu prirodu i zdrav okoliš. 
 
Kad već navodim lokalni referendum, u nastavku navest ću, iako to nije vezano uz moj rad, da 
su u ovom izvještajnom razdoblju na području Općine Sveta Nedelja provedeni i određeni 
izbori. 
 
IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U ISTARSKOJ 
ŽUPANIJI TE PREDSTAVNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SVETA NEDELJA 
 
Na području Općine Sveta Nedelja provedeni su izbori za članove vijeća i predstavnike 
nacionalnih manjina u Istarskoj županiji te predstavnika bošnjačke nacionalne manjine u 
Općini Sveta Nedelja.  
 
Izbori su održani dana 31. svibnja 2015. godine temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske 
od 23. travnja 2015.  i 30. travnja 2015. godine. 
 
Na izborima su kandidati za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine u Općini Sveta 
Nedelja dobili jednak broj glasova, pa za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine u Općini 
Sveta Nedelja nije izabran niti jedan kandidat obzirom da se birao samo jedan predstavnik.  
 
IZBORI ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 
 
Na području Općine Sveta Nedelja provedeni su izbori za Predsjednika Republike Hrvatske 
prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od 20. studenoga 2014. godine. 
 
Izbori su održani dana 28. prosinca 2014. godine te s obzirom da niti jedan kandidat u prvom 
krugu nije dobio potreban broj glasova, drugi krug održan je 11. siječnja 2015. godine. 
 
REDOVNI IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR 
 
Na području Općine Sveta Nedelja provedeni su izbori za zastupnike u Hrvatski sabor prema 
Odluci Predsjednice Republike Hrvatske od 05. listopada 2015. godine. 
 
Izbori su održani dana 08. studenoga 2015. godine. 
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PRIJEVREMENI IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR 
 
Na području Općine Sveta Nedelja provedeni su prijevremeni izbori za zastupnike u Hrvatski 
sabor prema Odluci Predsjednice Republike Hrvatske od 16. srpnja 2016. godine. 
 
Izbori su održani dana 11. rujna 2016. godine.  
 
DRŽAVNA REVIZIJA 
 
Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin u izvještajnom je razdoblju proveo dvije revizije 
i to Financijsku reviziju Općine Sveta Nedelja za 2014. godinu te reviziju Upravljanja i 
raspolaganja nekretninama Općine Sveta Nedelja. 
 
Financijskom revizijom obuhvaćeni su financijski izvještaji i poslovanje Općine Sveta Nedelja 
za 2014. godinu, a ista se provodila u razdoblju od 09. veljače 2015. do 17. lipnja 2015. godine. 
 
Po provedenom postupku Financijske revizije Državna je revizija Općini Sveta Nedelja dala 
uvjetno mišljenje obzirom na utvrđene nepravilnosti i propuste a koji se odnose na 
nepostupanje prema nalozima ranije revizije, računovodstveno poslovanje, prihode, rashode i 
javnu nabavu. 
 
Općina Sveta Nedelja obvezala se provoditi naloge i preporuke Državne revizije u svom  
poslovanju te je Planom provedbe naloga i preporuka Državne revizije planirala aktivnosti 
odnosno mjere za provedbu danih naloga i preporuka, odredila je osobe zadužene za njihovu 
provedbu kao i planirani krajnji rok za njihovu provedbu. 
 
Revizija Upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Sveta Nedelja provedena je s ciljem 
ocjene učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveta 
Nedelja odnosno ocjene cjelovitosti podataka o nekretninama, ocjene normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nekretninama, ocjene djelotvornosti te racionalnog i odgovornog 
upravljanja i raspolaganja nekretninama.  
 
Revizija Upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Sveta Nedelja provodila se u 
razdoblju od 23. veljače 2015. godine sve do mjeseca siječnja 2016. godine. 
 
RADNI ODNOSI 
 
U 2015. godini jedna je službenica preuzeta u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni 
upravi odjel Općine Sveta Nedelja na radno mjesto referenta za komunalne poslove, stambeni 
i poslovni prostor temeljem Sporazuma sklopljenog između Općine Sveta Nedelja i Općine 
Raša. 
 
Iste je godine još jedna službenica primljena u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto 
višeg savjetnika za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i pravne poslove i to nakon 
što je proveden postupak prijma u službu sukladno Zakonu o službenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi te općim aktima Općine Sveta Nedelja.                  
 
Osim toga u 2015. godini bio je raspisan i javni natječaj za prijam u službu službenika na 
neodređeno vrijeme na radno mjesto referenta za  gospodarstvo i društvene djelatnosti, ali je 
isti kasnije poništen. 
 
Međutim, za navedeno radno mjesto ponovno je raspisan javni natječaj za prijam u službu 
službenika i to u rujnu 2016. godine te je po provedenom postupku javnog natječaja jedna 
službenica primljena u službu na neodređeno vrijeme.   
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U 2016. godini, u mjesecu listopadu, raspisan je javni natječaj za prijam u službu službenika 
na neodređeno vrijeme na radno mjesto komunalni redar, ali je isti kasnije poništen.  
 
Sva popunjavanja upražnjenih radnih mjesta tijekom 2015. i 2016. godine izvršena su u skladu 
s internim općim aktom Općine Sveta Nedelja odnosno Pravilnikom o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja te Planom prijma u službu u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Sveta Nedelja za 2015. godinu i Planom prijma u službu u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu.  
   
Također, ovdje moram istaknuti da je Općina Sveta Nedelja sa Sindikatom državnih i lokalnih 
službenika i namještenika Republike Hrvatske dana 05. svibnja 2015. godine sklopila 
Kolektivni ugovor kojim su utvrđena prava i obveze iz rada i po osnovi rada za zaposlene u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja.    
OSTALI ZNAČAJNIJI AKTI TE UTVRĐENI PRIJEDLOZI OPĆIH AKATA 
 
Nije mi namjera u ovom dijelu navoditi sve akte koje sam donio u svom mandatnom razdoblju, 
ali moram napomenuti da ih ima podosta, stoga ću navesti samo značajnije akte koje sam 
donio u izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine te u 2017. godini do dana 
izrade ovog Izvješća: 
 
           2016. godina 
 

• Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu te njegove Izmjene i dopune  
• Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu radova na 

rekonstrukciji i asfaltiranju nerazvrstane ceste u naselju Nedešćina - Rondić 
• Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu radova na 

izgradnji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta unutar naselja Markoci 
• Odluku o pristupanju provedbi postupka javnog natječaja te raspisivanje javnog 

natječaja radi davanja u zakup poslovnoga prostora u Domu kulture u Šumberu 
• Odluku o pristupanju izgradnji javne rasvjete u naselju Vrećari - novo naselje 
• Odluka o pristupanju izgradnji javne rasvjete - postavljanju rasvjetnih stupova s 

rasvjetnim tijelima uz prilaznu - nerazvrstanu cestu Rondić - Načinović 
• Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji i 

asfaltiranju nerazvrstane ceste u naselju Nedešćina - Rondić 
• Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  za izvođenje radova na asfaltiranju 

nerazvrstanih cesta unutar naselja Markoci 
• Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnoga prostora u Domu kulture 

u Šumberu 
• Odluku o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 

Općini Sveta Nedelja 
• Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz 

Proračuna Općine Sveta Nedelja 
• Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti 

i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 
2016. godinu 

• Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveta Nedelja 
za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge 

• Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode 
udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu 

• Odluke o lokacijama, površini, naknadi, vremenu i načinu korištenja lokacija za vrijeme 
održavanja raznih javnih manifestacija („16. Otobra“, „5. Angošt“ i dr) 

• Odluke o davanju zemljišta na privremeno korištenje za postavu privremenih objekata 
u svrhu pružanja ugostiteljske i druge gospodarske djelatnosti za vrijeme održavanja 
javnih manifestacija 
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• Zaključci o odobravanju prodaje robe izvan prodavonica na dane održavanja javnih 
manifestacija 

• Odluka o pristupanju izradi glavnog projekta za ishodovanje građevinske dozvole za 
izgradnju dječjeg vrtića u naselju Vrećari 

• Odluka o osnivanju/imenivanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava 
udrugama/organizacijama civilnog društva 

• Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu radova na 
izgradnji javne rasvjete u naselju Štrmac - nogostup uz prometnicu Plodine - Ferali 

• Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji javne 
rasvjete u naselju Štrmac - nogostup uz prometnicu Plodine - Ferali 

• Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika za školsku 2016/2017. godinu 
• Odluka o pristupanju izgradnji - nadogradnji javne rasvjete - postavljanju rasvjetnih 

tijela u naselju Štrmac 
• Odluka o izradi procjene vrijednosti poslovne zgrade (zgrada pošte) u Nedešćini 
• Odluka o izradi energetskih certifikata za poslovne prostore u zgradama u vlasništvu 

Općine Sveta Nedelja 
• Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Sveta Nedelja 
• Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Aneksa br. 4 Sporazuma o osnivanju 

Javne vatrogasne postrojbe Labin 
• Odluka o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i 

evidentiranju lokacija odbačenog otpada 
• Odluka o dodjeli stipendija u školskoj/studentskoj 2016/2017. godini 
• Odluku o pristupanju sanaciji postojećeg maalonogometnog igrališta u dvorištu 

Osnovne škole “Vitomir Širola Pajo” Nedešćina, u naselju Nedešćina 
• Odluka o ustroju, sadržaju i vođenju Jedinstvene baze podataka o nerazvrtanim 

cestama na području Općine Sveta Nedelja    
 
2017. godina - do dana izrade ovog Izvješća 
 
• Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i 

manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 
2017. godinu 

• Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode 
udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu 

• Odluka o osnivanju/imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava 
udrugama/organizacijama civilnog društva 

• Odluka o lokacijama, površini, naknadi, vremenu i načinu korištenja lokacija za vrijeme 
javnih manifestacija - humanitarne akcije “Pomognimo braći Klapčić” te kulturne 
manifestacije - pusnih fešti “Labinjonska kompanija, domoća folšarija” 

• Odluke o davanju zemljišta na privremeno korištenje za postavu privremenih objekata u 
svrhu pružanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja prethodno navedenih javnih 
manifestacija 

• Plan nabave roba, radova i usluga Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu 
• Odluka o pristupanju provedbi postupka javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnih 

prostora u naselju Nedešćina, Sveti Martin i Snašići 
• Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u naselju Nedešćina, Sveti Martin i 

Snašići 
• Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poslovnih prostora u naselju Nedešćina, 

Sveti Martin i Snašići 
• Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Sveta Nedelja 
• Plan pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite Općine Sveta Nedelja 
• Odluka o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2017. godinu 
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• Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u otvorenom postupku javne 
nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji Dječjeg vrtića u naselju Vrećari 

• Javni poziv na prethodno savjetovanje u pripremi i provedbi otvorenog postupka javne 
nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji Dječjeg vrtića u naselju Vrećari 

• Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu radova na asfaltiranju 
nerazvrstane ceste Nedešćina - Beneci i imenovanju Povjerenstva za nabavu 

• Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave - izvođenje radova na 
asfaltiranju nerazvrstane ceste Nedešćina - Beneci 

• Odluka o početku postupka jednostavne nabve za nabavu radova na asfaltiranju 
nerazvrstane ceste  - prometnica Dukine i imenovanju Povjerenstva za nabavu 

• Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave - izvođenje radova na 
asfaltiranju nerazvrstane ceste - prometnica Dukine. 

 
U svom mandatnom razdoblju utvrdio sam prijedloge općih akata i dugih dokumenata koje je 
donijelo Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja. 
 
U nastavku, međutim, navodim samo neke od značajnijih općih akata, koji nisu naprijed 
navedeni, a koji su donijeti u posljednje dvije godine te akte donijete početkom 2017. godine 
(do dana izrade ovog Izvješća).  
 

• Odluka o zakupu poslovnoga prostora 
• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke  o nerazvrstanim cestama 
• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Sveta Nedelja 
• Odluka o dopuni Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog vijeća 

Općine Sveta Nedelja. 
• Odluka o dopuni Odluke o zakupu poslovnoga prostora 
• Odluka o visini  novčane nagrade za Priznanje Općine Sveta Nedelja za životno djelo 

koje se dodjeljuje u 2016. godini 
• Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Sveta Nedelja za 

2017. godinu 
• Odluka o komunalnom doprinosu 
• Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama 
• Odluka o području i granicama mjesnih odbora te postupku izbora članova vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Sveta Nedelja. 
 

    
III  RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
 
U izvještajnom razdoblju  
 

• upisano je u službene evidencije uredskoga poslovanja Općine Sveta Nedelja ukupno 
6.118 predmeta, od čega 2.915 upravnih predmeta i 3.203 neupravna predmeta, dok 
je u 2016. godini upisano ukupno 2.778 predmeta, od čega 1.998 upravnih predmeta i 
780 neupravnih predmeta 

• od upravnih predmeta najveći broj otvorenih predmeta odnosi se na utvrđivanje obveze 
plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i to njih 527, 
od čega u 2016. godini 119 predmeta, utvrđivanje obveze plaćanja komunalnog 
doprinosa 416 predmeta, od čega u 2016. godini 138 predmeta, ostvarivanje prava iz 
socijalne skrbi 176 predmeta, od čega u 2016. godini 59 predmeta, utvrđivanje obveze 
plaćanja komunalne naknade 1682 predmeta, od čega u 2016. godini 1665 predmeta  

• izdana su 74 broja “Službenih novina Općine Sveta Nedelja”, od čega u 2016. godini 
22 broja   
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• pripremljeno je i održano ukupno 38 sjednica Općinskog vijeća, od čega 32 redovne 
sjednice i 6 vanrednih sjednica, od čega je u 2016. godini održano 8 redovnih sjednica   

• pripremljene su i održane sjednice radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika 
(Odbor za stipendije, Odbor za gospodarstvo, Komisija za dodjelu priznanja, Komisija 
za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora) te jedna 
zajednička sjednica predsjednika radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja 

• objavljeni su na web stranici Općine Sveta Nedelja svi pozivi s materijalima za sjednice 
Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja, sve izdane “Službene novine Općine Sveta 
Nedelja”, Proračun Općine Sveta Nedelja, raspisani javni natječaji i javni pozivi te 
važne obavijesti građanima i drugim zainteresiranim osobama. 

 
U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine  riješeni su gotovo svi  upravni 
predmeti  koji se odnose na  utvrđivanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru,  određivanje visine komunalnog doprinosa te na ostvarivanje prava iz socijalne 
skrbi.   
 
IV  MJESNA SAMOUPRAVA 
 
Statutom Općine Sveta Nedelja na području Općine Sveta Nedelja, a radi ostvarivanja 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima, osnovano je 5 mjesnih 
odbora i to Nedešćina, Šumber, Sveti Martin, Snašići i Štrmac. 
 
Prvi izbori za članove vijeća mjesnih odbora održani su dana 18. ožujka 2012. godine te su 
sva vijeća mjesnih odbora konstituirana tijekom mjeseca travnja 2012. godine. 
 
Mjesni odbori na području Općine Sveta Nedelja opravdali su svoje postojanje, izvršavali su 
kvalitetno svoje zadatke, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora 
te u pogledu vođenja brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti 
socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na svom području. 
 
Kako je mandat članova vijeća mjesnih odbora, a koji traje 4 godine, istekao još 2016. godine, 
početkom 2017. godine započete su aktivnosti u svrhu provedbe novih izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora, pa su tako Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu osigurana 
sredstva za provedbu navedenih mjesnih izbora. 
 
Za potrebe provedbe mjesnih izbora utvrdio sam Prijedlog Odluke o području i granicama 
mjesnih odbora te postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta 
Nedelja koja je, po provedenom postupku savjetovanja s javnošću, donijeta na sjednici 
Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja dana 22. ožujka 2017. godine. 
 
Primjenom navedene odredbe mjesni izbori na području Općine Sveta Nedelja trebali bi se 
održati dana 21. svibnja 2017. godine istovremeno s održavanjem lokalnih izbora. 
 
V  PROTOKOLARNE I DRUGE AKTIVNOSTI 
 
U izvještajnom razdoblju prisustvovao sam sastancima koje je sazivao Župan Istarske 
županije, redovito održavanim koordinacijama gradonačelnika Grada Labina i načelnika 
Općina Raša, Kršan i Pićan, kao i brojnim drugim sastancima i radnim dogovorima. 
 
Prisustvovao sam svečanim sjednicama Grada  Labina i susjednih općina, komemoracijama 
te gotovo svim značajnijim manifestacijama koje su se tijekom izvještajnog razdoblja održavale 
na području Općine Sveta Nedelja. 
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VI  JAVNOST RADA 
 
Rad Općinskog načelnika Općine Sveta Nedelja, Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja i 
općinske uprave je javan. 
 
Upravo stoga što je taj rad od iznimne važnosti za lokalnu zajednicu, javnost ima pravo 
pravovremenog uvida u njega. 
 
Stoga u cilju osiguranja dostupnih informacija tijekom izvještajnog razdoblja javnost je 
informirana putem službene internetske stranice: www.sv-nedelja.hr objavom akata u 
“Službenim novinama Općine Sveta Nedelja” te putem oglasnih ploča po naseljima na 
području Općine Sveta Nedelja. 
 
Službena internetska stranica Općine Sveta Nedelja redovno je ažurirana tijekom čitavog 
izvještajnog razdoblja a njezino je ažuriranje neophodno potrebno u današnjem vremenu kada 
javnost do svih potrebnih podataka dolazi putem interneta. 
 
Stoga su tijekom izvještajnog razdoblja u rubrici “Novosti” objavljivanje sve novosti vezane uz 
rad Općine Sveta Nedelja. 
 
Ujedno kako bi se podigla razina opće informiranosti javnost je o radu Općine Sveta Nedelja 
izvještavana i putem lokalnih i radijskih medija. 
 
Osim toga, ovdje moram naglasiti i savjetovanja s javnošću koja je Općina Sveta Nedelja 
počela provoditi u 2016. godini sukladno odredbama Zakonu o pravu na pristup informacijama 
a prije donošenja općih i drugih strateških i planskih dokumenata koji imaju obvezujuću, opću 
primjenu i koji su kao takvi od utjecaja na interese građana, a sve u cilju prikupljanja povratnih 
informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti u svezi predloženih rješenja te u 
cilju podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja predloženog općeg akta ili drugog strateškog 
ili planskog dokumenta. 
 
VII  ZAKLJUČAK 
 
Sve poslove iz svoje nadležnosti u izvještajnom sam razdoblju nastojao obavljati odgovorno, 
kvalitetno i transparentno na način koji će omogućiti građanima Općine Sveta Nedelja 
pravovremeno i kvalitetno zadovoljavanje njihovih potreba u području uređenja naselja i 
stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnog gospodarstva, brige o djeci, 
odgoju i osnovnom obrazovanju, socijalne skrbi, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kulturi i sportu,  
zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša te protupožarnoj i civilnoj zaštiti. 
 
U obavljanju poslova nastojao sam biti otvoren za suradnju, spreman na dobre prijedloge i 
sugestije te na svaku inicijativu kojom se osiguravaju bolji gospodarski, socijalni i drugi uvjeti 
življenja naših građana. 
 
Nastojao sam biti otvoren te biti dostupan svim građanima kako u redovnom radnom vremenu 
tako i izvan njega. 
 
Ponosan sam na činjenicu da smo nakon negativnog poslovanja Općine Sveta Nedelja, 
poslovanje Općine Sveta Nedelja doveli u stanje solventnosti i likvidnosti. 
 
Da je bilo drugačije zasigurno da bi i konkretni, okom vidljivi, rezultati bili drugačiji  jer bi 
realizacija programa i projekata bila i veća i drugačija, no sve ukazuje da Općina ide u pravcu 
daljnjeg razvoja, upravo zahvaljujući odgovornoj politici upravljanja te kontroli financija. 
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Vjerujem da imamo otvoren put razvoju Općine Sveta Nedelja po mjeri čovjeka. 
 
Na kraju moram istaknuti da su ostvareni rezultati postignuti zajedničkim radom, djelovanjem, 
naporima i zalaganjem pročelnika i svih službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Sveta Nedelja, zamjenika načelnika, vanjskih suradnika i trgovačkih društava čiji je osnivač 
Općina Sveta Nedelja, a uz suradnju s predsjednikom i vijećnicima Općinskog vijeća Općine 
Sveta Nedelja. 
 
Stoga ne mogu završiti ovo Izvješće a da se ne zahvalim svima koji su svojim radom i 
zalaganjem doprinjeli postignutim rezultatima. 
 
Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja i građanima Općine Sveta Nedelja ostavljam da 
ocjene koliko sam bio uspješan u svom radu tijekom mandatnog razdoblja 2013. - 2017. 
godine.  
 
 
 
 
                                                                                         Općinski načelnik 
 
                                                                                           Gianvlado Klarić, v.r. 
 

 

 

 


