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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
10. 

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07,  
38/09, 55/11. i 90/11.), članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta 
Nedelja», broj 4/09.) i temeljem prijedloga načelnika Općine Sveta Nedelja, prema članku 81. Zakona 
o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07, 38/09, 55/11. i 90/11.), Općinsko 
vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 5. travnja 2012. godine, donosi 
 

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE 
o Izmjenama i dopunama Prostornog plana 

uređenja Općine Sveta Nedelja 
- ciljane izmjene - 

 
Članak 1. 

 
 Donosi se dopuna Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sveta 
Nedelja - ciljane izmjene («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 06/11.) 

 
Članak 2.  

 
 Iza članka 1. dodaje se novi članak 1a koji glasi: 
 
 «Izrada ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja, odnosi se 
isključivo u dijelu obuhvata Industrijske zone Dubrova, na katastarskim česticama iz članka 1., s 
ciljem da se omogući izgradnja solarne elektrane.» 
 

Članak 3. 
 

 Iza članka 1a dodaje se članak 1b, koji glasi: 
 
 «Osnovni ciljevi ovih ciljanih izmjena i dopuna PPU Općine Sveta Nedelja su: 
 

- stavljanje u funkciju površina postojećeg građevinskog područja 
- gospodarske namjene za proizvodnu namjenu 
- povećanje energetskog kapaciteta područja 
- ostvarenje prostornih preduvjeta za gradnju solarne energane 
- redefiniranje obuhvata obvezne izrade urbanističkih planova uređenja građevinskih područja. 

 
Planski cilj je da se na tim površinama omogući proizvodnja električne energije iz sunca.» 
 

Članak 4. 
 

 Iza članka 3, dodaje se članak 3a, koji glasi: 
 
«Tijekom izrade i donošenja ciljanih Izmjena i dopuna PPU Općine Sveta Nedelja, nema zabrane 

izdavanja akata kojim se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenju.» 
 

Članak 5. 
 

 Iza članka 6. dodaje se članak 6a, koji glasi: 
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 «Temeljem članka 83. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», 

broj 76/07, 38/09, 55/11. i 90/11.) ne provodi se prethodna rasprava.» 
 

Članak 6. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja». 
 
KLASA:  021-05/12-01/3 
URBROJ: 2144/03-01-12-2 
Nedešćina, 5. travnja 2012. 
 

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

 
2. 

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Rezultatima 
glasovanja sa izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina održanih dana 18. ožujka 2012. 
godine koja je objavljena u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja», broj 6/12. od 20. ožujka 
2012. godine, te se daje 
 
 

ISPRAVAK 
Rezultata glasovanja sa izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Nedešćina 

 
U točki III umjesto teksta «Broj mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Snašići po kandidacijskim listama:», 
treba stajati «Broj mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Nedešćina po kandidacijskim listama:». 
 
KLASA: 013-01/12-01/1 
URBROJ: 2144/03-01-12-83 
Nedešćina, 5. travnja 2012. 
 
         PROČELNIK 
        Jedinstvenog upravnog odjela: 
         Elio Stepančić, v.r. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
  
 
 
 
 


