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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

24. 

Na  temelju  članka   33.   Statuta   Općine   Sveta   Nedelja   („Službene  novine  Općine 

Sveta Nedelja“, broj 11/18. i 3/21),  a nakon   razmatranja  Izvješća  o poslovanju 

Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2021. godinu, Općinsko vijeće Općine Sveta 

Nedelja na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2022. godine donijelo je slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 
 
 

I. 

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2021. godinu 
kako ga je prihvatila Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27. travnja 2022. godine. 
 

II. 
 
Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2021. godinu prilaže se uz 

ovaj Zaključak i čini njegov 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: 024-02/22-01/004 
URBROJ: 2163-32-03-22-2 
Nedešćina, 19. srpnja 2022. 
                                                                                                       Predsjednik  
                                                                                                  Općinskog vijeća 
 
                                                                                                   Nenad Radičanin, v.r. 
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25. 

Na temelju članka 86.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),  prethodnog mišljenja Upravnog odjela za održivi razvoj  
Istarske županije KLASA 351-03/22-01/69 URBROJ 2163-08-02/6-22-02 od 23. lipnja 2022. 
godine i  članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, 
broj 11/18 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 19. 
srpnja 2022. godine, donosi 
 
 
 
 

O D L U K U  
o izradi IX. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja 

 
 
 
OPĆE ODREDBE  

 
Članak 1. 

 

(1) Ovom Odlukom započinje izrada IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Sveta Nedelja  („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ 3/05, 5/06, 2/08, 4/08 – 

pročišćeni tekst, 10/12, 14/15, 16/15 – pročišćeni tekst, 19/15, 3/16-ispr., 4/16- pročišćeni 

tekst, 6/20 i 7/22.) (u daljnjem tekstu: PPUO Sveta Nedelja). 

 
Članak 2.  

 

(1) Odlukom o izradi IX. Izmjena i dopuna PPUO-a Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: 

Odluka) utvrđuje se pravna osnova za izradu izmjena i dopuna PPUO-a Sveta Nedelja, 

obuhvat, razlozi za izradu izmjena i dopuna plana, ocjena stanja u obuhvatu plana, ciljevi i 

programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova studija i drugih dokumenata 

propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za 

izradu izmjena i dopuna, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela 

određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih 

sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi prostornog plana, rokovi za 

izradu te izvor financiranja izrade izmjena i dopuna plana.  

 
 
 
PRAVNA OSNOVA  

 
Članak 3. 

 

(1) IX. Izmjene i dopune PPUO-a Sveta Nedelja izrađuju se u skladu s odredbama 

Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i 

Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 

standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ br. 106/98, 39/04, 45/04 - 

ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, 

mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih 

planova.  
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(2) Nositelj izrade IX.. Izmjena i dopuna PPUO-a Sveta Nedelja je Jedinstveni Upravni 

odjel Općine Sveta Nedelja. 

 
 
RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PPUO-a SVETA NEDELJA 

 
Članak 4. 

 

(1) IX. Izmjenama i dopunama PPUO-a Sveta Nedelja koje su predmet ove Odluke 

pristupa se  radi: 

- izmjene planskog rješenja  za građevinska područja statističkog naselja  Sveti 

Martin, radi stvaranja planskih pretpostavki za rješavanje stambenih pitanja 

mladih obitelji, sve sukladno mogućnostima iz Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Prostornog plana 

Istarske županije (“Službene novine Istarske županije“ br. 2/02, 1/05, 4/05, 

14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 07/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 09/16, 

14/16.-pročišćeni tekst) 

- izmjenu planskog rješenja u djelu vodoopskrbe i odvodnje 

- dorade i/ili izmjene PPUO-a Sveta Nedelja koje će proizići iz osnovnog 

razloga za izmjenu i dopunu iz prvog podstavka ovog stavka i članka. 

  
 
OBUHVAT PLANA  
 

Članak 5. 
 

(1) Obuhvat IX. Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja istovjetan je obuhvatu 

važećeg Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja - administrativno područje Općine 

Sveta Nedelja. 

 
 
OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUO-a SVETA NEDELJA  

 
Članak 6. 

 

(1)  Građevinska područja naselja na području Općine Sveta Nedelja mijenjana su u 

postupku Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja   iz 2020. godine.  

(2) Prema podacima iz važećeg PPUO Sveta Nedelja  građevinska područja 

statističkog naselja  Sveti Martin ukupne su površine   30,93 ha i unutar istih je do 2030. 

godine planirano ukupno 208 stanovnika. Ukupna izgrađenost građevinskih područja 

statističkog naselja Sveti Martin prema podacima iz važećeg PPUO Sveta Nedelja  iznosi 

48%.  

 
 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA VIII IZMJENA I DOPUNA PPUO-a SVETA 
NEDELJA 

 
Članak 7. 
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(1) Ciljevi izrade i donošenja IX.  Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja je kroz 

izmjenu građevinskih područja  statističkog naselja  Sveti Martin na zemljištu u vlasništvu 

Općine Sveta Nedelja stvoriti planske pretpostavke za rješavanje stambenih pitanja mladih 

obitelji kao jednog od uporišta za rješavanje pitanja demografske revitalizacije i stambenog 

zbrinjavanja mladih u smislu mjera demografske politike na području općine. 

(2) Programska polazišta za izradu IX.  Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja 

utvrđuju se sukladno zakonskoj regulativi, prostorno planskoj dokumentaciji šireg područja i 

višeg reda, zahtjevima javnopravnih tijela i drugih subjekata s javnim ovlastima te 

smjernicama od interesa za demografsku obnovu Općine Sveta Nedelja .  

 
 
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA 
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE 
UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU VIII. IZMJENA I DOPUNA PPUO SVETA NEDELJA  

 
Članak 8. 

 

(1) Za izradu IX.  Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja koristit će se važeći Prostorni 

plan uređenja Općine Sveta Nedelja, podaci i planske smjernice te sva raspoloživa 

dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga prema potrebi osiguravaju 

javnopravna tijela i drugi subjekti s javnim ovlastima, kao i sva raspoloživa dokumentacija u 

posjedu Općine Sveta Nedelja koja se pokaže relevantnom za provedbu postupka IX. 

Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja. 

(2) Za ovaj je postupak prema mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske 

županije  KLASA 351-03/22-01/69 URBROJ 2163-08-02/6-22-02 od 23. lipnja 2022. godine   

nije potrebno provoditi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IX. Izmjena i 

dopuna PPUO Sveta Nedelja na okoliš. 

 
 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA  
 

Članak 9. 
 

(1) Stručno rješenje u postupku izrade IX.  Izmjena i dopuna PPUO-a Sveta Nedelja 

izradit će Stručni izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade sukladno pravilima struke odnosno 

pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju izradu prostornih planova.  

 
 
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU 
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA 
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IX. IZMJENA I DOPUNA PPUO 
SVETA NEDELJA 
 

Članak 10. 
 

(1) Na sudjelovanje u postupku izrade IX.  izmjena i dopuna PPUO-a Sveta Nedelja 

pozvat će se javnopravna tijela, utvrđena u popisu kako slijedi : 

 Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i države imovine , Ulica Republike 

Austrije 20, Zagreb,  

 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,  
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 Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb  

 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22, 10000 

Zagreb, 

 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, 52100 Pula, 

 Istarska županija – Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula 

 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i 

gradnju Labin, Titov trg 11, 52220 Labin  

 HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, 

 Hrvatske vode – VGO Rijeka,  Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka, 

 Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Puli, Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula, 

 MUP - Policijska uprava Istarska - Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne 

zaštite,  Trg Republike 1, 52100 Pula, 

 Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Pazin/Pula,  M. Brajše Rašana 7, 52000 Pazin, 

 Županijska uprava za ceste IŽ, M. B. Rašana 2, Pazin,  

 HRVATSKE ŠUME d.o.o., UPRAVA ŠUMA BUZET, Šumarija Labin, Zelenice 40, 

Labin  

 HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Terenska jedinica Labin, Pulska 1, 

52220 Labin, 

 Vodovod Labin d.o.o. Labin, Slobode 6, 52220 Labin, 

 1.Maj Labin, Vinež 81, 52220 Labin, 

 Mjesni odbori – svi 

(2) Ako se tijekom izrade IX. Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja ukaže potreba, u 

postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici. 

(3) Temeljem članka 90. Zakona,  javnopravna tijela iz prethodnog stavka pozvat će 

se da u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke dostave zahtjeve za izradu IX.  Izmjena i 

dopuna PPUO-a Sveta Nedelja koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ukoliko zahtjevi 

ne budu dostavljeni u određenom roku, smatrat će se da zahtjeva nema.  

(4) U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno 

tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska 

polazišta za izradu IX. Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja određenih ovom Odlukom.  

 
 
ROKOVI ZA IZRADU VIII IZMJENA I DOPUNA PPUO-a SVETA NEDELJA  
 

Članak 11. 
 

(1) Za izradu IX. Izmjena i dopuna PPUO-a Sveta Nedelja utvrđuju se rokovi kako 

slijedi:  

- izrada i dostava Nacrta prijedloga IX. Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja – 

30 dana od dana sklapanja ugovora sa stručnim izrađivačem i zaprimanja 

zahtjeva javnopravnih tijela, 

- izrada i dostava Nacrta konačnog prijedloga IX.  Izmjena i dopuna PPUO Sveta 

Nedelja – 15 dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi, 
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- izrada i dostava Konačnog prijedloga IX.  Izmjena i dopuna PPUO Sveta 

Nedelja - 7 dana od dana donošenja Zaključka Načelnice Općine Sveta Nedelja 

o utvrđivanju Konačnog prijedloga IX.  Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja, 

- dostava završnog elaborata – izvornika IX.  Izmjena i dopuna PPUO Sveta 

Nedelja u ugovorenom broju primjeraka – 8 dana od dana donošenja na 

Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja. 

(2) Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produžiti, uz 

suglasnost Nositelja izrade i Stručnog izrađivača. 

IZVORI FINANCIRANJA 
 

Članak 12. 
 

(1) Sredstva za izradu IX.  Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja osigurati će se u  

Proračunu Općine Sveta Nedelja. 

 
 
ZAVRŠNE ODREDBE  

 
Članak 13. 

 

(1) Nositelj izrade IX.  Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja – Jedinstveni upravni 

odjel Općine Sveta Nedelja, obvezuje se da u roku od 7 dana od stupanja na snagu ove 

odluke: 

- obavijesti javnost o izradi IX.  Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja , 

- pisanim putem o izradi IX.Izmjena i dopuna PPUO Sveta Nedelja obavijesti 

susjedne jedinice lokalne samouprave, 

- ovu odluku dostavi Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj. 

 
Članak 14. 

 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim 

novinama Općine Sveta Nedelja“  

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 

 
KLASA: 024-02/22-01/004 
URBROJ: 2163-32-03-22-3 
Nedešćina, 19. srpnja 2022. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Nenad Radičanin, v.r. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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26. 

Na temelju odredaba članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12, 152/14, 81/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
123/17, 98/19, 144/20) te članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine“ 
Općine Sveta Nedelja broj: 11/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na s jednici 
održanoj dana 19. srpnja 2022. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Sveta Nedelja 

 
 

I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, način i postupak raspolaganja i upravljanja nekretninama 
u vlasništvu Općine Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: Općina) te postupak stjecanja 
nekretnina u vlasništvo Općine. 
 

Članak 2. 
Pod raspolaganjem nekretninama podrazumijeva se pravo na otuđenje, opterećenje, 
ograničenje i odricanje od prava te između ostalog: kupoprodaju, darovanje, razvrgnuće 
suvlasničke zajednice, zamjenu nekretnina, osnivanje prava služnosti ili tereta na nekretnini, 
osnivanje založnog prava na nekretnini, osnivanje prava građenja, davanje u zakup ili najam, 
davanje na uporabu  ili drugi načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine sukladno 
zakonskim propisima. 
Pod upravljanjem nekretninama podrazumijevaju se sve sustavne i koordinirane aktivnosti i 
pravila dobre prakse kojima se osigurava zakonito, optimalno i održivo korištenje i 
upravljanje, te između ostalog, aktivnosti provedbe postupaka potrebnih za upravljanje 
nekretninama, sudjelovanja u oblikovanju prijedloga prostornih rješenja za nekretnine, 
tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, reguliranja vlasničkopravnog statusa 
nekretnina, ustupanja na korištenje pravnim subjektima u vlasništvu općine, za potrebe 
obavljanja njihove djelatnosti, i obavljanja i drugih aktivnosti i poslova sukladno propisima koji 
uređuju vlasništvo i druga stvarna prava. 
Stjecanje nekretnina podrazumijeva sklapanje pravnih poslova od fizičkih ili pravnih osoba 
vezanih za nekretnine, a koji se zaključuju u korist Općine.  
 

Članak 3. 
Tijela nadležna za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine su Načelnik i 
Općinsko vijeće, ovisno o vrijednosti imovine, pod uvjetima propisanim zakonom, statutom, 
ovom odlukom i drugim propisima. 
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i prodaji nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost 
ne prelazi 0,5% iznosa od prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 
kojoj se odlučuje o stjecanju i prodaji nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna (slovima: 
milijunkuna), te ako je prodaja nekretnina planirana u Proračunu, a stjecanje i prodaja 
nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima. 
Odluku o stjecanju i prodaji nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % odnosno čija je 
pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna (slovima: milijunkuna), kao i za svaki 
drugi oblik raspolaganja nekretninama donosi Općinsko vijeće. 
 

Članak 4. 



stranica 465 - broj 15  _                       Službene novine Općine Sveta Nedelja                  20. srpnja 2022. 
 
 
Općina može otuđiti ili na drugi način raspolagati nekretninama u svojem vlasništvu samo na 
temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, osim u slučajevima kada je 
mjerodavnim zakonskim propisima ili ovom odlukom drugačije određeno. 
Iznimno, Općina može raspolagati nekretninama u svom vlasništvu bez provođenja javnog 
natječaja i bez naknade u slučajevima kada pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu 
općine stječu Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te 
pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i 
socijalnog napretka njezinih građana. 
Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka je vrijednost izražena u cijeni koja se za određenu 
nekretninu može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog 
utvrđivanja na području na kojem se nekretnina nalazi. 
Početnu tržišnu vrijednost nekretnine utvrđuju ovlašteni stalni sudski vještaci za procjenu 
nekretnina i stalni sudski procjenitelji prema metodama propisanima pozitivnim pravnim 
propisima koji se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina. 
 
 
II. RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA 
 

Članak 5. 
Odluku o raspolaganju nekretninom u vlasništvu Općine donosi tijelo nadležno za upravljanje 
i raspolaganje imovinom, ovisno o procijenjenoj tržišnoj vrijednosti nekretnine u skladu sa 
zakonom i statutom Općine. 
 

Članak 6. 
Prije svakog raspolaganja nekretninom izvršiti će se procjena njezine tržišne vrijednosti na 
temelju procjembenog elaborata stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja 
izrađenog sukladno posebnim propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina, 
osim u slučaju davanja nekretnine na korištenje ili privremenu uporabu. 
U slučaju raspolaganja nekretninom sklapanjem naplatnog pravnog posla koji podrazumijeva 
ograničenje prava vlasništva Općine (pravo građenja, pravo služnosti, zakup, najam i dr.) 
izvršit će se i procjena vrijednosti naknade sukladno posebnim propisima kojima se uređuje 
procjena vrijednosti nekretnina. 
 

Članak 7. 
Nekretninama se može raspolagati putem javnog natječaja ili neposrednom pogodbom. 
 
 
 
 
 
2.1. Raspolaganje nekretninama putem javnog natječaja 

 
Članak 8. 

Načelnik donosi odluku o pokretanju postupka raspolaganja nekretninom i raspisivanju 
javnog natječaja. 
Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. 
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici, koje imenuje Načelnik na 
vrijeme od dvije godine. Najmanje jedan član Povjerenstva je po struci diplomirani pravnik. 
Članovi Povjerenstva (i njihovi zamjenici), te njihovi roditelji, bračni drugovi ili djeca ne mogu 
se natjecati za nekretnine Općine izložene natječaju. 
Povjerenstvo za natječaj priprema tekst javnog natječaja, otvara i razmatra pristigle ponude, 
utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o javnom 
otvaranju ponuda, utvrđuje i predlaže odabir najpovoljnijeg ponuditelja odnosno 
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neprihvaćanje niti jedne ponude i poništavanje natječaja te obavlja i ostale poslove u svezi s 
provedbom javnog natječaja.  
 
2.2. Općenito o uvjetima natječaja 

 
Članak 9. 

Pod uvjetima natječaja smatraju se uvjeti koje ponuda neke osobe mora ispunjavati da bi 
mogla biti utvrđena kao valjana u postupku natječaja za raspolaganje nekretninama. 
 

Članak 10. 
U postupku provedbe natječaja najprije se utvrđuje koje ponude ispunjavaju uvjete propisane 
natječajem u smislu ove Odluke, odnosno koje ne ispunjavaju propisane uvjete. 
 

Članak 11. 
Ponude koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, odbacit će se kao nevaljane, a u nastavku 
postupka razmatrat će se samo ponude za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete iz 
natječaja. 

 
Članak 12. 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da 
ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja. 
 
2.3. Postupak natječaja 

 
a) Opće odredbe 
 

Članak 13. 
Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda. 
Prikupljanje pisanih ponuda je postupak u kojem podnositelji svoje ponude dostavljaju u 
pisanom obliku u zatvorenim omotnicama u skladu s odredbama ove Odluke. 
 

Članak 14. 
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja te u dnevnom tisku i na web 
stranici Općine, a dan objave u dnevnom tisku smatra se danom objave natječaja.  
Rok za podnošenje pismenih ponuda ne može biti kraći od 8 dana od dana objave obavijesti 
o natječaju. 
 

Članak 15. 
Obavijest o natječaju sadrži: 
1. oznaku nekretnine (katastarska čestica, katastarska općina, površina, mjesto gdje se 
nalazi te ostale podatke bitne za pobližu oznaku nekretnine), 
2. početnu cijenu izraženu u kunama, 
3. rok za podnošenje ponuda 
4. iznos jamčevine, rok i način plaćanja, 
5. rok za sklapanje ugovora, 
6. rok i način plaćanja cijene, 
7. naznaku da se može poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno ne prihvatiti niti jednu 
ponudu bez posebnog obrazloženja, 
8. odredbu da se nekretninama raspolaže po načelu „viđeno – kupljeno“, 
9. mjesto i vrijeme otvaranja pisanih ponuda, 
10. naznaku da porez na promet nekretnina i ostale troškove vezane uz prijenos prava 
vlasništva nad nekretninom plaća kupac; 
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11. obvezu kupca nekretnine da sudjeluje u određenom iznosu pri podmirenju troškova 
objave natječaja, troškova identifikacije i procjene nekretnine, te troškova izrade 
parcelacionog ili etažnog elaborata, 
12. popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz ponudu, 
13. odredbu tko može sudjelovati na javnom natječaju, 
14. odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude neće uzeti u razmatranje, 
15. odredbu o pravu neodabira niti jedne ponude i poništenju javnog natječaja. 
Obavijest o natječaju može sadržavati i druge uvjete i podatke koje odredi tijelo nadležno za 
raspolaganje nekretninama Općine, a u svezi raspolaganja nekretninama. 
 
b) Postupak prikupljanja pisanih ponuda 
 

Članak 16. 
Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u 
pisarnici Općine Sveta Nedelja u zatvorenoj omotnici uz naznaku: "NE OTVARAJ-
NATJEČAJ ZA _______________", a ponude se dostavljaju na adresu Općine Sveta 
Nedelja, Nedešćina 103 - Povjerenstvo za provođenje natječaja. 
U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje će biti zaprimljene u pisarnici Općine 
unutar natječajnog roka ili koje će poštom biti dostavljene u pisarnicu unutar toga roka. 
Ponude koje pristignu poštom ili budu predane u pisarnicu nakon toga roka smatrat će se 
zakašnjelima neovisno o datumu predaje ponude na poštu, te će se odbaciti. 
 
 Pisana ponuda obvezatno sadrži: 
• ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno 
sjedišta, te OIB-a 
• oznaku nekretnine za koju se nadmeće, 
• ponuđenu cijenu nekretnine, koja ne mogu biti niže od utvrđenog početnog iznosa 
 
Uz ponudu se prilaže (u izvorniku ili ovjerenom presliku): 
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji pravne osobe u RH, odnosno dokaz o 
državljanstvu države članice Europske unije ili dokaz o registraciji pravne osobe u državi 
članici Europske unije 
• dokaz o uplaćenoj jamčevini, 

 Dokaz o nepostojanju poreznog duga izdan od nadležne porezne uprave (ne stariji od 

30 dana od dana objave javnog natječaja), 

 Dokaz o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini (ne stariji od 30 

dana od dana objave javnog natječaja), 

 Drugu dokumentaciju sukladno uvjetima navedenim u javnom natječaju. 

 
Kod prijave na natječaj ponuditelji su dužni položiti jamčevinu u visini utvrđenoj u natječaju, 
koju za svaki pojedini slučaj utvrđuje tijelo nadležno za raspolaganje nekretninama Općine, a 
koja ne može biti manja od 10% od iznosa početne cijene nekretnine. 
 
 
 
 
 
 
c) javno otvaranje i razmatranje ponuda 
 

Članak 17. 
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Otvaranje i razmatranje prispjelih pisanih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu 
natječaja na mjestu i u vrijeme određenom objavljenim natječajem, na način da uvodno utvrdi 
koliko je pisanih ponuda zaprimljeno i koji su ponuditelji nazočni. 
O tijeku sjednice vodi se zapisnik. 
Po okončanju sjednice zapisnik potpisuju nazočni članovi Povjerenstva i zapisničar. 
Nakon otvaranja svake omotnice Povjerenstvo upoznaje nazočne ponuditelje sa sadržajem 
ponude. 
Zakašnjele i nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u raspravljanje već će odmah 
zapisnički utvrditi njihovu nevaljanost i donijeti odluku o njihovu odbacivanju. 
Valjane ponude Povjerenstvo razmatra usporedbom ponuđenih cijena te zapisnički utvrđuje 
koju ponudu smatra najpovoljnijom. 
Ako je za iste nekretnine prispjelo više valjanih ponuda raznih ponuditelja koje su istovjetne 
glede ponuđene visine cijene nekretnine, Povjerenstvo će usmenim nadmetanjem između 
takvih ponuditelja utvrditi koja je ponuda povoljnija. 
Ako su takvi ponuditelji nazočni sjednici usmeno nadmetanje provest će se odmah po 
otvaranju svih prispjelih ponuda i tako utvrditi prijedlog najpovoljnije ponude. 
U slučaju izostanka kojeg ponuditelja s valjanom istovjetnom ponudom, usmeno nadmetanje 
provesti će Povjerenstvo u vrijeme i na mjestu koje će naknadno odrediti, te o tome 
obavijestiti sve ponuditelje s valjanom istovjetnom ponudom. 
Po okončanju sjednice Povjerenstva, ponuditeljima se dostavlja obavijest o rezultatima 
natječaja, odnosno o najpovoljnijoj ponudi. 
 
d) prigovor 
 

Članak 18. 
Podnositelj ponude koji je nezadovoljan prijedlogom najpovoljnije ponude od strane 
Povjerenstva, 
ima pravo putem Povjerenstva podnijeti prigovor tijelu nadležnom za raspolaganje 
nekretninama  u roku od 5 (pet) dana od dana kada je saznao za predmetnu odluku, a u 
protivnom gubi pravo na podnošenje prigovora. 
Po okončanju postupka natječaja, zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom ponude za 
koju smatra da ju je potrebno prihvatiti i eventualnim prigovorima podnositelja ponude, 
Povjerenstvo u roku od 3 (tri) dana upućuje tijelu nadležnom za raspolaganje nekretninama 
(načelniku odnosno Općinskom vijeću) koje zatim u daljnjem roku od 30 (trideset) dana 
donosi konačnu odluku o eventualnim prigovorima i najpovoljnijoj ponudi. 
 
 
e) Utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja, plaćanje cijene i sklapanje ugovora 
 

Članak 19. 
Tijelo nadležno za raspolaganje nekretninama Općine pridržava pravo da ne prihvati niti 
jednu ponudu, bez posebnog obrazloženja i navođenja razloga. 
Po konačnoj odluci tijela nadležnog za raspolaganje nekretninama o eventualnim 
prigovorima i najpovoljnijoj ponudi, načelnik Općine Sveta Nedelja i ponuditelj čija je ponuda 
utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će ugovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od 
dana zaprimljene obavijesti o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja. 
Prije sklapanja ugovora, najpovoljniji ponuditelj je u istom roku iz prethodnog stavka dužan u 
cijelosti podmiriti ponuđeni iznos cijene nekretnine te troškove utvrđene u članku 15. stavak 
1. alineja 10. ove odluke. 
Najpovoljnijim ponuditeljima, koji pravovremeno sklope ugovor uplaćena jamčevina 
uračunava se u cijenu nekretnine. 

 
Članak 20. 
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Tijelo nadležno za raspolaganje nekretninama Općine može u slučaju opravdanih razloga 
(socijalnih, materijalnih, zdravstvenih i sl.) odobriti ponuditelju obročnu otplatu cijene, s time 
da isti stječe pravo vlasništva nakon isplate posljednje rate cijene nekretnine. 
 
f) gubitak, povrat ili uračunavanje jamčevine u cijenu 
 

Članak 21. 
Pravo na povrat uplaćene jamčevine, odnosno pravo na uračunavanje iste u cijenu 
nekretnine gube najpovoljniji ponuditelji koji: 
- nakon utvrđivanja prijedloga Povjerenstva da su najpovoljniji odustanu od ponude, ili 
- nakon donošenja odluke tijela nadležnog za raspolaganje nekretninama (Nače lnik ili 
Općinsko vijeće) o prihvatu njihove ponude ne uplate u cijelosti ponuđen iznos cijene 
nekretnine u propisanim rokovima, odnosno odustanu od sklapanja ugovora. 
U slučajevima iz prethodnog stavka nekretnina će se ponovno izložiti javnom natječaju. 
Ponuditelji kojima su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, uplaćena jamčevina 
vratit će se u roku od 30 (trideset) dana od donošenja odluke tijela nadležnog za 
raspolaganje nekretninama (Načelnik ili Općinsko vijeće) o najpovoljnijoj ponudi. 
Ponuditelj kojemu se vraća jamčevina nema pravo na kamatu od dana uplate do dana 
povrata uplaćene jamčevine. 
 
 
III. RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA NEPOSREDNOM POGODBOM  
 

Članak 22. 
Raspolaganje nekretninama neposrednom pogodbom dopušteno je samo u slučajevima i 
pod uvjetima propisanim posebnim zakonima.  
Nekretninama se, iznimno, može raspolagati bez javnog prikupljanja ponuda i po tržišnoj 
cijeni: 

• Osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice 

u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 

20% površine planirane građevne čestice; 

• Osobi koja na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog 

odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s 

detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine 

planirane građevne čestice, uz uvjet da se obveže da će u roku od jedne godine od 

dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu ili drugi 

odgovarajući akt, pri čemu Općina upisuje pridržaj prava vlasništva do isteka roka od 

jedne godine; 

• Osobi koja u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenog objekta od nadležnog tijela 

ishodila rješenje o izvedenom stanju, a objekt je izgradila na zemljištu u vlasništvu 

Općine te je na predmetnoj nekretnini utvrđen obuhvat građevinske čestice. 

 
Članak 23. 

Povodom zahtjeva zainteresirane osobe odluku o raspolaganju nekretninom neposrednom 
pogodbom donosi nadležno tijelo iz čl. 3. ove Odluke.  
Na sklapanje ugovora i plaćanje cijene za nekretnine kojima se raspolagalo neposrednom 
pogodbom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 19. i 20. ove Odluke. 
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IV. DAROVANJE NEKRETNINA 
 

Članak 24. 
Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se darovati isključivo Republici Hrvatskoj, jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom 
vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom 
vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, bez provođenja javnog 
natječaja, ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka njezinih 
građana.  
 

Članak 25. 
Nekretnine se mogu darovati u svrhu općeg, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih 
građana, a prvenstveno u svrhu:  
− ostvarenja projekata koji su od osobitog značenja za gospodarski razvoj, poput izgradnje 
poduzetničke infrastrukture osobito poduzetničkih zona te realizacije strateških investicijskih 
projekata od šireg značaja za Republiku Hrvatsku i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, koji su kao takvi utvrđeni od strane Vlade RH, odnosno nadležnog tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;  
− ostvarenja projekata koji su od općeg javnog ili socijalnog interesa, poput izgradnje škola, 
dječjih vrtića, bolnica, domova zdravlja, ustanova socijalne skrbi, groblja, za izgradnju 
sportskih objekata, muzeja, memorijalnih centara i drugih sličnih projekata kojima se 
povećava kvaliteta života građana na području Općine;  
- u drugim slučajevima propisanim posebnim zakonom.  
 

Članak 26. 
Postupak darovanja pokreće se na inicijativu Općine  ili zahtjevom pravnih osoba iz članka 
26. ove Odluke. Podnositelj zahtjeva mora detaljno obrazložiti za koju namjenu namjerava 
koristiti predmetnu nekretninu i koju važnost ima traženo darovanje za ostvarenje te 
namjene.  
Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, zainteresirana osoba mora priložiti:  

• zemljišnoknjižni izvadak za predmetnu nekretninu  

• posjedovni list i kopiju katastarskog plana  

• uvjerenje o statusu i namjeni nekretnine sukladno važećoj prostorno planskoj 

dokumentaciji – dokaz o nepostojanju poreznog duga nadležne Porezne uprave;  

 dokaz o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini 

 po potrebi i drugu relevantnu dokumentaciju po zahtjevu Općine.  

Ukoliko podnositelj zahtjeva, koji nije dostavio potpunu dokumentaciju, ne izvrši dopunu 
dokumentacije u roku od 30 dana od poziva za dostavu iste, smatrat će se da je odustao od 
zahtjeva za darovanjem.  
 

Članak 27. 
Prije donošenja odluke o darovanju izvršit će se procjena tržišne vrijednosti nekretnine koja 
se daruje. Po zaprimljenom potpunom i urednom zahtjevu za darovanje nekretnine u 
vlasništvu Općine i izvršenoj procjeni tržišne vrijednosti, donosi se Odluka o darovanju. 
Odluku o darovanju donosi nadležno tijelo Općine ovisno o procijenjenoj vrijednosti 
nekretnine.  
 

Članak 28. 
Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine potpisuje Načelnik, a osim obveznog 
sadržaja ugovora određenog propisima kojima se uređuju obvezni odnosi, sadrži i:  

• procjenu tržišne vrijednosti nekretnine 
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• namjenu za koju se nekretnina daruje  

• raskidnu klauzulu za slučaj neispunjenja svrhe darovanja ili promjene namjene 

darovane nekretnine 

• rok u kojem se namjena za koju se nekretnina daruje mora ostvariti  

• zabranu otuđenja i opterećenja darovane nekretnine bez suglasnosti Općine  

• raskidnu klauzulu u slučaju otuđenja i opterećenja darovane nekretnine bez 

suglasnosti Općine 

• tabularnu izjavu obdarenika kojom dopušta da se istodobno s uknjižbom prava 

vlasništva darovane nekretnine uknjiži zabrana otuđenja i opterećenja bez 

suglasnosti darovatelja  

• odredbu o načinu stjecanja posjeda obdarenika  

• odredbu kojom se obdarenik obvezuje da će snositi sve troškove vezane za 

sastavljanje ugovora i provedbu istog u zemljišnoj knjizi.  

 
Članak 29. 

Nekretnina u vlasništvu Općine ne može se darovati osobi koja ima dospjelih, a 
nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Općini ili pravnoj osobi u vlasništvu ili 
pretežitom vlasništvu Općine, sve dok dospjeli nepodmireni dug ne plati. 
 
 
V. OSTALE VRSTE RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA 
 
5.1. Razvrgnuće suvlasničke zajednice 
 

Članak 30. 
Suvlasnička zajednica na nekretninama između Općine i drugih fizičkih i/ili pravnih osoba 
razvrgnut će se geometrijskom diobom kada je to moguće odnosno isplatom u slučajevima 
propisanim zakonom i po naknadi utvrđenoj po tržišnoj cijeni.  
 

Članak 31. 
Odluku o razvrgnuću i načinu razvrgnuća donosi nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke, 
ovisno o vrijednosti suvlasničkog dijela nekretnine, a ugovor o razvrgnuću u ime Općine 
sklapa Načelnik. Prije donošenja odluke nadležnog tijela iz stavka 1. ovog članka izrađuje se 
procjembeni elaborat kojim se utvrđuje tržišna vrijednosti nekretnine, osim ako se postupak 
razvrgnuća provodi pred nadležnim sudom. 
 
5.2. Kupnja nekretnina 
 

Članak 32. 
Općina  može stjecati nekretnine kupnjom ako za stjecanje točno određenih nekretnina 
postoji opravdani interes i uz uvjet da su osigurana financijska sredstva u Proračunu Općine. 
Prije kupnje nekretnine za korist Općine obavit će se procjena njezine tržišne vrijednosti. 
Odluku o kupnji nekretnine donosi nadležno tijelo, ovisno o visini kupoprodajne cijene. 

 
5.3. Pravo služnosti 
 

Članak 33. 
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Stvarnu služnost na nekretninama u vlasništvu Općine može se osnovati ako je to nužno za 
odgovarajuće korištenje nekretnine u čiju korist se osniva služnost (povlasna nekretnina) te 
ako se time bitno ne ugrožava normalno korištenje nekretnine u vlasništvu Općine (poslužna 
nekretnina). 
O osnivanju prava služnosti Općina i predlagatelj zaključuju ugovor kojim uređuju 
međusobna prava i obveze. 
Ako se služnost zasniva radi postavljanja komunalnih uređaja i instalacija od interesa za 
Općinu, Općinsko vijeće može odobriti zasnivanje služnosti za njihovo postavljanje bez 
naknade. 
Služnost se ne može zasnovati na nekretnini koja se zbog takve služnosti ne bi mogla 
privesti prema dokumentima prostornog uređenja. 
 

Članak 34. 
Za ustanovljenu služnost na nekretninama plaća se naknada po utvrđenoj tržišnoj vrijednosti. 
Iznimno, pravo služnosti može se osnovati bez naknade kada je to određeno posebnim 
propisom. 
Pored naknade za osnivanje prava služnosti, ovlaštenik prava služnosti dužan je snositi i 
trošak izrade procjene vrijednosti naknade, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje 
procjena vrijednosti nekretnina. 
 
 
5.4. Založno pravo 
 

Članak 35. 
Osnivanje založnog prava (hipoteke) pravnim poslom (dobrovoljno založno pravo) na 
nekretninama u vlasništvu Općine može se dozvoliti iznimno ako je to u poslovnom interesu 
Općine. 
Pod poslovnim interesom Općine iz stavka 1. ovog članka smatra se i interes trgovačkih 
društava, ustanova i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine. 
Odluku o osnivanju založnog prava na nekretninama u vlasništvu Općine donosi nadležno 
tijelo iz članka 3. ove Odluke sukladno zakonu i statutu, te ovoj odluci. 
 
5.5. Zamjena nekretnina 
 

Članak 36. 
Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se zamijeniti s nekretninama u vlasništvu Republike 
Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama u 
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, bez provedbe javnog natječaja, kada je to od opravdanog 
gospodarskog i socijalnog interesa za Općinu. 
Zamjena nekretnine ili dijela nekretnine u vlasništvu Općine za nekretnine u vlasništvu druge 
fizičke ili pravne osobe, obavljaju se shodno odredbama ove Odluke kojima je reguliran 
postupak javnog natječaja koji se odnose na prodaju. 
 

Članak 37. 
Odluku o zamjeni nekretnina, ovisno o njihovoj tržišnoj vrijednosti, donosi nadležno tijelo 
općine.  
Prije donošenja odluke o zamjeni nekretnina, izvršit će se procjena tržišne vrijednosti 
nekretnine koja se otuđuje i one koje se zamjenom stječe. 
Zamjena nekretnina se provodi uz plaćanje razlike u cijeni između nekretnina kojima je ci jena 
utvrđena po tržišnoj vrijednosti. 
Ugovor o zamjeni nekretnina u ime Općine sklapa Načelnik. 
 
5.6. Zakup zemljišta 
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Članak 38. 
Zemljište u vlasništvu Općine može se dati u zakup fizičkim i pravnim osobama u svrhu 
privremenog korištenja do privođenja namjeni određenoj prostorno-planskom 
dokumentacijom. 
Zemljište iz stavka 1. ovog članka daje se u zakup putem javnog natječaja i uz naknadu 
utvrđenu po tržišnoj cijeni, osim u slučajevima utvrđenim člankom 4. stavak 2. i 23. ove 
Odluke. 
Na davanje zemljišta u zakup na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Glave II. 2.1. do 
2.3. ove Odluke. 
Iznimno od stavka 2. ovoga članka, vlasnicima građevina izgrađenih na zemljištu u vlasništvu 
Općine koji ne podnesu zahtjev za otkup zemljišta koje čini građevnu česticu postojeće 
građevine za koje je doneseno pravomoćno rješenje o utvrđivanju građevne čestice, 
zemljište će se dati u zakup bez provođenja javnog natječaja, uz naknadu utvrđenu po 
tržišnoj cijeni. 
Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena promjena namjene, gradnja građevine 
niti izvođenje drugih radova. 
 

Članak 39. 
Ugovor o zakupu zemljišta sklapa se u obliku ovršne isprave. 
Ugovor o zakupu za zemljište iz članka 38. ove Odluke sklapa se na rok koji ne može biti 
kraći od 1 godine, niti duži od 5 godina. 
Ugovor iz stavka 2. ovog članka može se produžavati i nakon isteka roka zakupa, a do 
trenutka privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim planom ili lokacijskom dozvolom. 
 

Članak 40. 
Fizičke i pravne osobe kojima je zemljište u vlasništvu Općine dano u zakup, ne mogu to 
zemljište dati u podzakup bez suglasnosti vlasnika zemljišta. 
 

Članak 41. 
Za zakup zemljišta plaća se zakupnina u mjesečnom ili godišnjem iznosu postignuta javnim 
natječajem odnosno kada se zemljište u zakup daje neposrednom pogodbom iznos 
zakupnine utvrđuje se procjenom sukladno posebnim propisima kojima se uređuje procjena 
vrijednosti nekretnine. 
 

Članak 42. 
Danom isteka ili raskida ugovora, zakupnik je dužan predati Općini u posjed zemljište 
slobodno od stvari i osoba. 
Općina ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka, 
ukoliko zakupnik: 
• ne koristi zemljište u skladu s određenom namjenom zakupa 
• ne plaća ugovorenu zakupninu 
• zemljište da u podzakup bez suglasnosti vlasnika 
• kada se zemljište privede namjeni određenoj prostorno-planskom dokumentacijom. 
 
 
5.7. Pravo građenja 
 

Članak 43. 
Na nekretnini u vlasništvu Općine može se osnovati pravo građenja u korist druge fizičke i 
pravne osobe. 
Odluku o osnivanju prava građenja na nekretnini, ovisno o procijenjenoj tržišnoj vrijednosti 
prava građenja, donosi nadležno tijelo Općine. 
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Članak 44. 
Osnivanje prava građenja provodi se putem javnog natječaja uz naknadu utvrđenu po 
tržišnoj vrijednosti. 
Iznimno, pravo građenja može se osnovati bez provođenja javnog natječaja i bez naknade 
ako se osniva u korist Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ili pravne osobe u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu, a to je u interesu i 
cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka građana Općine. 
Na postupak i provođenje javnog natječaja za osnivanje prava građenja na odgovarajući se 
način primjenjuju odredbe Glave II. 2.1. do 2.3. ove Odluke. 
 

Članak 45. 
Javni natječaj, osim podataka propisanih člankom 15. ove Odluke, sadrži i : 
• odredbu da nositelj prava građenja može prenijeti pravo građenja na drugu osobu samo uz 
suglasnost Općine, 
• odredbu da se u slučaju prijenosa prava građenja na drugu osobu bez suglasnosti Općine 
ugovor smatra raskinutim po sili zakona, 
• odredbu da nositelj prava građenja može opteretiti nekretnine koje su predmet prava 
građenja najduže na rok na koji je osnovano pravo građenja, 
• odredbu da se ugovor o pravu građenja kojim je propisana obveza plaćanja naknade za 
osnovano pravo građenja sklapa kao ovršna isprava, 
• napomenu da izgradnja u rokovima koji se utvrde ugovorom predstavlja bitan sastojak 
ugovora. 
 

 
 

Članak 46. 
Temeljem odluke o osnivanju prava građenja, Općina i nositelj prava građenja sklapaju 
ugovor kojim uređuju svoja međusobna prava i obveze. 
Ugovor o osnivanju prava građenja, između ostalog, mora sadržavati odredbu: 
− da se ugovor smatra raskinutim po sili zakona ako se izgradnja ne izvrši u ugovorenom 
roku, bez obveze Općine da nositelju prava građenja naknadi vrijednost radova izvršenih do 
raskida ugovora; 
− da Općina ima pravo na jednostrani raskid ako nad nositeljem prava građenja bude 
otvoren stečajni postupak ili bilo koji drugi postupak s ciljem prestanka njegovog pravnog 
subjektiviteta ili ovršni postupak u kojem je predmet ovrhe navedeno pravo građenja; 
− kojom nositelj prava građenja dozvoljava Općini da bez njegovog daljnjeg pitanja ili 
odobrenja izvrši brisanje prava građenja po isteku roka na koji je to pravo osnovano, kao i u 
slučaju raskida ugovora iz bilo kojeg razloga. 
Ugovor o osnivanju prava građenja u ime Općine potpisuje Načelnik, a sklapa se u obliku 
ovršne isprave. 
 

Članak 47. 
Pravo građenja zasniva se na rok od 10 do 99 godina. 
 

Članak 48. 
Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku da u ime Općine Sveta Nedelja zaključuje sve 
ugovore i druge pojedinačne pravne poslove koji se temelje na ovoj Odluci.  
 
 
VI. POSEBNOSTI U POGLEDU RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U PODUZETNIČKIM 
ZONAMA 
 

Članak 49. 
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Posebnosti u pogledu raspolaganja nekretninama u poduzetničkim zonama odnose se na 
građevinsko zemljište u vlasništvu Općine namijenjeno za gospodarsku namjenu na području 
poduzetničkih zona sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji. 
 

Članak 50. 
Općina može raspolagati putem javnog natječaja nekretninama u poduzetničkim zonama 
putem prodaje, prava građenja te davanjem u zakup.  
Cilj raspolaganja nekretninama na području poduzetničke zone jest stvaranje gospodarskih 
uvjeta za poticanje ulaganja i izgradnju gospodarsko – poslovnih i gospodarsko – 
proizvodnih sadržaja. 
 

Članak 51. 
Uvjeti, način i postupak raspolaganja nekretninama u poduzetničkoj zoni regulirati će se 
posebnom odlukom. 
 
 
 
 
 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 52. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o gospodarenju 
nekretninama Općina Sveta Nedelja (“Službeni novine Općine Sveta Nedelja” broj 3/11). 
 

Članak 53. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novine Općine       
Sveta Nedelja". 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 

 
KLASA: 024-02/22-01/004 
URBROJ: 2163-32-03-22-4 
Nedešćina, 19. srpnja 2022. 

                       Predsjednik  
                         Općinskog vijeća 

 
                   Nenad Radičanin, v.r. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27.  
Na temelju članka 35. 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, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene 

novine Općine Sveta Nedelja“„ broj 11/18. i 3/21), a u svezi sa člankom 27. stavkom 1. 

Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16), 

Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2022. godine 

donijelo je  
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ODLUKU 

o provedbi projekta zamjene azbestnih krovnih pokrova  
na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta Nedelja 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti, kriteriji i postupak prema kojemu će Općina Sveta 

Nedelja (u daljnjem tekstu: Općina), radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša, bespovratnim 

novčanim sredstvima sufinancirati provedbu projekta zamjene (uklanjanja i zbrinjavanja) 

azbestnih krovnih pokrova na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta Nedelja. 

Članak 2. 

(1) Zgrada, u smislu ove Odluke, je svaka građevina koja je izgrađena na temelju 

građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema 

zakonu kojim se uređuje projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina ili prema 

posebnom zakonu s njom izjednačena. 

(2) Predmet ove Odluke nisu zgrade čija je gradnja u tijeku ili za koje je pokrenut postupak 

ozakonjenja sukladno odredbama  zakona kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne 

posljedice ozakonjenja zgrada, sve do okončanja postupka ozakonjenja. 

 

 

II. KORISNICI SREDSTAVA I UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA 

Članak 3. 

(1) Pravo na bespovratna novčana sredstva Općine, nakon raspisanog i objavljenog Javnog 

poziva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova zamjene 

azbestnih  krovnih  pokrova  na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta Nedelja 

(u daljnjem tekstu: Javni poziv), može ostvariti fizička osoba s prebivalištem na području 

Općine Sveta Nedelja: 

- koja  je  vlasnik  ili  suvlasnik  zgrade  koja  se  nalazi  na  području  Općine 

Sveta Nedelja, a ima krovni pokrov koji sadrži azbest 

- podnese zahtjev za korištenje/dodjelu bespovratnih novčanih sredstava Općine 

sukladno uvjetima iz Javnog poziva  

- koja dostavi obveznu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete sukladno Javnom 

pozivu 

- nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Sveta Nedelja. 

(2) Pravo na bespovratna novčana sredstva Općine može ostvariti fizička osoba iz stavka 1. 

ovog članka isključivo za jednu zgradu koja se nalazi na području Općine Sveta Nedelja. 

Članak 4. 

Zgrada na kojoj je izvršena zamjena azbestnog krovnog pokrova mora udovoljavati 

slijedećim uvjetima: 
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- mora biti postojeća u smislu zakona kojim se uređuje projektiranje, građenje, 

uporaba i održavanje građevina 

- mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu podnositelja zahtjeva 

- mora se nalaziti na administrativnom području Općine Sveta Nedelja. 

 

III. SREDSTVA OPĆINE 

Članak 5. 

(1) Ukupan iznos raspoloživih sredstava Općine za sufinanciranje provedbe projekta 

zamjene azbestnih krovnih pokrova na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta 

Nedelja  osigurava se u Proračunu Općine Sveta Nedelja. 

(2) Podnositelj  zahtjeva  može  ostvariti  pravo  na  bespovratna  novčana sredstva Općine 

po Javnom pozivu u visini do maksimalno 5.000,00 kuna (bez PDV-a), a temeljem 

ispostavljenog i plaćenog računa ovlaštene pravne osobe koja ima dozvolu za sakupljanje 

takve vrste otpada te sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

(3) Po Javnom pozivu može se dostaviti jedan zahtjev za dodjelu bespovratnih novčanih 

sredstava za sufinanciranje zamjene azbestnog krovnog pokrova i to samo za jednu zgradu. 

 

IV. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI SUFINANCIRANJA 

Članak 6. 

(1) Sredstva pomoći Općine isplaćivati će se samo za prihvatljive troškove nastale u 

postupku zamjene  azbestnih  krovnih  pokrova  na  zgradama  koje  se nalaze na području 

Općine Sveta Nedelja.  

(2) Prihvatljivim troškovima u postupku zamjene azbestnih krovnih pokrova na zgradama 

smatrati će se samo troškovi uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova, a koji su 

nastali tijekom godine u kojoj se raspisuje i objavljuje Javni poziv. 

(3) Da bi se troškovi uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova nastali u postupku 

zamjene azbestnih krovnih pokrova na zgradama smatrali prihvatljivim potrebno je osigurati i 

dokazati da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog materijala izvršen na 

odgovarajući i prihvatljiv način, sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži 

azbest („Narodne novine“, broj 69/16) te Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest 

(„Narodne novine“, broj 89/08), a što se dokazuje potvrdom ovlaštene pravne osobe koja ima 

dozvolu za sakupljanje takve vrste otpada. 

 

 V. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPOVRATNA NOVČANA SREDSTVA  

Članak 7. 

(1) Pravo na korištenje bespovratnih novčanih sredstava Općine ostvaruje se putem Javnog 

poziva iz članka 3. stavka 1. ove Odluke. 

(2) Javni poziv raspisuje Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja. 

(3) Javni poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine Sveta Nedelja i na 

oglasnoj ploči, a obavijest o objavi Javnog poziva može se objaviti i u dnevnom tisku te 

putem radio obavijesti i slično. 
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(4) Fizička osoba iz članka 3. stavka 1. ove Odluke dužna je zahtjev za dodjelu bespovratnih 

novčanih  sredstava  za  sufinanciranje  troškova   zamjene   azbestnog   krovnog   pokrova 

(u daljnjem tekstu: zahtjev) podnijeti na propisanom obrascu te priložiti obveznu 

dokumentaciju. 

(5) Kod  zgrada  u  vlasništvu  više  fizičkih  osoba,  zahtjev  podnosi  jedan  od  suvlasnika, 

uz suglasnost svih ostalih suvlasnika zgrade za podnošenje zahtjeva, a koja se daje na 

propisanom obrascu.  

 

VI. OBVEZNA DOKUMENTACIJA  

Članak 8. 

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

- potpisan i cjelovito ispunjen zahtjev kojeg potpisuje vlasnik ili suvlasnik zgrade 

- obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva 

- vlasnički list (izvadak iz zemljišne knjige) za zgradu – ne stariji od 30 dana 

- suglasnost suvlasnika za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih 

novčanih sredstava za sufinanciranje troškova zamjene azbestnog krovnog 

pokrova ukoliko zahtjev podnosi jedan od suvlasnika zgrade  

- dokaz o legalno izgrađenoj zgradi na kojoj su izvedeni radovi zamjene 

azbestnog krovnog pokrova (građevinska dozvola ili uporabna dozvola ili 

završno izvješće nadzornog inženjera ili rješenje o izvedenom stanju ili potvrda 

(uvjerenje) da je zgrada izgrađena prije 15. veljače 1968. godine) 

- račun o uklanjanju i zbrinjavanju azbestnog krovnog pokrova 

- dokaz o plaćanju računa (izvadak sa tekućeg računa ili potvrda o izvršenoj 

transakciji)  

- potvrdu ovlaštene pravne osobe da je postupak uklanjanja i zbrinjavan ja 

azbestnog materijala izvršen na odgovarajući i prihvatljiv način sukladno 

Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest te Naputku o 

postupanju s otpadom koji sadrži azbest 

- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Sveta Nedelja – ne stariju od 30 

dana. 

(2) Sve   dokumente  iz  stavka  1.  ovog   članka,  osim  zahtjeva  i  suglasnosti  suvlasnika 

za podnošenje zahtjeva, podnositelj zahtjeva može dostaviti u neovjerenoj preslici. 

(3) U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje je 

podnositelj zahtjeva dostavio uz zahtjev može se radi provjere istinitosti podataka: 

- od podnositelja zahtjeva zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili 

ovjerene preslike dokumenata i/ili 

- obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima. 

 

 
VII. NAČIN, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE ZAHTJEVA 

Članak 9. 

(1) Zahtjev se dostavlja poštom na adresu Općina Sveta Nedelja, Nedešćina 103, 52231 

Nedešćina ili se predaje neposredno u pisarnici Općine Sveta Nedelja, u zatvorenoj omotn ici, 

uz  naznaku:  „Javni  poziv  za  sufinanciranje troškova zamjene azbestnih krovnih pokrova 

na području Općine Sveta Nedelja“. 
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(2) Zahtjevi se mogu dostavljati u roku određenom u Javnom pozivu. 

(3) Zahtjevi dostavljeni prije ili nakon isteka roka određenog u Javnom pozivu neće se 

razmatrati. 

 

VIII.  OBRADA ZAHTJEVA 

Članak 10. 

(1) Zahtjeve dostavljene po Javnom pozivu obrađuje odnosno razmatra Jedinstveni upravni 

odjel Općine Sveta Nedelja. 

(2) Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja neće razmatrati zahtjeve: 

- koji nisu predmet Javnog poziva 

- koji su dostavljeni prije ili nakon isteka roka za njihovu dostavu utvrđenog u 

Javnom pozivu 

- koji su dostavljeni od osoba koje Javnim pozivom nisu određene kao korisnici 

sredstava Općine 

- koji su dostavljeni na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz Javnog 

poziva. 

(3) Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja utvrđuje pravovremenost pristiglih 

zahtjeva, udovoljavanje uvjetima Javnog poziva te cjelovitost i točnost zahtjeva i priložene 

dokumentacije. 

(4) Zahtjevi se razmatraju kronološki prema datumu zaprimanja. 

(5) Ukoliko  podnositelj  zahtjeva  ne  zadovoljava  jedan  ili više uvjeta iz Javnog poziva, 

njegov zahtjev će se isključiti iz daljnjeg postupka. 

 

IX. ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA 

Članak 11. 

(1) Odluku o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava Općine donosi Općinska načelnica 

Općine Sveta Nedelja na temelju dinamike pristizanja urednih zahtjeva po raspisanom i 

objavljenom Javnom pozivu. 

(2) Odluka o dodjeli sredstava Općine dostavlja se korisniku, na dokaziv način. 

(3) Na temelju Odluke o dodjeli sredstava Općine s  korisnikom sredstava sklapa se Ugovor 

o sufinanciranju troškova zamjene azbestnog krovnog pokrova, a kojim će se urediti 

međusobna prava i obveze ugovornih strana. 

 

X. ISPLATA SREDSTAVA 

Članak 12. 

Isplata bespovratnih novčanih sredstava Općine izvršit će se na temelju Odluke o dodjeli 

sredstava Općine i Ugovora iz članka 11. stavka 3. ove Odluke. 

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE 
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                                                            Članak 13. 

Obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova 

zamjene   azbestnog   krovnog  pokrova   na   području  Općine  Sveta  Nedelja  (Obrazac 1) 

i Obrazac suglasnosti suvlasnika za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih 

sredstava za sufinanciranje troškova zamjene azbestnog krovnog pokrova na području 

Općine Sveta Nedelja (Obrazac 2) nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio. 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Sveta Nedelja“. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 

KLASA: 024-02/22-01/004  
URBROJ: 2163-32-03-22-5  
Nedešćina, 19. srpnja 2022. 
                                                                                                         Predsjednik   

                                       Općinskog vijeća 

                                                                                                          Nenad Radičanin, v.r. 
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                                                                                                                                                Obrazac 1. 

ZAHTJEV ZA DODJELU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA 
ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAMJENE AZBESTNOG KROVNOG POKROVA 

NA PODRUČJU OPĆINE SVETA NEDELJA U _________ GODINI 

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 

 
Ime i prezime 
podnositelja 
zahtjeva 
 

 

 
Adresa 
podnositelja 
zahtjeva 
 

 

 
OIB 
podnositelja 
zahtjeva 
 

 

 
Telefon/ 
mobitel 
 

 

E-mail  

PODACI O ZGRADI 

Zaokružiti                                                                 VLASNIK/SUVLASNIK                            

 
Katastarska 
čestica (k.č.) 
 

 
Katastarska 
općina (k.o.) 

 

OSTALI PODACI 

 
Poslovna 
banka  
 

 

 
Tekući  račun 
podnositelja 
zahtjeva, 
IBAN 
 

H R  

Iznos računa 

za uklanjanje 

i zbrinjavanje 

azbesta bez 

PDV-a. 
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UZ  ZAHTJEV PRILAŽE SE: 

1. Obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva 

2. Vlasnički list (Izvadak iz zemljišne knjige) za zgradu – ne stariji od 30 dana 

3. Suglasnost suvlasnika za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih 

sredstava  za   sufinanciranje  troškova  zamjene  azbestnog  krovnog   pokrova 

ukoliko zahtjev podnosi jedan od suvlasnika zgrade  

4. Dokaz o legalno izgrađenoj zgradi na kojoj su izvedeni radovi zamjene azbestnog 

krovnog pokrova (građevinska dozvola ili uporabna dozvola ili završno izvješće 

nadzornog inženjera ili rješenje o izvedenom stanju ili potvrda (uvjerenje) da je 

zgrada izgrađena prije 15. veljače 1968. godine) 

5. Račun o uklanjanju i zbrinjavanju azbestnog krovnog pokrova  

6. Dokaz o plaćanju računa (izvadak sa tekućeg računa ili potvrda o izvršenoj 

transakciji) 

7. Potvrda ovlaštene pravne osobe da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog 

materijala izvršen na odgovarajući i prihvatljiv način, sukladno Pravilniku o 

građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine, broj 69/16) te 

Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 89/08) 

8. Potvrda Općine Sveta Nedelja o nepostojanju duga prema Općini Sveta Nedelja  

(potvrdu  zatražiti  u  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  Općine  Sveta Nedelja, 

052/865-631) – ne starija od 30 dana. 

 

 
Izjavljujem da sam upoznat i da sam suglasan da se moji osobni podaci koriste za potrebe provedbe 

odnosnog projekta zamjene azbestnih krovnih pokrova te dostavljanjem ovog zahtjeva dajem odobrenje 

Općini Sveta Nedelja da osnovne podatke objavi na službenoj internetskoj stranici Općine, u „Službenim 

novinama Općine Sveta Nedelja“ i u drugim izvješćima.  

 
 
                Mjesto i datum              Podnositelj zahtjeva 
 
 
______________________________                          _________________________ 
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SUGLASNOST SUVLASNIKA 
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA 

ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAMJENE AZBESTNOG KROVNOG POKROVA 
NA PODRUČJU OPĆINE SVETA NEDELJA 

 

Upoznati smo s uvjetima, kriterijima i postupkom Javnog poziva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje 
troškova zamjene  azbestnog  krovnog  pokrova  na  zgradama  koje se nalaze na  području  Općine  Sveta  Nedelja u 
_________ godini te smo suglasni s  podnesenim  zahtjevom  za  sufinanciranje  krovnog  pokrova  na  zgradi  označenoj  kao 
k.č.__________ k.o. ____________, u naselju _____________. 
 

 
Suvlasnik (ime, prezime,                                     ____________________________________________________________________________ 
                            
adresa, OIB)                                                           ____________________________________________________________________________ 
                 
  
Potpis                                                                       __________________________ 
 
 
Suvlasnik (ime, prezime,                                    ____________________________________________________________________________ 
                            
adresa, OIB)                                                           ____________________________________________________________________________ 
                 
  
Potpis                                                                       __________________________ 
 
 
Suvlasnik (ime, prezime,                                   ___________________________________________________________________________ 
                            
adresa, OIB)                                                           ___________________________________________________________________________ 
 
Potpis                                                                        __________________________ 
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Suvlasnik (ime, prezime,                                   ____________________________________________________________________________ 
                            
adresa, OIB)                                                           ____________________________________________________________________________ 
                 
  
Potpis                                                                       __________________________ 
 
 
Suvlasnik (ime, prezime,                                   ____________________________________________________________________________ 
                            
adresa, OIB)                                                           ____________________________________________________________________________ 
                 
  
Potpis                                                                       __________________________ 
 
 
Suvlasnik (ime, prezime,                                   ____________________________________________________________________________ 
                            
adresa, OIB)                                                           ____________________________________________________________________________ 
                 
  
Potpis                                                                       __________________________ 
 
 
Suvlasnik (ime, prezime,                                   ____________________________________________________________________________ 
                            
adresa, OIB)                                                          ____________________________________________________________________________ 
                 
  
Potpis                                                                       __________________________ 
 
 



stranica 485 - broj 15  _                       Službene novine Općine Sveta Nedelja                  20. srpnja 2022. 
 
 
28. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - 
pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja 
(„Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 11/18. i 3/21) Općinsko vijeće Općine            
Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2022. godine donijelo je 
 
 
 

PRAVILNIK 
o dodjeli financijske potpore učenicima - sportašima 

Općine Sveta Nedelja 
 
 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom o dodjeli financijske potpore učenicima - sportašima Općine Sveta Nedelja 
(u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu financijske 
potpore učenicima - sportašima s područja Općine Sveta Nedelja te druga pitanja od značaja 
za dodjelu financijske potpore. 
 

Članak 2. 
 

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni 
u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 
 

Članak 3. 
 

Pravo na financijsku potporu imaju učenici - sportaši koji se školuju u osnovnim i srednjim 
školama i ispunjavaju slijedeće uvjete:  
 

- imaju prebivalište na području Općine Sveta Nedelja 
 

- članovi su sportskog kluba 
 

- u sportskom klubu tijekom cijele godine uredno i redovito obavljaju svoje sportske 
zadaće priprema i treninga te sudjeluju na natjecanjima 

 
 

Članak 4. 
 
Pravo na financijsku potporu učenik - sportaš ostvaruje na osnovu podnesenog zahtjeva 
kojem mora priložiti:  
 

- potvrdu o prebivalištu (ne stariju od mjesec dana) 
 
- izvadak iz matice rođenih/rodni list 

 
- potvrdu škole o upisu u tekuću školsku godinu 
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- potvrdu sportskog kluba o urednom i redovnom obavljanju sportske zadaće priprema i 
treninga kao i o natjecanjima. 

 
Članak 5. 

 

(1) Sredstva za isplatu financijske potpore koja se dodjeljuje temeljem ovog Pravilnika 
osiguravaju se u Proračunu Općine Sveta Nedelja. 
 
(2) Način dodjele i visinu financijske potpore za svaku školsku godinu utvrđuje Općinska 
načelnica Općine Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: Općinska načelnica) posebnom odlukom. 
 

Članak 6. 
 
Financijska potpora dodjeljuje se jednokratno. 
 

Članak 7. 
 

(1) Financijska potpora se dodjeljuje na temelju provedenog Javnog poziva u skladu s 
kriterijima iz ovog Pravilnika. 
 
(2) Javni poziv raspisuje Općinska načelnica, a isti se objavljuje na oglasnoj ploči i na web 
stranici Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 8. 
 
Zahtjev s potrebnom dokumentacijom  se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Sveta Nedelja. 
 

Članak 9. 
 

Pravo na financijsku potporu ne ostvaruju: 
 

- učenici - sportaši koji su prestali biti članovi sportskog kluba 
 

- učenici - sportaši koji su prestali uredno i redovito obavljati svoje sportske zadaće 
priprema, treninga i natjecanja 

 
- učenici - sportaši koji su odjavili prebivalište s područja Općine Sveta Nedelja 

 
 

 
Članak 10. 

 

Učenici - sportaši koji su članovi više sportskih klubova ostvaruju financijsku potporu za 
samo jedan klub odnosno samo jednu financijsku potporu. 
 

 
Članak 11. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
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KLASA: 024-02/22-01/004 
URBROJ: 2163-32-03-22-6 
Nedešćina, 19. srpnja 2022. 
 

                                                                                                           Predsjednik 
                                                                                                                      Općinskog vijeća 

 
                                                                                                              Nenad Radičanin, v.r. 

 

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

29. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - 
pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) te članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja 
(„Službene  novine  Općine  Sveta  Nedelja“,  broj 11/18.  i  3/21) Općinsko vijeće Općine 
Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2022. godine donijelo je 

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama  
Pravilnika o dodjeli stipendija 

učenicima i studentima Općine Sveta Nedelja 
 

Članak 1. 
 
U Pravilniku o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Sveta Nedelja („Službene 
novine Općine Sveta Nedelja“ broj 17/18)  u članku 3. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2,  
3. i 4. koji glase: 
 
„(2) Pravo na stipendiju nemaju: 
 

- studenti koji ostvaruju dohotke s osnove radnog odnosa, 
- izvanredni studenti, 
- apsolventi, 
- primatelji drugih stipendija iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave kao i trgovačkih društava u kojima RH i JLP (R) S 
imaju većinsko vlasništvo. 

 
(3) Studenti koji su bili korisnici općinske stipendije, a koji su izgubili pravo na stipendiju zbog 
ponavljanja (gubitka) godine, ne mogu se više natjecati za dodjelu općinske stipendije. 
 
(4) Studenti koji su bili korisnici općinske stipendije na prvoj godini studija, a promijenili su 
obrazovnu ustanovu i ponovno upisuju prvu godinu, ne mogu se više natjecati za dodjelu 
općinske stipendije za sve one godine studija za koje su prethodno primali općinsku 
stipendiju.“. 

Članak 2. 
  
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
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KLASA: 024-02/22-01/004 
URBROJ: 2163-32-03-22-7 
Nedešćina, 19. srpnja 2022. 
 
                                                                                                          Predsjednik 
                                                                                                        Općinskog vijeća 
 
                                                                                                        Nenad Radičanin, v.r.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30. 

Na temelju članka 8. stavka 3. Odluke o javnim priznanjima Općine Sveta Nedelja 
(„Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 4/10. i 11/15) i članka 33. Statuta Općine 
Sveta Nedelja („Službene  novine  Općine  Sveta  Nedelja“,  broj 11/18.  i  3/21) Općinsko 
vijeće Općine Sveta Nedelja, prije objavljivanja Javnog poziva na podnošenje prijedloga za 
dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja u 2022. godini, na sjednici održanoj dana 19. 
srpnja 2022. godine donosi 

 
 
 

O D L U K U 
o visini novčane nagrade  

za dodjelu Priznanja Općine Sveta Nedelja za životno djelo 
u 2022. godini  

 
 
 

Članak 1. 

 
Ovom   Odlukom   utvrđuje   se   visina  novčane  nagrade  za  dodjelu  Priznanja  Općine 
Sveta Nedelja za životno djelo u 2022. godini. 
 
 

Članak 2. 
 
Visina novčane nagrade za dodjelu Priznanja Općine Sveta Nedelja za životno djelo u 2022. 
godini utvrđuje se u neto iznosu od 10.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 
 
KLASA: 024-02/22-01/004 
URBROJ: 2163-32-03-22-8 
Nedešćina, 19. srpnja 2022. 

                                                                                                                                                                                                                     
     Predsjednik 

                           Općinskog vijeća 
 
                                                                                                      Nenad Radičanin, v.r. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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31. 
 

Na temelju članka 26. stavka 2. i stavka 10. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine», 
broj   19/22),   članka   33.  Statuta  Općine  Sveta  Nedelja  («Službene   novine  Općine 
Sveta Nedelja»,  broj 11/18. i 3/21)  te  članka  22. stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine  Sveta  Nedelja  („Narodne novine“,  broj  17/18.  i  3/21)  Općinsko vijeće Općine 
Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2022. godine donijelo je  
 

 
O D L U K U 

o osnivanju, načinu rada  te pravima i obvezama članova  
Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 

 
 

Članak 1. 

 
Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: 
Savjet), uređuje način njegova rada te prava i obveze članova Savjeta. 
 

Članak 2.   
 

Savjet je savjetodavno radno tijelo Općine Sveta Nedelja. 
 

Članak 3. 
 
1) Savjet se osniva radi praćenja stanja, raspravljanja te davanja mišljenja nadležnim  
tijelima  Općine Sveta Nedelja vezano uz prava i obveze potrošača - korisnika javnih usluga. 
 
2) Pod javnim uslugama smatraju se usluge u smislu odredbe članka 25. stavka 1. Zakona o 
zaštiti potrošača. 

 
Članak 4. 

 
1) Savjet ima predsjednika i četiri člana koje Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja imenuje 
posebnom odlukom.  
 
2) Jedan član Savjeta je  predstavnik udruge za zaštitu potrošača koja djeluje i ima sjedište 
na području Istarske županije. 
 
3) Mandat članova Savjeta je 4 godine. 
 
 
 

Članak 5. 
 

Članovi Savjeta imaju prava i dužnosti: 
 
     - sudjelovati na sjednicama Savjeta 
 
     - raspravljati,  iznositi  mišljenja, davati prijedloge  te  glasovati  o  svakom  pitanju  koje   
       je na dnevnom redu sjednice Savjeta 
 
     - tražiti  i  dobiti  podatke  potrebne  za  obavljanje  dužnosti  člana  Savjeta  od   
       Jedinstvenog upravnog  odjela  Općine  Sveta  Nedelja  te  u  svezi   s   tim   koristiti  



stranica 490 - broj 15  _                       Službene novine Općine Sveta Nedelja                  20. srpnja 2022. 
 
 
       njihove stručne i administrativne usluge. 
 

Članak 6. 
 
(1) Savjet je dužan svoja mišljenja odnosno svoje akte pravovremeno dostavljati nadležnim 
tijelima Općine Sveta Nedelja. 
 
(2) Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim nadležno tijelo Općine Sveta Nedelja 
daje suglasnost na cijene javnih usluga ili na njihovu izmjenu. 

 
Članak 7. 

 
Članovi Savjeta imaju za svako prisustvovanje sjednici pravo na naknadu za rad u skladu s 
Odlukom o naknadi i drugim pravima članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 
Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 6/21).  

 
Članak 8. 

 

(1) Savjet radi na sjednicama. 
 
(2) Sjednicu Savjeta saziva predsjednik Savjeta prema potrebi. 
 
(3) Sjednice Savjeta sazivaju se pisanim pozivom. 
 
(4) Poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijali koji će se raspravljati na sjednici 
Savjeta dostavljaju se članovima Savjeta najmanje tri dana prije održavanja sjednice Savjeta. 
 
(5) Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni,  pozvati na sjednicu i osobe koje mogu 
doprinijeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja. 
 

Članak 9. 

 
(1) Predsjednik Savjeta predlaže dnevni red, predsjedava sjednicom Savjeta te potpisuje 
akte koje donosi Savjet. 
 
(2) Za donošenje akata na sjednici Savjeta potrebna je nazočnost većine članova Savjeta. 
 
(3) Savjet donosi akte većinom glasova nazočnih članova Savjeta. 
 
(4) Glasovanje na sjednici Savjeta je javno. 
 

Članak 10. 

 
(1) O radu sjednice Savjeta vodi se zapisnik. 
(2) Zapisnik  sadrži  osnovne  podatke  o  radu  sjednice,  o prijedlozima iznijetim na sjednici, 
o sudjelovanju u raspravi te o aktima donesenim na sjednici Savjeta. 
 

Članak 11. 

 
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja.  

 
 
 



stranica 491 - broj 15  _                       Službene novine Općine Sveta Nedelja                  20. srpnja 2022. 
 
 

Članak 12. 

 
Ova  Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Općine 
Sveta Nedelja». 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA 

 
KLASA: 024-02/22-01/004 
URBROJ: 2163-32-03-22-9 
Nedešćina, 19. srpnja 2022. 
 
                                                                                                   Predsjednik    
                                                                                              Općinskog vijeća 
 
                                                                                               Nenad Radičanin, v.r. 

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

 

AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

24. 

Na temelju članak 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17), članka 2. stavka 9. u svezi s člankom 24. 
Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/18) i članka 49. 
Statuta Općine Sveta Nedelja (»Službene novine Općine Sveta Nedelja«, broj 11/18 i 23/21 ), 
Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja, dana 20. srpnja 2022. godine donosi: 

 
 

ODLUKU 

o usvajanju Polugodišnjeg izvješća za 2022. godinu o provedbi Provedbenog programa Općine 

Sveta Nedelja za razdoblje od 2021. do 2025. godine   

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom usvaja se Polugodišnje izvješće za 2022. godinu o provedbi Provedbenog programa 
Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2021. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnje 
izvješće). Provedbeni program Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2021. do 2025. godine 
(„Službene novine Općine Sveta Nedelja“ br. 25/21) je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan 
s višegodišnjim proračunom kojeg  načelnica donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na 
dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu 
ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja 
za jedinice lokalne i područne samouprave. Jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog 
koordinatora polugodišnje i godišnje regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o provedbi 
provedbenog programa. 
Polugodišnje izvješće nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

 
Članak 2. 
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Polugodišnje izvješće objavit će se u Službenim novinama Općine Sveta Nedelja, te na službenoj web 
stranici Općine Svete Nedelja i dostupan je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o sustavu 
strateškog planiranja. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine Sveta 
Nedelja. 
 
KLASA: 024-03/22-01/007 
URBROJ: 2163-32-02-22-23 
Nedešćina, 20. srpnja 2022.  
 

OPĆINSKA  NAČELNICA 
 

IRENE FRANKOVIĆ, v.r. 
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IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA  

NOSITELJ 

IZRADE AKTA:  
Općina Sveta Nedjelja 

NAZIV AKTA 

STRATEŠKOG 

PLANIRANJA: 

Provedbeni program Općine 

Sveta Nedjelja 

IZVJEŠTAJNO 

RAZDOBLJE: 

Polugodišnje (01.01.2022.-

30.06.2022.) 

DATUM 

IZRADE 

IZVJEŠĆA: 

14.07.2022. 

Redni 

broj 

mjere 

Cilj iz 

hijerarhijski 

nadređenog 

akta 

strateškog 

planiranja 

Naziv mjere 

Ključne točke 

ostvarenja 

mjere 

Planirani rok 

postignuća 

ključne točke 

ostvarenja 

Pokazatelj 

rezultata mjere 

Početna 

vrijednost 

pokazatelja 

rezultata 

Ciljna 

vrijednost 

2022. 

Ostvarena 

vrijednost 

pokazatelja 

rezultata 

Iznos 

utrošenih 

proračunskih 

sredstava 

Postignuće 

ključnih 

točaka 

ostvarenja  

Status 

provedbe 

mjere 

Opis statusa 

provedbe 

mjere 

1 

SC 3. 

Učinkovito i 

djelotvorno 
pravosuđe, 

javna uprava 

i upravljanje 
državnom 

imovinom. 

Kontinuirani 

rad Općinske 

uprave 

✓ aktivnosti 

vezane za 
redovnu 

djelatnost 

izvršnog tijela, 

predstavničkih 
tijela i 

upravnih tijela 

samoupravne 
jedinice, 

✓ materijalni i 

ostali rashodi 

vezani za rad 
upravnih tijela 

i 

administracije, 

✓ jačanje 

kompetencija i 

unaprjeđenje 

sustava lokalne 

uprave, 

✓ učinkovito 

upravljanje 

javnim 

prostorom i 
imovinom, 

✓ redovne i 

izvanredne 

aktivnosti 
gradskih vijeća 

2025 

Broj planiranih 

sjednica 
Općinskog vijeća 

8 5 2 

 N/P  NE U TIJEKU 

Provedba 

redovnih 

aktivnosti je u 
tijeku, sukladno 

planu i 

programu rada 
Općinske 

uprave 

Broj održanih 

sjednica Vijeća 

Bošnjačke 
nacionalne 

manjine 

0 2 1 

Broj naslijeđene 

ošasne imovine 
1,00 1,00 0,00 

2 

SC 1. 

Konkurentno 
i inovativno 

gospodarstvo 

Poticanje 

gospodarskog 

razvoja 

✓ aktivnosti 

vezane za 
poticanje 

razvoja 

poduzetništva i 

gospodarstva, 

✓ poticanje 

2025 

Broj subvencija 

za pravne i 
fizičke osobe 

0,00 0,00 0,00 

 N/P  NE U TIJEKU 

LAG i FLAG 

kasne u objavi 
natječaja za 

korisnike. 

Subvencije i 

poticajne mjere 
Općine, 

Broj sudionika 
FLAG natječaja 

0,00 1,00 0,00 
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održivog 

razvoja 

turizma, 

✓ poboljšanje 

gospodarske 
konkurentnosti, 

✓ jačanje 

malog i 

srednjeg 
poduzetništva, 

✓ razvoj i 

pružanje 

potpora 
poduzetničkim 

institucijama. 

Broj sudionika 

LAG natječaja 
4,00 5,00 0,00 

provode se 

sukladno 

planiranom 

dinamikom i 
biti će 

dodijeljene 

prihvatljivim 
korisnicima do 

kraja tekuće 

godine 

3 

SC 3. 
Učinkovito i 

djelotvorno 

pravosuđe, 
javna uprava 

i upravljanje 

državnom 
imovinom 

Jačanje 

komunalne 

infrastrukture 

✓ aktivnosti 

vezane za 

izgradnju i 
održavanje 

komunalne 

infrastrukture, 

✓ 

rekonstrukcija, 

izgradnja i 

investicijsko 
održavanje 

komunalnih 

objekata i 

opreme, 

✓ čišćenje i 

uređenje 

građevina i 

uređaja javne 
namjene, 

✓ unaprjeđenje 

energetske 

infrastrukture, 

✓ razvoj i 

uspostavljanje 

održivog 

sustava 
vodoopskrbe i 

odvodnje 

2025 

Broj kućanstava 

kojima su 
zamijenjeni 

azbestni krovovi 

0 5 0 

 N/P  NE U TIJEKU 

Općina redovito 
održava sve 

javne površine. 

Zamijena 

azbestnih 
krovova planira 

se do kraja 

godine. U izradi 
je elaborat 

rekonstrukcije 

javne rasvjete 
pa će nakon 

završetka biti 

pokrenut 

postupak javne 
nabave 

Kvadratura 

uređenih zelenih 

površina 

65826 65826 65826 

Broj postavljenih 
rasvjetnih tijela 

11 11 0 

4 

SC 3. 

Učinkovito i 
djelotvorno 

pravosuđe, 

javna uprava 

i upravljanje 
državnom 

imovinom 

Prostorno i 

urbanističko 

planiranje 

✓ aktivnosti 

vezane za 

prostorno 

planiranje, 

✓ izdavanje 

građevinskih i 

lokacijskih 

dozvola i dr. 

akata vezanih 

2025 

Pokrivenost 

područja 
samoupravne 

jedinice 

prostornim 
planom 

100% 100% 100% 

 N/P  NE U TIJEKU 

Općinska 
uprava uz 

angažman 

vanjskih 
stručnjaka 

trenutno 

provodi 

aktivnosti 
rješavanja 
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za 

gradnju na 

području JLS, 

✓ unaprjeđenje 

te održivo 
korištenje 

prostora, 

✓ uspostava 

integriranog 
urbanističkog 

planiranja za 

učinkovito 
upravljanje 

prostorom i 

imovinom 

        

imovinsko-

pravnih statusa 

zemljišnih 

lokacija od 
razvojnog 

značaja Općine 

Sveta Nedjelja. 
Također su u 

pripremi 

izmjene i 
dopune 

Prostornog 

plana Općine za 

ključne 
razvojne 

projekte 

5 

SC 10. 

Održiva 

mobilnost 

Unapređenje 

prometne 

infrastrukture 

✓ aktivnosti 

vezane za 
unaprjeđenje 

javnog i 

putničkog 

prometa, 

✓ unaprjeđenje 

lokalne i 

regionalne 

prometne 
povezanosti, 

✓ unaprjeđenje 

i izgradnja 

prometne 
infrastrukture, 

✓ razvoj 

lokalne 

prometne 
mreže, 

✓ razvoj i 

poboljšanje 

uvjeta za 

siguran promet 

2025 

Metri novog 

asfalta 
670 300 250 

 N/P  NE U TIJEKU 

U prvih 6 
mjeseci tekuće 

godine 

asfaltirano je 
250m 

nerazvrstanih 

cesta. Prestala 

vrijednost 
planira se 

ostvariti do 

kraja godine. 

        

        

6 

SC 7. 

Sigurnost za 

stabilan 
razvoj. 

Protupožarna 

i civilna 

zaštita 

✓ uspostava i 

unaprjeđenje 

sustava civilne 

zaštite, 

✓ poboljšanje 

opremljenosti i 

kapaciteta 

protupožarnih 
snaga, 

✓ promotivne 

aktivnosti 

protupožarne 
zaštite, 

✓ organizacija 

2025 

Ukupan broj 

pripadnika 

sustava 
civilne zaštite na 

području JLS 

75 75 75 

 N/P  NE U TIJEKU 

Na području 

općine nije 

došlo do 
promjene broja 

pripadnika 

civilne zaštite. 

Iako se sve 
planirane 

aktivnosti 

redovno 
provode, za 

polugodišnje 

razdoblje nisu 
dostupni 

podatci o broju 

Broj intervencija 
civilne zaštite na 

području JLS 

136,00 135,00 0,00 
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i redovan rad 

sustava zaštite 

i spašavanja na 

području 
samoupravne 

jedinice i sl. 

provedeni 

intervencija 

organizacijskih 

cjelina sustava 
zaštite i 

spašavanja 

7 

SC 8. 

Ekološka i 
energetska 

tranzicija za 

klimatsku 

neutralnos 

 Zaštita i 

unapređenje 

prirodnog 

okoliša 

✓ aktivnosti 

vezane za 
zaštitu prirode, 

✓ očuvanje i 

unaprjeđenje 

kvalitete 
okoliša, 

✓ izgradnja 

građevina za 

gospodarenje 

otpadom, 

✓ uspostava 

cjelovitog 

sustava za 

održivo 
gospodarenje 

otpadom, 

✓ ulaganja u 

očuvanje 
okoliša i 

prirodne 

baštine. 

2025 

Broj izlazaka na 
teren 

higijeničarske 

službe 

16 17 6 

 N/P  NE U TIJEKU 

U prvih 6 

mjeseci na 
higijeničarska 

služba izišla je 

na teren 6 puta. 
U prvih 6 

mjeseci 

sanirana su 3 

divlja deponija. 

Broj saniranih 

divljih deponija 
7 8 3 

        

8 

SC 1. 
Konkurentno 

i inovativno 

gospodarstvo 

Kultura, 

tjelesna 

kultura i 

šport 

✓ aktivnosti 

vezane za 
razvoj kulture 

te tjelesne 

kulture i 
sporta, 

✓ unaprjeđenje 

dostupnosti 

sportsko 
rekreacijskih 

sadržaja, 

✓ promicanje 

kulture i 

kulturnih 
sadržaja, 

✓ poticanje 

razvoja sporta i 

rekreacije, 

✓ ulaganja u 

zaštitu kulturne 

baštine te 

očuvanje i 
promociju kult. 

i 

povijesnih 

2025 

Broj održanih 

manifestacija 
1,00 7,00 2,00 

 N/P  NE U TIJEKU 

U prvih 6 

mjeseci održane 

su dvije 
planirane 

manifestacije. 

Do kraja godine 
očekuje se 

održavanje 

ostalih 

planiranih 
manifestacija. 

Uz uvjet da 

epidemijsko 
stanje ostane 

nepromijenjeno. 

Na području 

općine i dalje 
djeluje 11 

udruga, čije se 

aktivnosti 
provode 

sukladno 

planiranim 
programom 

rada.  

Broj udruga i 
zajednica koje 

djeluju na 

području općine 

11,00 11,00 11,00 
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vrijednosti i sl. 

9 

SC 2. 

Obrazovani i 

zaposleni 
ljudi 

Odgoj i 

obrazovanje 

✓ redovna 

djelatnost 

vrtića i 
provedba 

predškolskog 

odgoja, 

✓ aktivnosti 

vezane za 
odgoj, 

obrazovanje i 

tehničku 
kulturu, 

✓ redovna 

djelatnost 

osnovnih 
škola, 

✓ unaprjeđenje 

uvjeta za 

obrazovanje, 

✓ dodjela 

stipendija za 

visoko i 

srednjoškolsko 

obrazovanje i 
sl 

2025 

Broj polaznika 

vrtića ''Pjerina 

Verbanac'' Labin, 
„Glorija“ Labin i 

''Kockica'' Kršan 

102,50 104,50 105,50 

 N/P  DA  PROVEDENO 

Premašen je 

broj upisane 

djece u dječje 
vrtiće, a 

izvješće će biti 

dostupno na 

kraju tekuće 
godine. Iako 

nije dostignut 

predviđeni broj 
korisniika 

aktivnost se 

smatra 

provedenom jer 
je Općina 

omogućila 

sufinanciranje 
produženog 

boravka za sve 

zainteresirane 
učenike. 

Stipendije su 

dodijeljene 

svim 
kandidatima 

koji su 

zadovoljili 
definirane 

kriterije. 

Stipendije se 

isplaćuju 
redovite i 

sukladno 

stipendijskim 
ugovorima. S 

obzirom na 

navedeno 
očekivani cilje 

je ostvaren, 

iako nije nije 

dostignuta 
pretpostavljena 

vrijednost. 

Broj polaznika 

produženog 
boravka u 

OŠ Vitomir 

Širola Pajo 

36,00 38,00 36,00 

Broj 

učenika/studenata 

kojima je 
dodijeljene 

stipendija 

53,00 53,00 52,00 

10 

SC 2. 

Obrazovani i 

zaposleni 

ljudi 

Ulaganje u 

socijalnu skrb 

i zdravstvo 

✓ poboljšanje 

sustava 

pružanja javnih 
zdravstvenih 

usluga, 

2025 

Broj učenika 
kojima je 

dodijeljena 

pomoć za 

troškove školske 
kuhinje 

40,00 40,00 40,00  N/P  DA PROVEDENO 

Pomoć za 
troškove 

školske kuhinje 

dodijeljena je 

svim učenicima 
koji su 
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✓ unaprjeđenje 

dostupnosti 

usluga 

zdravstvene 

zaštite, 

✓ aktivnosti 

vezane za 

pružanje 

socijalne skrbi 
osjetljivim 

skupinama, 

✓ dodjela 

subvencija, 
pomoći i 

donacija, 

✓ pružanje 

socijalne 
zaštite i 

unaprjeđenje 

kvalitete života 

građana. 

Broj učenika 

kojima je 

dodijeljena 

pomoć za putne 
troškove 

14,00 14,00 9,00 

zadovoljili 

definirane 

kriterije. 

Ostvarena 
vrijednost 

jednaka je 

pretpostavljenoj 
vrijednosti pa 

se cilj smatra 

ostvarenim. 
Sufinanciranje 

putnih troškova 

učenika 

dodijeljena je 
svim učenicima 

koji su aplicirali 

za 
sufinanciranje, 

uz uvjet 

zadovoljenja 

osnovnih 
kriterija. Stoga, 

iako nije 

ostvarena 
pretpostavljena 

vrijednost, cilj 

se smatra 
ostvarenim 

        

 


