
 

              

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                    
ISTARSKA ŽUPANIJA                                                                                       PRIJEDLOG     

GRAD LABIN                                                                 
Gradsko vijeće    
                                                                                           
KLASA: 021-05/18-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-18-1 
Labin, __. ________ 2018. 

           

Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 
9/09., 9/10. - lektorirani tekst, 8/13., 3/16. I 2/18.) i i članka 20. stavak 23. Pravilnika o provedbi 
mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine, br. 71/16), Gradsko vijeće 
Grada Labina na sjednici__. ________ 2018. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan  

za projekt - Građevina javne i društvene namjene - Vatrogasni dom 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom daje se suglasnost korisniku projekta Općini Pićan za provedbu ulaganja na 
području Općine Pićan za projekt – Građevina javne i društvene namjene Vatrogasni dom 
(naselje Sveta Katarina), prema priloženom “Opisu projekta/operacije”. 
 
 

Članak 2. 
 
Suglasnost se daje u svrhu prijave na natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”  u okviru Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima”, Podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. 
U svrhu prijave projekta na natječaj naveden u prvom stavku ove točke, ovom Odlukom se 
daje i suglasnost Općini Pićan za prijavu na natječaj. 
 
 
 

 Članak 3. 
 
Prilog “Opis projekta” sastavni je dio ove Odluke.  
U prilogu iz prethodnog stavka navedeni su bitni podaci o projektu: naziv projekta/operacije, 
naziv korisnika, kratki opis projekta/operacije, društvena opravdanost projekta/operacije, 



 

financijski kapacitet korisnika i procjena troškova projekta, ljudski kapaciteti za provedbu 
projekta, način održavanja i upravljanja projektom/operacijom, doprinos ulaganja stvaranju 
novih radnih mjesta, usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom 
Općine Pićan. 
 

Članak 4. 
 
Ulaganje u projekt – Građevina javne i društvene namjene Vatrogasni dom, od posebnog  je 
interesa za lokalno stanovništvo te će biti namijenjeno javnoj upotrebi i dostupno različitim 
pojedincima i interesnim skupinama. 
Ulaganje u projekt iz prethodnog stavka ovog  članka u skladu je s Programom ukupnog 
razvoja Općine Pićan za razdoblje od 2015.-2020. godine i s lokalnom razvojnom strategijom 
Lokalne akcijske grupe Istočna Istra za razdoblje od 2014.-2020. 
 
 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u  „Službenim novinama Grada Labina“. 
 
 
    
 
                                                                                                            PREDSJEDNICA 

                                                                                                                 Gradskog vijeća  

          Eni Modrušan 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Općina Pićan, Pićan 40 

2. LAG – Istočna Istra, Labin, Rudarska 1 

3. Pismohrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
uz Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 
na području Općine Pićan za Projekt – Vatrogasni dom 

 
I.  ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE  

- Pravilnik o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ 
iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 
(Narodne novine, broj 48/2018 )   

- Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 9/09., 9/10 - lektorirani 
tekst, 8/13., 3/16. i 02/18). 

 
II.  OBRAZLOŽENJE ODLUKE 
 
Općina Pićan i LAG „Istočna Istra“ partneri su u Projektu „Građevina javne i društvene 
namjene“ – Vatrogasni domu naselju Sveta Katarina u Općini Pićan koja se prijavljuje na 
Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu”  u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020., Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, Podmjere 7.4. 
“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. 

U Pravilima natječaja 7.4.1., navedena je dokumentacija za podnošenje zahtjeva i u točki 3. 
piše da treba suglasnost predstavničkog tijela jedinice/a lokalne samouprave uz objašnjenje: 

*U slučaju zajedničkog projekta, akt predstavničkog tijela o suglasnosti za provedbu ulaganja 

potrebno je ishoditi od svih jedinica lokalne samouprave na čijem području je sjedište nositelja 

i svih partnera u zajedničkom projektu.“  

 U konkretnom slučaju, u ovom Projektu, LAG – „Istočna Istra“ je partner, a sjedište mu je na 
području Grada Labina, i zato treba suglasnost Gradskog vijeća Grada Labina.  

 
III.  SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 
 
Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Labina. 
 

 
  Gradonačelnik 
Valter Glavičić v.r. 

 
 
Prijedlog Odluke sa Prilogom  
i obrazloženjem pripremili: 
- Općina Pićan 
- V.d. Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, 

Gradskog vijeća i opće poslove Jasmina Milanović Ružić., v.r. 


