
            

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN  
Gradonačelnik 
 
KLASA: 612-01/18-01/60 
UR.BROJ: 2144-01-01-18-1 
Labin, 14. rujan 2018. 
 

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 
9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.), Gradonačelnik Grada Labina, 14. rujna 2018. 
godine, donosi 

 
Fotonatječaj „POKRENI SE“ 

 
I. 

Grad Labin objavljuje Foto-natječaj „POKRENI SE“ za fotografske amatere i sve 
ljubitelje fotografije povodom nadolazećeg Europskog tjedna mobilnosti.  

II.  

Foto-natječaj će biti otvoren od 16. rujna do 22. rujna 2018. godine.  

III. 

Na Foto-natječaju mogu sudjelovati fotografski amateri i ljubitelji fotografije, a 
potrebno je fotografirati događaj, aktivnost, kretanje, prometna rješenja, naše sugrađane dok 
pješače, voze bicikl, koriste javni prijevoz i slične situacije s naglaskom na kretanje.  

IV. 

Uvjeti i način predaje fotografija su sljedeći: 

 Svaki/svaka autor/autorica može poslati do dvije (2) crno-bijele ili kolor fotografije, 
 Fotografije se predaju popunjavanjem prijavnice i slanjem isključivo putem e-maila 

ured.grada@labin.hr,   
 Fotografije moraju biti isključivo u digitalnom obliku, u JPG/JPEG formatu, minimalne 

veličine 2 MB, 
 Fotografije ne smiju sadržavati nikakve tekstualne poruke niti potpise, 
 Fotografije koje ne udovoljavaju kriterijima natječaja (rok dostave, tema natječaja, bez 

prijavnice i sl.) neće biti prihvaćene. 

IV. 

Nakon zatvaranja roka za dostavu fotografija Povjerenstvo za odabir najuspješnijih 
fotografija utvrđuje fotografije koje udovoljavaju uvjetima natječaja i fotografije koje ulaze u 

mailto:ured.grada@labin.hr


uži krug za glasanje. Te se fotografije objavljuju na službenim stranicama Grada Labina i 
Facebook profilu Grada Labina. 

V. 

Od 26. rujna do 28. rujna do 15:00 sati građani će moći glasati za najbolju fotografiju 
putem Facebook stranice Grada Labina oznakom „Sviđa mi se“ na fotografiji za koju glasaju. 
Tri fotografije koje dobiju najviše glasova građana potvrdit će Povjerenstvo za odabir 
najuspješnijih fotografija i objaviti na web portalu Grada Labina te predložiti za nagrade. 

VI. 

Autorima triju najuspješnijih fotografija dodijelit će se nagrade, i to za fotografiju koja je 
osvojila: 

- 1. mjesto na iznos od 800,00 kuna, 
- 2. mjesto na iznos od 400,00 kuna, 
- 3. mjesto na iznos od 200,00 kuna. 

VII. 

Autor/autorica fotografija poslanih na ovaj Foto-natječaj prepušta ostvarivanje 
autorskog prava u dijelu reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti tih fotografija, u 
bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom mediju. 

GRADONAČELNIK 

Valter Glavičić 

 

 

 

 

 

 

 


