
 

 

             
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 18. veljače 2019. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 
n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 

 
 
 
 
Poštovani, 

 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 
9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni 
prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Labina (Pješačka staza 
Rabac). 
 Za izvjestitelja koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela određujem 
pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Donalda 
Blaškovića. 

 

 

 
GRADONAČELNIK  

 
                                                                                                                     Valter Glavičić,v.r. 

 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            
REPUBLIKA HRVATSKA        
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće                                                                                                           PRIJEDLOG 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Labin,  

 
Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 

9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.) i točke 3.2. c) Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. 
ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu M 3.1.1. – 1/19, 
objavljenog od Lokalne akcijske grupe “Istočna Istra”, dana 23. siječnja 2019., Gradsko vijeće 
Grada Labina na sjednici ___________ godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Labina 
 
I 

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Labina radi realizacije 
projekta “Pješačka staza Rabac (Opatijska - Omladinska ulica)” unutar tipa operacije 3.1.1. 
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a “ISTOČNA 
ISTRA”. 
 

II 
Projekt „Pješačka staza Rabac (Opatijska - Omladinska ulica)“ se odnosi na zahvat 

izgradnje pješačke staze koja nije sastavni dio ceste, te koja bi povezivala Opatijsku ulicu sa 
Omladinskom ulicom u naselju Rabac, a koja se nalazi na nekretnini oznake k.č. 170/79, k.o. 
Rabac.  

 
            III 

Sastavni dio ove Odluke je prilog „Opis projekta “ u skladu s točkom 3.2. c i Prilogom III. 
Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu M 3.1.1. – 1/19, objavljenog od Lokacijske akcijske grupe „Istočna Istra“, 
dana 23. siječnja 2019. godine. 

 
IV 

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

                                PREDSJEDNICA 
                                  Gradskog vijeća 
 

                                                                                                                              Eni Modrušan 
                                            

 
DOSTAVITI: 

1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom- ovdje 
2. LAG- Istočna Istra, uz natječajnu dokumentaciju 
3. Pismohrana – ovdje 



 

 
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 

1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

• Zakon 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, 137/15, 123/17) 

• Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani tekst, 

8/13., 3/16. i 2/18.) 

• Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu m 3.1.1. – 1/19, objavljen od LAG “Istočna Istra”, 

23.01.2019. godine 

 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u svezi s 
člankom 31. Statuta Grada Labina, Gradsko vijeće donosi donosi odluke i druge opće akte kojima 
uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada. 

Točkom 3.2.c Natječaja za provedbu operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a “ISTOČNA ISTRA” propisano je da prijavljeni 
projekt jedinice lokalne samouprave mora imati suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne 
samouprave za provedbu ulaganja opisanih projektom, te da prilog III natječaja “Opis projekta” 
mora biti sastavni dio suglasnosti. Natječaj je objavljen 23. siječnja 2019., a rok prijave projekta je 
od 14. veljače 2019. do 20. ožujka 2019. godine. 

Projekt “Pješačka staza Rabac (Opatijska - Omladinska ulica)” se odnosi na zahvat 
izgradnje pješačke staze koja bi povezivala Opatijsku ulicu sa Omladinskom ulicom u naselju 
Rabac. Glavni cilj projekta je stvoriti adekvatne uvjete za sigurniji promet za pješake u naselju 
Rabac, dok je specifičan cilj stvoriti uvjete za sigurniji promet za pješake na dionici između 
Opatijske i Omladinske ulice. Projektom će se doprinijeti boljoj pješačkoj povezanosti gornjeg 
Rapca sa centralnim dijelom te samim time smanjenjem izoliranosti gornjeg Rapca, većoj 
sigurnosti za pješake i za sve sudionike cestovnog prometa te većoj motiviranost mještana za 
aktivniji i zdraviji način života i smanjeno korištenje motornih vozila naročito u toku turističke 
sezone. Ukupna predviđena vrijednost projekta iznosi 149.000,00 kuna. Ulaganje je planirano u 
razdoblju od rujna 2019. godine do studenog 2019. godine. 

Detaljan opis projekta i troškovi ulaganja navedeni su u prilogu ove Odluke „Opis projekta“. 
Radi prijave projekta na objavljeni Natječaj LAG-a “Istočna Istra”, predlaže se donošenje 

predmetne Odluke. 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

  Sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projekta te 

maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih 

izdataka u okviru ovog poziva osigurat će se iz vlastitih proračunskih sredstava Grada Labina 

(Proračun – Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska).  

 

 Prijedlog izradila:                                                                                  GRADONAČELNIK            

             Tijana Celija, v.r.                                                                                       Valter Glavičić, v.r. 

:               Pročelnik                    

          Donald Blašković, v.r.                                  


