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GRAD  LABIN  

AKTI VIJEĆA 
 

65. 

Na temelju članka 79. stavka 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine», broj 
144/12., 121/16., 98/19. i 42/20.), i članka 37. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada 
Labina“, broj 9/09, 9/10-lektorirani tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), 
Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici  održanoj dana 14. srpnja 2020. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o početku mirovanja vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti 

zamjeniku vijećnika 
 
 
I 

 
 Utvrđuje se da je s danom 7. srpnja 2020. godine započelo mirovanje vijećničkog 
mandata vijećniku Ervinu Mešanoviću iz osobnih razloga. 
 
       

II 
 
 Vijećničku dužnost, s danom 7. srpnja 2020. godine počinje obnašati zamjenik vijećnika  
Dean Nestorović iz Labina, Rudarska 11/1. 
 
 

III 
 

Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama Grada Labina“. 
 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
 
KLASA: 021-05/20-01/76 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 
 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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66. 

Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 

9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), Gradsko vijeće 

Grada Labina je na sjednici 14. srpnja 2020. godine, razmatralo Izvještaj o poslovanju 

Trgovačkog društva Labin stan d.o.o. Labin za 2019. godinu, te je donijelo slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD Labin stan d.o.o. Labin za 2019. godinu 

 

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Labin stan d.o.o. Labin za 

2019. godinu kako ga je prihvatila Skupština Trgovačkog društva na sjednici 16. travnja 2020. 

godine. 

  
  2. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog. 

  

        3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama 

Grada Labina“. 

  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
 
KLASA: 021-05/20-01/77 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 
 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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67. 

Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 

9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), Gradsko vijeće 

Grada Labina je na sjednici 14. srpnja 2020. godine, razmatralo Izvješće o poslovanju 

Trgovačkog društva VODOVOD LABIN d.o.o. Labin za 2019. godinu, te je donijelo slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin za 2019. 

godinu 

 

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva VODOVOD LABIN d.o.o. 

Labin za 2019. godinu kako ga je prihvatio Nadzorni odbor Trgovačkog društva na sjednici 27. 

travnja 2020. godine i  Skupština Trgovačkog društva na sjednici 28. travnja 2020. godine. 

  
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog. 

  

       3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama 

Grada Labina“. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
 
KLASA: 021-05/20-01/78 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 
 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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68. 

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

9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), Gradsko vijeće Grada 

Labina je na sjednici 14. srpnja 2020. godine, razmatralo Izvještaj o radu Javne vatrogasne 

postrojbe Labin od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, te je donijelo slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

I 

Prihvaća se Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2019. godinu, kako 
ga je prihvatilo Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe na sjednici 23. ožujka 2020. 
godine. 

                            II 

Izvještaj  iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio istog. 

 

                            III 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Labina“.                                            

                                                                                   

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
 
KLASA: 021-05/20-01/79 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 
 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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69. 

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

9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), Gradsko vijeće Grada 

Labina je na sjednici 14. srpnja 2020. godine, razmatralo Izvještaj o radu Sportske zajednice 

Grada Labina za 2019. godinu, te je donijelo slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

I 

Prihvaća se Izvještaj o radu sa izvršenjem Financijskog plana Sportske zajednice Grada 
Labina za 2019. godinu kako ga je prihvatila Skupština Sportske zajednice na sjednici 23. 
siječnja 2020. godine. 

 

                                                                   II 

Dokument  iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio istog. 

 

III 

 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Labina“.    

                                         

                                                                  

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
 
KLASA: 021-05/20-01/80 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 
 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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70. 

Na temelju članka 107.a Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16., 

106/18., 121/19., 32/20.), članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” 

broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), a sukladno 

Uputi Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda oznake KLASA: 410-01/20-

01/1235, URBROJ: 513-07-21-01-20-2 od 04. lipnja 2020. godine, Gradsko vijeće Grada 

Labina, na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 
o stavljanju van snage 

Odluke o odgodi dospijeća plaćanja poreza na potrošnju 
 

Članak 1. 

   Stavlja se van snage Odluka o odgodi dospijeća plaćanja poreza na potrošnju, KLASE: 

021-05/20-01/15, URBROJ: 2144/01-01-20-1 od 31. ožujka 2020. godine, (“Službene novine 

Grada Labina” broj 4/20). 

 

Članak 2. 

   Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada 

Labina.”  

 

    

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
 
KLASA: 021-05/20-01/81 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 
 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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71. 

Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 

9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), a sukladno 

Uputi Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda oznake KLASA: 410-01/20-

01/1235 URBROJ: 513-07-21-01-20-2 od 04. lipnja 2020. godine, Gradsko vijeće Grada 

Labina, na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 
o stavljanju van snage 

Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina 
 

 

Članak 1. 

   Stavlja se van snage Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih 

površina (“Službene novine Grada Labina” broj 4/20). 

 

Članak 2. 

   Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada 

Labina.”  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
 
KLASA: 021-05/20-01/82 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 
 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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72. 

Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

novine" broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine 

Grada Labina" broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 

2/20.), Gradsko vijeće Grada Labina, na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2020. godine, 

donijelo je 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke 

o komunalnom redu 
 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnom redu („Službene novine Grada Labina“ broj 10/19.) iza članka 

58. dodaje se novi članak 58.a. koji glasi: 

„Nije dozvoljeno konzumiranje alkoholnih pića u krugu od 50 metara od trgovine, kao 

ni na površinama javne namjene izuzev kada se te površine koriste temeljem odobrenja 

nadležnog tijela sukladno aktu kojim se uređuje davanje javne površine na korištenje.“ 

 

Članak 2. 

 U članku 86. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

 „Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba 

ako učini prekršaj iz članka 58. a. ove Odluke.“ 

 Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi: 

  „Novčane kazne propisane u stavku 1., 2., 3., 4. i 5. ovog članka naplaćuju se počinitelju 

prekršaja kad prvi put počini propisani prekršaj iz stavka 1. ovog članka.“ 

 Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7. 

 

Članak 3. 

Ova dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Grada Labina“. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
KLASA: 021-05/20-01/83 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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73. 

Na temelju odredbi Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, koju 

je Gradsko vijeće Grada Labina prihvatilo na sjednici dana 4. prosinca 2017. godine, na temelju 

članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani 

tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.) te na temelju Akcijskog plana za 

ravnopravnost spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. godine, od 27. studenog 

2019., Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2020. godine donosi 

 

ODLUKU 
kojom se uspostavlja načelo ravnopravnosti 

u spolnoj zastupljenosti u svim radnim tijelima Gradskog vijeća 
 

Članak 1. 

Utvrđuje se da je pravo na ravnopravnost žena i muškaraca temeljna vrednota 

ustavnog poretka Republike Hrvatske koja znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim 

područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za 

ostvarivanje svih prava kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.  

Članak 2. 

Diskriminacija na temelju spola označava svaku razliku, isključenje ili ograničenje 

učinjeno na osnovi spola kojemu je posljedica ili svrha ugrožavanje ili onemogućavanje 

priznanja, uživanja ili korištenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkom, gospodarskom, 

društvenom, obrazovnom, socijalnom, kulturnom, građanskom ili drugom području na osnovi 

ravnopravnosti muškaraca i žena. 

Članak 3. 

Prilikom izbora članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina vodit će se računa 

o uravnoteženoj zastupljenosti oba spola. 

Članak 4. 

Zabranjena je diskriminacija u odnosu na kriterije i uvjete za izbor predsjednika i 

članova radnih tijela Gradskog vijeća. 

Članak 5. 

Prilikom izbora članova radnih tijela mora biti jasno istaknuto da se na mjesto mogu 

kandidirati osobe oba spola. 

Članak 6. 

Pri postupku izbora članova radnih tijela nije dozvoljeno koristiti izričaje koji uzrokuju ili 

bi mogli uzrokovati diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa i spolne 

orijentacije. 

Članak 7. 

Kod donošenja rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća 

koristi se naziv u muškom i ženskom rodu. 

 



Broj 14 – Stranica 696 SLUŽBENE NOVINE GRADA LABINA   16. srpnja 2020. 
 

Članak 8. 

Grad Labin obvezuje se da će, koliko je to moguće, sprječavati i boriti se protiv 

predrasuda, primjene i uporabe jezika i predodžbi temeljenih na ideji superiornosti ili 

inferiornosti jednoga od dva spola ili na stereotipnim ulogama žena ili muškaraca.  

 

Članak 9. 

Gradsko vijeće Grada Labina izričito se protivi i osuđuje svako seksualno 

uznemiravanje na radnom mjestu pa tako i u odnosu na radna tijela Gradskog vijeća te jasno 

stavlja do znanja da je takvo ponašanje neprihvatljivo. 

 

Članak 10. 

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenim novinama Grada Labina“. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
 
KLASA: 021-05/20-01/84 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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74. 

 Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 

98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Grada Labina KLASA: 021-05/19-01/86 URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 10. rujna 

2019. godine na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost KLASA: 945-01/18-01/868 

URBROJ: 525-07/0211-20-6 od 28. veljače 2020. godine i članka 31. Statuta Grada Labina, 

(“Službene novine Grada Labina” broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13, 3/16, 2/18, 5/19. – 

pročišćeni tekst i 2/20.) Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici održanoj 14. srpnja 2020. 

godine donijelo je  

 

ODLUKU 
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina 
         

I. 

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Grada Labina u katastarskim općinama: Labin-Presika, Nedešćina, Novi Labin, 
Prkušnica, Ripenda, Skitača, Trget i Rabac koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina predviđeno za zakup ili 
je predviđeno za povrat. 
 

II. 
Poljoprivredno zemljište koje je Programom iz točke I. ove Odluke predviđeno za zakup, daje 
se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Katastarske 
čestice poljoprivrednog zemljišta koje se daju u zakup na rok od 25 godina navedene su u 
Popisu čestica -zakup na rok od 25 godina koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin 
sastavni dio.  
 
Poljoprivredno zemljište koje je Programom iz točke I. ove Odluke predviđeno za povrat, daje 
se u zakup na rok do 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja 
o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja tog zemljišta namjeni utvrđenoj 
prostornim planom. Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta koje se daju u zakup na rok 
od 5 godina navedene su u Popisu čestica -zakup na rok od 5 godina koji se nalazi u prilogu 
ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  
 

III. 
Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina. 
 
 

IV. 
Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi 
obavljanja djelatnosti akvakulture (NN 89/18). 
 

V. 
Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 5 ha, a uključuje površine 
državnog poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima 
provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 
98/19). 
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VI. 

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Labina sa popisom čestica i drugih propisanih priloga, nalazi se u prilogu ove 
Odluke i čini njezin sastavni dio. 
Javni natječaj objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Labina u trajanju od 30 
dana.  
Pisane ponude dostavljaju se Gradu Labinu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj 
ploči i mrežnoj stranici Grada Labina. 
 

VII. 
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Labina na prijedlog 
Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Labina. 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Istarskoj županiji i 
na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 
 

VIII. 
Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Upravni odjel 
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju. 
 

IX. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Labina“.  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
 
KLASA: 021-05/20-01/85 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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75. 

Na temelju članka 11. i članka 31. Statuta Grada Labina  (“Službene novine Grada 

Labina", 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.) i članka 

12. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 18/09. i 

8/15.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo 

u 2020. godini 
 
 

I. 

Nagrada Grada Labina za životno djelo u 2020. godini, dodjeljuje se 

 

Prim.dr.sc. LUCIJANU MOHOROVIĆU 

 

za dugogodišnji znanstveni rad i javno zdravstveni doprinos na području Grada Labina 

i šire zajednice. 

 

II. 

 Nagrada Grada Labina za životno djelo se sastoji od Priznanja Grada Labina i novčane 

nagrade u visini 20.000,00 kuna neto.  

 

III. 

 Nagrada Grada Labina uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom 

Dana Grada Labina. 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Labina“. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
KLASA: 021-05/20-01/86 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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76. 

Na temelju članka 11. i članka 31. Statuta Grada Labina  (“Službene novine Grada 

Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.) i 

članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 

18/09. i 8/15.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici  14. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 
o dodjeli Godišnje nagrade Grada Labina 

u 2020. godini 
 

I. 

Godišnja nagrada Grada Labina  u 2020. godini, dodjeljuje se 

 

SUZANI MUŠKOVIĆ, dr. med., spec. epidemiolog 

 

za izniman dugogodišnji doprinos u zdravstvenoj prevenciji i angažmanu u civilnom 

sektoru. 

 

II. 

 Godišnja nagrada Grada Labina se sastoji od Priznanja Grada Labina i novčane 

nagrade u visini 7.000,00 kuna neto.  

 

III. 

 Godišnja nagrada Grada Labina uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 

povodom Dana Grada Labina. 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Labina“. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
KLASA: 021-05/20-01/87 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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77. 

Na temelju članka 11. i članka 31. Statuta Grada Labina  (“Službene novine Grada 

Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.) i 

članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 

18/09. i 8/15.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici  14. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 
o dodjeli Zahvale Grada Labina 

u 2020. godini 
 

I. 

Zahvala Grada Labina  u 2020. godini, dodjeljuje se 

 

Dr.sc. LUKI ILIĆU 

 

protestantskom župniku, svećeniku  evangeličko – luteranske crkve u Balzheimu, 

Njemačka za kontinuirano proučavanje djela Matije Vlačića Ilirika i promociju Labina. 

 

II. 

 Zahvala Grada Labina je likovno rješenje umjetnika Renata Percana.  

 

III. 

 Zahvala Grada Labina uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana 

Grada Labina. 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Labina“. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
KLASA: 021-05/20-01/88 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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78. 

Na temelju članka 11. i članka 31. Statuta Grada Labina  (“Službene novine Grada 

Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.) i 

članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 

18/09. i 8/15.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici  14. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 
o dodjeli Zahvale Grada Labina 

u 2020. godini 
 

I. 

Zahvala Grada Labina  u 2020. godini, dodjeljuje se 

 

VOLONTERSKIM TIMOVIMA GRADSKOG DRUŠTVA  

CRVENOG KRIŽA LABIN 

 

 za aktivnosti tijekom mjera sprječavanja širenja zaraze virusom Covid -19. 

 

II. 

 Zahvala Grada Labina je likovno rješenje umjetnika Renata Percana.  

 

III. 

 Zahvala Grada Labina uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana 

Grada Labina. 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Labina“. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
KLASA: 021-05/20-01/89 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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79. 

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

9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.) i članka 10. 

Odluke o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini (“Službene novine Grada Labina”, broj 

17/09., 16/10., 6/11.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 14. srpnja 2020. godine, 

donijelo je 

 

O D L U K U 
o dodjeli Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini 

u 2020. godini 
 

Članak 1. 

 Godišnja nagrada Roberto i Daniela Giannini u 2020. godini dodjeljuje se: 

 

- TONIU JURIČIĆU, iz Labina, Istarska 17, polazniku doktorskog studija University of 
Durham, za znanstvenoistraživački rad "The Last serb on a Parade: Co-Producing Political 
Satires in Post - Yugoslav Sphere“". 

Nagrada se sastoji od Priznanja Grada Labina i novčane nagrade u visini 15.000,00 

kuna neto. 

 Priznanje Grada Labina je likovno rješenje gospodina Renata Percana, likovnog 

umjetnika iz Pule. 

Članak 2. 

Godišnja nagrada iz članaka 1. ove Odluke uručiti će se dobitniku Toniu Juričiću na 

svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina prigodom obilježavanja Dana Grada Labina. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada 

Labina”. 

 

                

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
KLASA: 021-05/20-01/90 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 14. srpnja 2020. godine 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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AKTI GRADONAČELNIKA 
 

51. 

Na temelju članka 14. stavka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 2/12. i 3/16.) i članka 51. Statuta 
Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 
2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20), Gradonačelnik Grada Labina dana 19. lipnja 2020. godine, 
donosi  

 
 

O D L U K U 
o određivanju iznosa naknade za rad izbornih povjerenstva i 

biračkih odbora 
 

I 

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad stalnog i proširenog sastava 
Gradskog izbornog povjerenstva Grada Labina za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora, 
predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, te članova i zamjenika članova biračkih 
odbora.  
 

II 
 

Predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i zamjenicima članova stalnog 
sastava Gradskog izbornog povjerenstva određuje se naknada u iznosu od 2.000,00 kn neto 
po osobi. 

Članovima i zamjenicima članova proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva 
određuje se naknada u iznosu od 600,00 kn neto po osobi. 

 
 

III 
 

Predsjedniku i zamjeniku predsjednika biračkog odbora određuje se naknada u iznosu 
od 350,00 kn neto po osobi. 

Članovima i zamjenicima članova biračkih odbora određuje se naknadu u iznosu od 
300,00 kn neto po osobi.  
 

IV 
 

Osobe navedene u članku II i III imaju pravo na naknadu putnih troškova u svezi s 
provedbom izbora prema specifikaciji koja će se dostaviti po objavi konačnih rezultata. 
 
 

V 
 
 Iznos naknade iz točke II, III i IV ove Odluke isplatiti će se na žiro odnosno tekući račun 
svakog člana u roku od 15 dana od dana objave konačnih  rezultata izbora. 
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VI 
 
 Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada 
Labina”. 
 
 

 GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 
KLASA: 022-05/20-01/2-158 
URBROj: 2144-01-01-20-1 
Labin,  19. lipnja 2020. 
 

            GRADONAČELNIK 
 

                              Valter Glavičić, v.r 
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52. 

                 

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 
9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20) i  sukladno članku 
10. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina („Službene 
novine Grada Labina“ broj 2/12. i 3/16.), Gradonačelnik Grada Labina dana 19. lipnja 2020. 
godine, donosi  

 
 

O D L U K U 
o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnih odbora 

 na području Grada Labina 
 
 

I. 
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor 

članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina koji će se održati 5. srpnja 2020. 
godine. 

 
II. 

Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke imaju političke stranke i kandidacijske 
liste grupe birača koje na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina 
dobiju najmanje jednog člana vijeća mjesnog odbora na području Grada Labina. 

 
III. 

Političke stranke i kandidacijske liste grupe birača iz točke II. ove Odluke imaju pravo 
na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 150,00 kuna po osvojenom vijećničkom 
mjestu.  

 
IV. 

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se na žiro račun političke stranke 
odnosno nositelja kandidacijske liste grupe birača u roku 15 dana od dana objave konačnih 
službenih rezultata izbora. 

 
V. 

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

 

 

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 

KLASA: 022-05/20-01/2-159 
URBROj: 2144-01-01-20-1 
Labin,  19. lipnja 2020. 

 

            GRADONAČELNIK 
 

                              Valter Glavičić, v.r 
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53. 

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 

9/09., 9/10 - lektorirani tekst i 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), a u svrhu 

provedbe projekta BEGIN koji se financira iz Jadransko-jonskog programa transnacionalne 

suradnje, Gradonačelnik Grada Labina dana 19. lipnja 2020. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za provedbu 

Projekta BEGIN 

 

Članak 1. 

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za provedbu Projekta 

BEGIN („Službene novine Grada Labina“, broj 7/18., 1/19. i 11/19.) članak 2. mijenja se i glasi:  

 

„Članovi stručnog projektnog tima obavljaju zadatke provedbe projekta za vrijeme njegova 

trajanja od 1.1.2018. do 30.06.2020.  

 

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. troškovi osoblja potraživati će se 

isključivo za voditelja projekta po metodi nepunog radnog vremena s fiksnim postotkom rada, 

i to za mjesec svibanj 2020. godine prema slijedećem postotku: 

Robert Mohorović – 40 %.“ 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama 

Grada Labina“. 

 

 

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 
KLASA: 022-05/20-01/2-160 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 19. lipnja 2020.   
 

            GRADONAČELNIK 
 

                              Valter Glavičić, v.r. 
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54. 

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 

70/17., 98/19.), članka 6. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“, broj 26/15.),  i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 

9/09. i 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst i 2/20.), Gradonačelnik 

Grada Labina 19. lipnja 2020. godine donosi  

 

 O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava 

udrugama/organizacijama civilnog društva    

Članak 1.  

 U cilju ostvarivanja uvjeta za izravnu dodjelu sredstava udrugama/organizacijama 

civilnog društva bez provođenja javnog natječaja, u skladu s člankom 6. stavak 3. alineja 4. 

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 

interesa za opće dobro koje provode udruge, osniva se Povjerenstvo za izravnu dodjelu 

financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva  (dalje: Povjerenstvo). 

Članak 2. 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.  

Članak 3. 

 Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana. 

Mandat članova Povjerenstva traje 2 (dvije) godine. 

Članak 4. 

 U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Marija Kadoić Balaško, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije,   
predsjednica, 

2. Loreta Blašković, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, 
Gradskog vijeća i opće poslove, članica 

3. Borjan Batagelj, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, član. 
 

Članak 5. 

U okviru svog djelokruga Povjerenstvo donosi Mišljenje o izravnoj dodjeli financijskih 

sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva (dalje: Mišljenje) temeljem zakonskih 

propisa, odredaba Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (dalje: Uredba), procjene 

o osnovanosti zahtjeva i mogućnosti Proračuna.  

Članak 6. 
 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi. 
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Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi 
sjednicom i potpisuje mišljenja koje donosi Povjerenstvo. 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika sjednicom Povjerenstva predsjedava 
član Povjerenstva kojeg za to ovlasti predsjednik Povjerenstva. 
 

Članak 7. 
 

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na 
sjednici dostavlja se članovima Povjerenstva najmanje tri (3) dana prije održavanja sjednice. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, 
članovima Povjerenstva se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj 
sjednici. 

Članak 8. 
 

Povjerenstvo može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova 
Povjerenstva. 

Povjerenstvo donosi Mišljenje većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva. 

 Mišljenje iz prethodnog stavka ovoga članka upućuje se kao prijedlog Gradonačelniku 

na razmatranje koji donosi konačni Zaključak o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

udrugama/organizacijama civilnog društva. 

 Temeljem Zaključka Gradonačelnika iz prethodnog stavka ovog članka s 

udrugom/organizacijom civilnog društva - nositeljem aktivnosti sklapa se Ugovor o izravnoj 

dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva. 

Članak 9. 
 

O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik. 
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o 

sudjelovanju u raspravi te o donesenim mišljenjima. 
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 
Zapisnik potpisuje predsjednik Povjerenstva. 

 
Članak 10. 

 
Administrativno tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel 

za društvene djelatnosti. 
 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama 

Grada Labina“.  

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 
KLASA: 022-05/20-01/2-164 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 19. lipnja 2020.   
 

            GRADONAČELNIK 
 

                              Valter Glavičić, v.r. 

 



Broj 14 – Stranica 710 SLUŽBENE NOVINE GRADA LABINA   16. srpnja 2020. 
 

55. 

Na temelju članka 21. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula i članka 
51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 09/09., 09/10. – lektorirani 
tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), Gradonačelnik Grada Labina dana 3. 
srpnja 2020. godine, donosi    

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju prijedloga članova  
Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula 

 
 

Članak 1. 
 

Daje se suglasnost na Odluku o utvrđivanju prijedloga članova Upravnog vijeća 
Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula KLASA: 550-01/20-01/29, URBROJ: 2168/01-
04-03-0378-20-3 koju je donio Gradonačelnik Grada Pule dana 17. lipnja 2020. godine. 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Grada Labina“. 
 
  

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 
 

KLASA: 022-05/20-01/2-173 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 3. srpnja 2020. 
 

GRADONAČELNIK 
 

                              Valter Glavičić, v.r. 
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OBJAVA 

2. 

GRAD LABIN (OIB: 19041331726) Titov trg 11, kojeg zastupa gradonačelnik Valter Glavičić, 
na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Labina KLASA: 021-05/20-01/9 URBROJ: 2144/01-
01-20-1 od 18. veljače 2020. godine, s jedne strane, 
 
i 
 

IRFAN VIDIMLIC (OIB: 23234197803) iz Kraljevine Švedske, 18773 Täby Stockholm, Byle 

Allé 6, 

STEVO MARTIĆ (OIB: 19698900286) iz Republike Srbije, Novi Beograd, Dušana 

Vukasovića 72, (u daljnjem tekstu: Investitori), s druge strane, 

 

zaključuju sljedeći  

 

UGOVOR  
o izgradnji komunalne infrastrukture 

 
Članak 1. 

Grad Labin i Investitori suglasni su da postoji zajednički interes za izgradnju nerazvrstane 
ceste – rekonstrukcija i izgradnja kolnog prilaza na k.č. 1779/5 (put, površine 912 m2) k.o. 
Ripenda sa oborinskom odvodnjom (u daljnjem tekstu: komunalna infrastruktura). 
 
Izgradnjom predmetne komunalne infrastrukture omogućiti će se priključenje buduće 
stambeno-poslovne građevine, koja će se graditi na zemljištu u suvlasništvu Investitora, na 
postojeću nerazvrstanu cestu te će se istovremeno poboljšati standard opremljenosti ovog 
područja naselja Rabac komunalnom infrastrukturom. 

 
Članak 2. 

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju: 
- da Investitori planiraju gradnju stambeno-poslovne građevine na nekretnini k.č. 1778/8 

k.o. Ripenda; 
- da je radi ostvarivanja preduvjeta za ishođenje akta za gradnju stambeno-poslovne 

građevine na nekretnini k.č. 1778/8 k.o. Ripenda, potrebno prethodno riješiti pitanje 
pristupa navedenoj nekretnini, odnosno ishoditi građevinsku dozvolu za građenje 
komunalne infrastrukture iz članka 1. stavka 1. ovog Ugovora na nekretnini k.č. 1779/5 
k.o. Ripenda; 

- da se u odnosu na prostorno plansku dokumentaciju nekretnina k.č. 1779/5 k.o. 
Ripenda nalazi unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Labina („Službene 
novine Grada Labina“ broj 15/04, 04/05, 17/07, 09/11, 01/12.) i to unutar granica 
građevinskog područja naselja Rabac, u zoni stambene namjene; 

- da su u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Labinu na 
nekretnini k.č. 1778/8 k.o. Ripenda kao suvlasnici, svaki u 1/2 dijela, upisani Irfan 
Vidimlic (OIB: 23234197803) i Stevo Martić (OIB: 19698900286), a da je na nekretnini 
k.č. 1779/5 k.o. Ripenda kao vlasnik, u cjelini, upisan Irfan Vidimlic (OIB: 
23234197803); 

- da je odredbom čl. 165. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19) propisano: 
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o da investitor komunalne odnosno druge infrastrukture, osim jedinice lokalne 
samouprave, može biti i jedna ili više osoba čijem zemljištu ili građevini služi 
infrastruktura ako za to imaju suglasnost jedinice lokalne samouprave,  

o da se suglasnost može dati samo osobi, odnosno osobama koje se ugovorom 
obvežu komunalnu, odnosno drugu infrastrukturu planiranu prostornim planom 
izgraditi vlastitim sredstvima u određenom roku i istu predati u vlasništvo 
jedinice lokalne samouprave; 

o da se ugovorom može ugovoriti povrat dijela sredstava utrošenih za izgradnju 
komunalne, odnosno druge infrastrukture ili djelomično prebijanje s obvezom 
plaćanja komunalnog doprinosa u slučaju građenja građevine komunalne 
infrastrukture; 

- da je odredbom čl. 169. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19) propisano da osoba koja s jedinicom lokalne samouprave sklopi ugovor o 
financiranju uređenja građevinskog zemljišta u pogledu financiranja izgradnje objekta 
ili uređaja komunalne infrastrukture koji se prema posebnom zakonu financira iz 
komunalnog doprinosa ne plaća taj doprinos do iznosa troškova uređenja zemljišta 
kojeg plaća na temelju ugovora; 

- da su Investitori pismom namjere od 08.04.2019. godine izrazili spremnost da o svom 
trošku izgrade komunalnu infrastrukturu i da izgrađenu komunalnu infrastrukturu 
prenesu u vlasništvo Grada, a da se do vrijednosti opisane investicije oslobode 
plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju stambeno-poslovne građevine koju 
namjeravaju graditi na nekretnini k.č. 1778/8 k.o. Ripenda; 

- da su Investitori uz pismo namjere dostavili - Analitički iskaz mjera prema Idejnom 
projektu stambeno-poslovne zgrade, br. elaborata: 273/18, izrađen po Arhitektonika 
studio d.o.o. Labin, te je temeljem dostavljenih podataka izračunata predvidiva 
vrijednost komunalnog doprinosa za izgradnju stambeno-poslovne građevine na 
nekretnini k.č. 1778/8 k.o. Ripenda koja iznosi 503.557,86 kuna; 

- da je za izgradnju predmetne komunalne infrastrukture potrebno izraditi tehničku 
dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu; 

- da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju 
Grada Labina, Odsjek za prostorno uređenje i izdavanje akata za gradnju dana 
29.03.2019. godine, na zahtjev Investitora, izdao Lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-
05/18-01/000007 URBROJ: 2144/01-03/02-19-0007 za planirani zahvat u prostoru: - 
rekonstrukcija i izgradnja kolnog prilaza, infrastrukturne namjene prometnog sustava 
(cestovni promet), 2. skupine, naselje Rabac – Grad Labin, na k.č. 1779/3, 1779/4, 
1779/5, 1778/6, 1778/1 i 1779/1 k.o. Ripenda;  

- da je temeljem pravomoćne Lokacijske dozvole iz alineje 2. ovog članka izrađen 
Parcelacijski elaborat kojim je nakon provedbe formirana k.č. 1779/5 (put, površine 912 
m2) k.o. Ripenda; 

- da temeljem podatka sadržanih u dokumentaciji dostavljenoj od strane Investitora 
procijenjena vrijednost radova na izgradnji komunalne infrastrukture koja je predmet 
ovog Ugovora (troškovi ishođenja građevinske dozvole sa glavnim projektom; radovi 
na izgradnji komunalne infrastrukture; stručni nadzor; troškovi ishođenja uporabne 
dozvole) iznosi 705.000,00 kn sa uključenim PDV-om; 

- da sukladno odredbi čl. 102. stavak 1. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13, 92/14, 110/19) nerazvrstana cesta postaje javno dobro u općoj uporabi 
pravomoćnošću uporabne dozvole odnosno izdavanjem drugog akta na temelju kojeg 
je dopuštena uporaba građevine sukladno posebnom propisu; 

- da je izgradnja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Ugovora predviđena 
Programom pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 
građevina javne namjene za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu 
(„Službene novine Grada Labina“ broj 16/2019). 
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Članak 3. 
Predmet ovog Ugovora je uređivanje međusobnih prava i obveza ugovornih stranaka u vezi 
izgradnje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Ugovora i prijenosa izgrađene komunalne 
infrastrukture u vlasništvo Grada Labina, te reguliranja obveza glede komunalnog doprinosa 
za izgradnju stambeno-poslovne građevine koju će Investitori graditi na nekretnini k.č. 1778/8 
k.o. Ripenda. 
 
 
 

Članak 4. 
Grad Labin dopušta Investitorima da izvrše radove izgradnje komunalne infrastrukture 
navedene u članku 1. ovog Ugovora, tako da: 

- u svojstvu investitora ishode građevinsku dozvolu za izgradnju komunalne 
infrastrukture temeljem suglasnosti iz članka 165. stavka 2. Zakona o prostornom 
uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) koju se Grad Labin obvezuje izdati u roku 
od 8 (osam) dana od dana objave ovog Ugovora u „Službenim novinama Grada 
Labina“; 

- u svojstvu investitora izvedu građevinske radove na izgradnji komunalne infrastrukture 
sukladno ishođenoj građevinskoj dozvoli; 

- u svojstvu investitora ishode akt za uporabu komunalne infrastrukture. 
  
Primjerak akata navedenih u prethodnom stavku Investitori su obvezni odmah po njihovom 
izdavanju dostaviti Gradu Labinu na znanje. 

 
Članak 5. 

Ugovorne stranke suglasne su da odrede svaka sa svoje strane predstavnika koji će nadzirati 

izvršenje ovog Ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Ugovora u „Službenim 

novinama Grada Labina“, te da o tom imenovanju obavijesti drugu ugovornu stranu. 

 

Članak 6. 

Investitori se obvezuju da će u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture navedene u članku 1. 
ovog Ugovora: 

- angažirati ovlaštene pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim 
Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 
110/19) i koje imaju iskustvo na odgovarajućim poslovima; 

- dostaviti Gradu Labinu primjerak Ugovora kojeg su zaključili s izvođačem radova i 
nadzornim inženjerom iz prethodne alineje; 

- prijaviti početak građenja komunalne infrastrukture sukladno odredbama Zakona o 
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19); 

- nakon prijave početka građenja komunalne infrastrukture dostavljati jednom mjesečno 
Gradu Labinu izvješće nadzornog inženjera o tijeku radova i o utrošku financijskih 
sredstava za izvještajno razdoblje; 

- obavijestiti Grad Labin o podnesenom zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. 
 

O poduzetim radnjama iz prethodnog stavka Investitori su dužni obavijestiti Grad Labin u roku 

od 8 (osam) dana od njihovog nastanka. 

 

Članak 7. 
Rok za izgradnju komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Ugovora je 15.06.2021. godine. 
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Investitori imaju pravo zahtijevati produljenje roka iz stavka 1. ovog članka u slučaju u kojemu 
su radi promijenjenih okolnosti bili spriječeni izvoditi radove. 
 
Kao razlozi iz kojih se, u smislu stavka 2. ovog članka, može zahtijevati produljenje roka 
smatraju se osobito sljedeći: 

1) viša sila, prirodni događaji, osobito vremenski uvjeti, neprimjereni za izvođenje radova 
i / ili ugradbu materijala, 

2) mjere predviđene aktima nadležnih tijela i nepravovremeno ishođenje dozvola 
nadležnih tijela, 

3) naknadno utvrđenje postojećih instalacija (voda, struja, telefon, kanalizacija i dr.) koje 
onemogućavaju izvođenje radova. 

 
Investitori su dužni zahtjev za produljenje roka iz stavka 1. ovog članka dostaviti Gradu Labinu 
u pismenom obliku i uz isti priložiti pismeno obrazloženje nadzornog inženjera o razlozima radi 
kojih se zahtjeva produljenje roka. 
 
Odluku o potrebi produljenja roka donijeti će gradonačelnik Grada Labina a novi rok izgradnje 

predmetne komunalne infrastrukture definirati će se Dodatkom ovog Ugovora. 

 

Ugovorne stranke su suglasne da u slučaju raskida Ugovora temeljem stavka 1.ovoga članka 

Investitori nemaju pravo na povrat troškova izrade tehničke dokumentacije i izvedenih radova, 

te isti postaju vlasništvo Grada Labina danom raskida Ugovora. 

 

Članak 8. 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je procijenjena vrijednost radova na izgradnji 
komunalne infrastrukture koja je predmet ovog Ugovora 705.000,00 kn sa uključenim PDV-
om, ali će se konačna vrijednost izvedenih radova utvrditi po završetku izgradnje komunalne 
infrastrukture na temelju ispostavljenih i plaćenih računa ovjerenih od strane nadzornog 
inženjera. 
 
Kao dokaz da su plaćeni računi iz stavka 1. ovog članka Investitori se obvezuju Gradu Labinu 
dostaviti presliku izvoda bankovnog računa iz kojih će biti vidljive uplate računa za izvedene 
radova. 
 

Članak 9. 
Investitori se obvezuju prije potpisivanja primopredajnog zapisnika iz članka 10. stavka 1. ovog 
Ugovora dostaviti Gradu Labinu dokaz da nisu koristili predporez pri gradnji komunalne 
infrastrukture. 
 
Ukoliko su Investitori koristili predporez pri gradnji komunalne infrastrukture dužni su prije 
potpisivanja primopredajnog zapisnika iz članka 10. stavka 1. ovog Ugovora platiti PDV i o 
navedenom dostaviti dokaz Gradu Labinu. 
 

Članak 10. 
Investitori se obvezuju izgrađenu komunalnu infrastrukturu prenijeti u vlasništvo Grada Labina 

po ishođenju uporabne dozvole, a najkasnije u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja 

ovog Ugovora, o čemu će ugovorne stranke sačiniti primopredajni zapisnik i zatim zaključiti 

poseban Ugovor. 
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Investitori su kod prijenosa u vlasništvo Grada Labina izgrađene komunalne infrastrukture 

dužni dostaviti nadležnom Upravnom odjelu svu projektnu i tehničku dokumentaciju, akte 

potrebne za gradnju, ostale akte nadležnih tijela, dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala i 

opreme, jamstva, garancije, te svu ostalu dokumentaciju propisanu posebnim propisima o 

gradnji. 

 

Grad Labin će preuzeti predmetnu komunalnu infrastrukturu uz uvjet da je izvedena sukladno 

građevinskoj dozvoli, odnosno tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni dio građevinske 

dozvole i da je za istu ishođena pravomoćna uporabna dozvola, te uz uvjet da su Investitori 

ispunili obveze iz članka 9. i članka 11. stavak 2. ovog Ugovora. 

 

Članak 11. 
Investitori se obvezuju od izvođača radova ishoditi neopozivu, bezuvjetnu i samostalnu 

bankarsku garanciju u visini od 10% od vrijednosti ukupno izvedenih radova, izdanu u korist 

Grada Labina i plativu na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ od banke izdavatelja garancije, kao 

jamstvo za otklanjanje nedostataka u roku od dvije (2) godine od izdavanja uporabne dozvole. 

 

Investitori su dužni bankarsku garanciju iz stavka 1. ovog članka predati Gradu Labinu, u 

izvorniku, prije potpisivanja primopredajnog zapisnika iz članka 10. stavka 1. ovog Ugovora.  

 

 

Članak 12. 

Grad Labin zadržava pravo jednostranom izjavom raskinuti ovaj Ugovor ako Investitor u 

ugovorenom roku: 

- ne postupi sukladno odredbi čl. 6. ovog Ugovora; 
- ne izgradi komunalnu infrastrukturu koja je predmet ovog Ugovora; 
- ne dostavi Gradu Labinu bankarsku garanciju iz čl. 11. ovog Ugovora; 
- ne prenese u vlasništvo Grada Labina predmetnu komunalnu infrastrukturu. 

 

Ugovorne stranke su suglasne da u slučaju raskida Ugovora iz razloga navedenih u 

prethodnom stavku, Investitori nemaju pravo na povrat troškova izrade tehničke dokumentacije 

i izvedenih radova, te isti postaju vlasništvo Grada Labina danom raskida Ugovora. 

 

Članak 13. 

Grad Labin obvezuje se osloboditi Investitore plaćanja komunalnog doprinosa za buduću 
izgradnju stambeno-poslovne građevine na nekretnini k.č. 1778/8 k.o. Ripenda, do konačno 
utvrđene vrijednosti izvedenih radova koji će se utvrditi sukladno članku 8. ovog Ugovora. 
 

Ukoliko iznos komunalnog doprinosa bude veći od troška koji je za Investitore nastao u 

postupku izgradnje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Ugovora, Investitori se obvezuju 

podmiriti nastalu razliku u rokovima i na način predviđen rješenjem o komunalnom doprinosu 
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koje će se donijeti po pravomoćnosti građevinske dozvole za izgradnju stambeno-poslovne 

građevine na nekretnini k.č. 1778/8 k.o. Ripenda. 

 

Ukoliko iznos komunalnog doprinosa bude manji od iznosa troška koji je za Investitore nastao 

u postupku izgradnje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Ugovora, razlika u iznosu 

utvrđuje se nepovratnom. 

 

Konačno utvrđena vrijednost izvedenih radova iz stavka 1. ovog članka kao i eventualno 

utvrđena razlika u iznosu iz stavka 3. ovog članka u poslovnim će se knjigama knjižiti kao 

donacija Investitora Gradu Labinu. 

 

Članak 14. 
Sve građevine i uređaji komunalne infrastrukture koji će biti izgrađeni temeljem ovog Ugovora, 

ostaju u trajnom vlasništvu Grada Labina. 

 
Članak 15. 

Ukoliko za gradnju stambeno-poslovne građevine na nekretnini k.č. 1778/8 k.o. Ripenda bude 
ishodovano Rješenje o izmjeni građevinske dozvole i to u dijelu oznake investitora, ugovorne 
strane suglasne su da će Investitori o istome obavijestiti Grad Labin pismenim putem u roku 
od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti Rješenja o izmjeni građevinske dozvole. 
 
U slučaju nastanka okolnosti iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane suglasne su da 
Investitori mogu svoja prava i obveze iz ovog Ugovora prenijeti na nove investitore na koje 
glasi Rješenje o izmjeni građevinske dozvole, te se dokaz o navedenom obvezuju dostaviti 
Gradu Labinu pismenim putem najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana 
pravomoćnosti Rješenja o izmjeni građevinske dozvole. 

 
Grad Labin obvezuje se u roku od 8 (osam) dana od dana dostave dokaza iz stavka 2. ovog 
članka izdati suglasnost iz članka 165. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19) radi ostvarivanja preduvjeta za ishođenje izmjena Građevinske dozvole 
za izgradnju komunalne infrastrukture. 
 
Ako Investitori u slučaju donošenja Rješenja o izmjeni građevinske dozvole prema stavku 1. 
ne obavijeste Grad Labin o promjeni investitora, ili ako svoja prava i obveze iz ovog Ugovora 
ne prenesu na nove investitore, tada ovaj Ugovor ostaje u cijelosti na snazi u odnosu na 
Investitore kako su označeni u ovom Ugovoru. 

 
Članak 16. 

Sve eventualne izmjene i dopune ovog Ugovora, ugovorne strane sačiniti će u pisanom obliku. 

 

Članak 17. 

Sve sporove proizašle iz ovog Ugovora, ugovorne strane nastojati će riješiti mirnim putem 

sporazumom, u protivnom nadležan je stvarno nadležni sud. 

 

 



Broj 14 – Stranica 717 SLUŽBENE NOVINE GRADA LABINA   16. srpnja 2020. 
 

Članak 18. 

Obveze iz ovog Ugovora ugovorne strane prihvaćaju danom potpisa ugovora i ovjere potpisa 

od strane javnobilježničkog ureda. 

 

Članak 19. 

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka, jedan (1) za Investitora i jedan (1) za 

potrebe javnog bilježnika kod kojeg se Ugovor ovjerava, dok će se za ostale potrebe napraviti 

dovoljan broj ovjerenih preslika istog. 

 

Članak 20. 

Ovaj Ugovor objaviti će se u „Službenim novinama Grada Labina“. 

 

 

KLASA: 940-01/20-01/33  
URBROJ: 2144/01-03/03-20-4 
Labin, 18. ožujka 2020.     
 
                                                                                   
      GRAD LABIN         
      Gradonačelnik 
       Valter Glavičić                                             Irfan Vidimlić, v.r.  

  
          Stevo Martić, v.r. 
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