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GRAD LABIN
AKTI VIJEĆA
73.
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, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina
je na sjednici 21. rujna 2021. godine, razmatralo Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Pjerina
Verbanac“ Labin za pedagošku 2020./2021. godinu, te je donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za
pedagošku 2020./2021. godinu
1. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za
pedagošku 2020./2021. godinu kako ga je prihvatilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pjerina
Verbanac“ Labin na sjednici dana 27. kolovoza 2021. 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: 021-05/21-01/81
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.
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74.
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, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada
Labina je na sjednici 21. rujna 2021. razmatralo Izvješće o radu Umjetničke škole Matka Brajše
Rašana za školsku godinu 2020./2021., te je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za
školsku godinu 2020./2021.
1. Prihvaća se Izvješće o radu Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu
2020./2021. kako ga je prihvatio Školski odbor Umjetničke škole na sjednici dana 13. rujna 2021.
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: 021-05/21-01/82
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.
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75.
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, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće
Grada Labina je na sjednici 21. rujna 2021. godine, razmatralo Izvješće o poslovanju Gradske
knjižnice Labin za 2020. godinu, te je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice Labin za 2020. godinu.
II
Izvješće 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: 021-05/21-01/83
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.
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76.
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, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada
Labina je na sjednici 21. rujna 2021. razmatralo Izvještaj o radu Sportske zajednice Grada Labina
za 2020. godinu, te je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvještaj o radu sa izvršenjem Financijskog plana Sportske zajednice Grada
Labina za 2020. godinu kako ga je prihvatila Skupština Sportske zajednice na sjednici 16. veljače
2021. godine.
II
Dokumenti 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: 021-05/21-01/84
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.
PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.
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77.
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, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada
Labina je na sjednici 21. rujan 2021. godine, razmatralo Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva
VODOVOD LABIN d.o.o. Labin za 2020. godinu, te je donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin za 2020. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva VODOVOD LABIN d.o.o. Labin za
2020. godinu kako ga je prihvatio Nadzorni odbor Trgovačkog društva na sjednici 20. svibnja 2021.
godine i Skupština Trgovačkog društva na sjednici 2. lipnja 2021. 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: 021-05/21-01/85
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.
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78.
Gradsko vijeće Grada Labina, u predmetu utvrđivanja najpovoljnije ponude pristigle na Natječaj
KLASA: 370-03/21-01/1, URBROJ: 2144/01-04/04-21-7, od 30. srpnja 2021. za prodaju nekretnine
u vlasništvu Grada Labina na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Grada Labina, a temeljem članka 16. stavka 2. Odluke o prodaji stanova (“Službene
novine Grada Labina” broj 6/19., 17/20.), članka 48. stavka 1. točke 5. i stavka 3. 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., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.), te članka 31. stavka 1.
točke 6. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst,
8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), na sjednici 21. rujna 2021. godine, donosi
sljedeću
ODLUKU
o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja
I.
Ponuda IVANE TOMIĆ, OIB: 85676634708, Osječka 86A, Poganovci, Podgorač, sa ponuđenim
iznosom od 511.500,00 kuna (petstojedanaesttisućapetstokuna), proglašava se najpovoljnijom
ponudom po objavljenom Natječaju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje
imovinom KLASA: 370-03/21-01/1, URBROJ: 2144/01-04/04-21-7, od 30. srpnja 2021., za kupnju
stana u vlasništvu Grada Labina, opisanog i utvrđenog u zemljišnim knjigama Općinskog suda u
Pazinu, Stalne službe u Labinu, kako slijedi: k.č. 31/15, ZGRADA U LABINU, PRILAZ VETVA 14,
površine 445 m2, k.o. Novi Labin, zk.ul. broj 653, i to: 27. suvlasnički dio: 17/445 ETAŽNO
VLASNIŠTVO (E-27) s kojim je povezano pravo vlasništva na posebnom dijelu nekretnine - STAN
2L, na drugom katu, ULAZ 4 - koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika i lođe,
sa pripadajućom drvarnicom br. 4, u podrumu, ukupne površine 59,45 m2, u Planu posebnih dijelova
označeno trokutićima obojano tamno zelenom bojom, u 1/1 dijela vlasništva. Nekretnina se kupuje
u zatečenom stanju.
II.
Kupoprodajni ugovor sklopit će Gradonačelnik Grada Labina sa najpovoljnijim ponuditeljem iz članka
1. ove Odluke u roku 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
III.
Uplaćeni iznos jamčevine od 51.100,00 kuna (pedesetjednetisućestokuna) uračunava se u ukupan
iznos kupoprodajne cijene, pa je najpovoljniji ponuditelj dužan u roku 30 (trideset) dana od dana
sklapanja Ugovora o kupoprodaji stana izvršiti jednokratnu uplatu preostalog dijela kupoprodajne
cijene u iznosu 460.600,00 kuna (četiristošezdesettisućašestokuna) u korist računa Grada Labina
broj: HR4523400091822200000, otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d. – Model: 68 – Poziv
na broj odobrenja: 7757 i OIB kupca.
Na obrazloženi, pisani zahtjev kupca, Gradonačelnik Grada Labina može produljiti rok za uplatu
kupoprodajne cijene, najdulje za 30 (trideset) dana od isteka roka u kojem je kupoprodajna cijena
trebala biti isplaćena.
Propuštanje roka za plaćanje kupoprodajne cijene iz točke II. ove Odluke smatra se odustajanjem
od kupnje i najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine.
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IV.
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom zadužuje se za provedbu ove
Odluke i pripremu kupoprodajnog ugovora.
V.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA
KLASA: 021-05/21-01/86
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.
PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.

SLUŽBENE NOVINE GRADA LABINA
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79.
Na temelju članka 33. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne
novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.) 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, 2/20., 1/21.),
Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 21. rujna 2021. godine donijelo je

ODLUKU
o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se popis poslovnih prostora koje Grad Labin izlaže prodaji, kako
slijedi:
Red.
broj
1.

Adresa

Giuseppine
Martinuzzi
15, Labin

Površina
m2
38,00

Podaci iz
zemljišnih knjiga
k.č. br. 379/1 ULICA G.
MARTINUZZI 15, 315 m2,
z.k.ul. 1433,
k.o. Labin- Presika i to:
2.suvlasnički dio:
1/12 ETAŽNO VLASNIŠTVO
(E-2) s kojim je povezano
pravo vlasništva na posebni
dio
nekretnine:
poslovni
prostor u Labinu, Giuseppina
Martinuzzi 15, u prizemlju
lijevo, ukupne površine 38,00
m2, koji se sastoji od dvije
prostorije i sanitarnog čvora.

Namjena

ateljegalerija

Sadašnji zakupnik
ANESSA ALAGIĆ
NEGRI,
OIB: 16185824772,
Reburići 56, Brgod,
Raša

Procijenjena
vrijednost u
kunama
204.000,00 kuna

Sadašnji zakupnik poslovnog prostora opisanog pod rednim brojem 1. ovog članka nije
izvršio ulaganja ni preinake u poslovnom prostoru.
Poslovni prostor pod rednim brojem 1. prodaje se po procijenjenoj vrijednosti, određenoj
temeljem Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti poslovnog prostora, od 09. kolovoza 2021.,
izrađenog po g. Anti Bandiću, stalnom sudskom vještaku za područje graditeljstva- arhitekture,
urbanizma, vlasničkih odnosa, nekretnina- procjena, dioba i etažiranje, ovlaštenom temeljem
Rješenja Županijskog suda u Puli- Pola, broj 4 Su-21/09, od 11. ožujka 2021. godine i Rješenja
Trgovačkog suda u Pazinu, broj 4- Su- 8/17-2, od 29. prosinca 2020.
OVLAŠTENICI PRAVA NA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA
Članak 2.
Pravo na kupnju poslovnog prostora, pod uvjetima propisanim člankom 33. Zakona o zakupu
i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15, 112/18.), može ostvariti:

A) sadašnji zakupnik (zakupnik poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji
obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje
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5 godina) koji ima sklopljen ugovor o zakupu s Gradom Labinom, koji uredno ispunjava sve obveze
iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Gradu Labinu
B) iznimno od točke A, pravo na kupnju poslovnog prostora može ostvariti zakupnik koji se nalazi
u zakupnom odnosu s Gradom Labinom, u trajanju kraćem od pet godina, ako je podmirio sve
obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne i
područne (regionalne) samouprave, a koji je prije toga bio u zakupnom odnosu za poslovni prostor
koji se prodaje s Gradom Labinom, u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, ili
prije toga bio u zakupnom odnosu za poslovni prostor koji se prodaje s Gradom Labinom, u ukupnom
neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, ili kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta ili
kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu za poslovni prostor koji
se prodaje u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, u koje vrijeme se uračunava i
vrijeme zakupa njegova prednika, ili je morao napustiti poslovni prostor koji je koristio na temelju
zakupnog odnosa s Gradom Labinom, zbog povrata toga prostora u vlasništvo prijašnjem vlasniku,
sukladno posebnom propisu, a do tada je bio u zakupu u neprekinutom trajanju od najmanje pet
godina.

UVJETI KUPOPRODAJE
Članak 3.
(1) Poslovni prostor prodaje se u viđenom stanju te Grad Labin ne odgovara za vidljive niti za
eventualne skrivene materijalne nedostatke stvari.
(2) Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnog prostora u vlasništvu Grada Labina obavlja se isključivo
jednokratnom uplatom.
(3) Rok isplate kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora.
(4) Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i mora ga potvrditi
(solemnizirati) javni bilježnik.

POSTUPAK KUPOPRODAJE
Članak 4.
(1) Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se pismeno u zatvorenoj omotnici sa naznakom
“PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA- NE OTVARATI ” i predaje se:
- neposredno u pisarnicu Grada Labina, u uredovno radno vrijeme ili
- poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i upravljanje imovinom, Titov trg 11, 52220 Labin.
(2) Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se u roku od 90 dana od dana javne objave popisa
poslovnih prostora.
(3) Zahtjev za kupnju mora sadržavati:
a) ime i prezime odnosno naziv zakupnika/korisnika, mjesto prebivališta odnosno sjedišta i osobni
identifikacijski broj (OIB), presliku osobne iskaznice (ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba),
odnosno izvadak iz odgovarajućeg registra (ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba);
b) dokaz o korištenju poslovnog prostora za koji se podnosi zahtjev u neprekidnom trajanju od
najmanje 5 godina;
c) redni broj (oznaka) poslovnog prostora, prema popisu poslovnih prostora, za koji se daje zahtjev
za kupnju;
d) izjavu o prihvaćanju iznosa kupoprodajne cijene;
e) potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da podnositelj zahtjeva za kupnju nema dugovanja
po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava ili dokaz da je prema
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja predmetne obveze, pod uvjetom da se podnositelj
zahtjeva za kupnju pridržava rokova plaćanja;
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g) potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina o podmirenju svih dospjelih obveza
prema Gradu Labinu;

i) izjavu podnositelja zahtjeva za kupnju, ovjerenu kod javnog bilježnika i izvadak iz poslovnih knjiga
(izvadak iz knjigovodstvene kartice ili druge isprave) ovjeren po ovlaštenoj osobi, kojima se dokazuje
da su podmirene sve obveze prema zaposlenicima i da nema dospjelih, a nepodmirenih obveza
prema dobavljačima;
j) javnobilježnički ovjerenu izjavu zakupnika da je upoznat sa uvjetima prodaje poslovnog prostora i
da iste prihvaća;
k) javnobilježnički ovjerenu izjavu zakupnika da predmetni poslovni prostor nije dao u podzakup ili
na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnog prostora drugoj osobi;
l) dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% kupoprodajne cijene. Jamčevina se uplaćuje u korist
računa Grada Labina – Proračun – broj: HR4523400091822200000 otvoren kod Privredne banke
Zagreb d.d. – Model: HR68 – Poziv na broj odobrenja: 7757 - OIB podnositelja zahtjeva. Uplaćeni
polog uračunati će se u prodajnu cijenu.
m) broj računa podnositelja zahtjeva za povrat jamčevine. Podnositelju zahtjeva koji ne uspije
uplaćena jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke po ovom pozivu.
(4) Izjave navedene u čl. 4 st. 3. i), čl. 4. st. 3. j) i čl. 4. st. 3. k), koje je potrebno ovjeriti kod javnog
bilježnika, mogu se objediniti u jednu izjavu.
(5) Postupak otvaranja i pregleda zahtjeva provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Labina.
(6) Podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev nepotpun, pozvat će se pismenim putem da dopuni Zahtjev u
roku ne dužem od 30 dana.
(7) Odluku o kupoprodaji poslovnoga prostora, nakon objavljenog popisa poslovnih prostora koji su
predmet kupoprodaje i prihvaćenih zahtjeva za kupnju, donosi Gradsko vijeće Grada Labina ili
Gradonačelnik Grada Labina ovisno o vrijednosti poslovnoga prostora, a u odnosu na odredbe
članka 48. stavak 2. 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, 137/15, 123/17) kojom je
propisano da Gradonačelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom.
(8) Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnoga prostora iz prethodnog stavka, Gradonačelnik
Grada Labina i kupac sklopit će u roku od 90 dana od dana donošenja odluke ugovor o kupoprodaji
poslovnoga prostora.
Članak 5.
Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke prodavat će se sukladno uvjetima i postupku
propisanim Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11.,
64/15. i 112/18.) i Odluci o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene
novine Grada Labina“ broj 4/19.).
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke, ista će se objaviti na Oglasnoj ploči Grada Labina i na
službenoj web stranici Grada Labina (www.labin.hr), a u dnevnom tisku objavit će se obavijest da je
popis sastavljen i mjesto gdje je objavljen.
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Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 021-05/21-01/87
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.
PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.
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80.
Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“, broj 1/96., 68/98., 58/97., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06.,
146/08., 38/09., 153/09., 153/12., 152/14. i 81/15. – pročišćeni tekst i 94/17.- ispravak), članka 48.
stavka 2. i 3. 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, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
članka 3. stavka 3. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada
Labina“ broj 6/19., 17/20.) i članka 31. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Labina (''Službene novine
Grada Labina'', broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20.,
1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 21. rujna 2021. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
I.
Izlaže se prodaji putem javnog natječaja:
- stan u vlasništvu Grada Labina koji se nalazi na adresi Aldo Negri 5, Labin, opisan u zemljišnim
knjigama kako slijedi:
k.č. 1088, STAMBENA ZGRADA, CISTERNA I DVORIŠTE U LABINU, ALDO NEGRI 5, površine
251 m2, k.o. Novi Labin, zk.ul. broj 1060, i to: 9. suvlasnički dio: 1/9 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8) s
kojim je povezano pravo vlasništva na stanu na drugom katu, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje,
kupaonice i hodnika, ukupne površine 63,20 m2.
Stan je u posjedu slobodno ugovorenog najmoprimca.
Početna tržišna cijena po kojoj se nekretnina izlaže prodaji iznosi 466.000,00 kuna (slovima:
četiristošezdesetišesttisuća-kuna).
Slobodno ugovoreni najmoprimac predmetnog stana u vlasništvu Grada Labina ima pravo prvokupa
pod uvjetom da sudjeluje u javnom natječaju i prihvati najvišu ponuđenu cijenu.
Početna cijena stana predstavlja procijenjenu tržišnu cijenu stana koju je utvrdio g. Ante Bandić, ing.
građ., ovlašteni stalni sudski vještak za područje graditeljstva- arhitekture, urbanizma, vlasničkih
odnosa, nekretnina- procjena, dioba i etažiranje, u Procjembenom elaboratu tržne vrijednosti stana9. suvlasničkog dijela- etažno vlasništvo (E-8) k.č. 1088, k.o. Novi Labin i ulaganja najmoprimca, od
28. studenog 2020.g.
Procjembenim elaboratom utvrđena je ukupna vrijednost neamortiziranih ulaganja najmoprimca u
iznosu od 101.852,00 kuna.
Sukladno članku 7. stavku 5. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Labina, najmoprimcu
stana priznaju se korisna neamortizirana ulaganja, kojima je povećana vrijednost stana u iznosu do
20% od procijenjene tržišne vrijednosti stana, a koja su obavljena u posljednjih deset godina, što čini
ukupan iznos od 93.200,00 kuna.
II.
Utvrđuju se sljedeći uvjeti prodaje:
- pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država
članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članica

Broj 11– Stranica 943

SLUŽBENE NOVINE GRADA LABINA

23. rujan 2021.

Europske unije, a ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju
zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske
- jamčevina iznosi 10% početne cijene te se uplaćuje na žiro račun prodavatelja
- ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu, a
ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća najkasnije u roku od 8 (osam) dana
od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
- uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ukoliko odustane od sklapanja ugovora
o kupoprodaji
- kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg natjecatelja je najviša ponuđena cijena
- najmoprimac predmetnog stana u vlasništvu Grada Labina ima pravo prvokupa pod uvjetom da
sudjeluje u javnom natječaju i prihvati najvišu ponuđenu cijenu
- ukoliko ponuditelji ponude isti iznos najviše postignute kupoprodajne cijene, najpovoljnijom
ponudom smatrat će se ponuda koja je ranije zaprimljena u pisarnici Grada Labina, bez obzira na
način dostave
- rok za plaćanje kupoprodajne cijene (umanjene za iznos jamčevine) je 30 dana od sklapanja
kupoprodajnog ugovora
- Grad Labin zadržava pravo da odustane od prodaje stana u svako doba prije sklapanja ugovora o
kupoprodaji stana, bez navođenja razloga
- povjerenstvo za provedbu natječaja će po dovršetku postupka otvaranja i pregleda pristiglih ponuda
uputiti poziv najmoprimcu stana (u slučaju da isti nije i najpovoljniji ponuditelj) radi davanja očitovanja
o prihvatu najviše ponuđene cijene u roku 8 dana od primitka poziva za davanje očitovanja
- Ugovor o kupoprodaji stana sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
III.
Jamčevina (koja iznosi 10% početne cijene, odnosno 46.600,00 kn) uplaćuje se u korist računa
Grada Labina – IBAN - HR4523400091822200000 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. –
Model: 68 – Poziv na broj odobrenja: 7757 i OIB ponuditelja.
IV.
Podnošenje ponuda:
- rok za predaju ponuda istječe tridesetog dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada
Labina, u 15,00 sati
- kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana
određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će
se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje;
- Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Labina otvara
ponude odmah po isteku roka za predaju ponuda;
- obvezujuća ponuda mora biti potpisana;
- ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati;
- ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene;
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- zakašnjele ponude, ponude uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi kao i one iz kojih se ne može
utvrditi tko je učesnik u natječaju ili kolika je ponuđena cijena kao i one koje su na drugi način
protivne uvjetima natječaja, neće se razmatrati;
- ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – PONUDA
ZA KUPNJU STANA“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina,
Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1);
- ponuda treba sadržavati:
1. osobne podatke (ime, prezime, OIB, adresu, broj telefona), naziv obrta/ naziv trgovačkog
društva, sjedište, OIB i osobne podatke osobe ovlaštene za zastupanje, (za strane fizičke/
pravne osobe preslika putovnice i izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom
sudskog tumača na hrvatski jezik,
2. visinu ponuđene cijene,
3. točnu oznaku stana koji je predmet kupoprodaje (adresa, površina, kat, broj katastarske
čestice, zemljišnoknjižna oznaka),
4. naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neprihvaćanja ponude,
5. i priloge:
• dokaz o uplaćenoj jamčevini,
• preslik važeće osobne iskaznice (za fizičke osobe),
• izvadak iz sudskog/ obrtnog registra (za pravne osobe i vlasnike obrta)
• dokaz kojim se potvrđuje pravo prvokupa (ugovor o najmu stana, potvrda o korištenju
stana i dr.), kad je podnositelj ponude najmoprimac
• potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina o podmirenim obvezama
prema prodavatelju po svim osnovama, ne starija od 15 dana, računajući do dana dostave
ponude
• izvornik ili ovjereni preslik potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja što ju je
izdala nadležna porezna uprava, ne starija od 15 dana, računajući do dana dostave
ponude
• izjava ponuditelja kojom se isti obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude
prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji, te da u cijelosti prihvaća
uvjete javnog natječaja.

V.
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom zadužuje se za provedbu radnji
potrebnih za raspisivanje natječaja i pripremu kupoprodajnog ugovora sukladno utvrđenim
rezultatima natječaja.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Labina utvrdit će
rezultate natječaja i izraditi prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude i proglašenju najpovoljnijeg
ponuditelja.
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VI.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Labina”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA
KLASA: 021-05/21-01/88
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.
PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.
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81.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 09/09. i 09/10 –
lektorirani tekst , 8/13., 3/16. , 02/18., 05/19 – pročišćeni tekst, 02/20. i 01/21.) i Pravilnika o
provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne
novine“ broj 91/19., 37/20. i 31/21.), Gradsko vijeće Grada Labina, na sjednici održanoj dana 21.
rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja za projekt “DJEČJI VRTIĆ VINEŽ”

I.
(1) Ovom Odlukom daje se suglasnost Gradu Labinu za provedbu ulaganja u projekt „DJEČJI
VRTIĆ VINEŽ“ na građevnoj čestici u vlasništvu Grada Labina na području naselja Vinež, a u svrhu
ostvarivanja bespovratne potpore prijavom na natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa 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“ objavljenog dana 07.
lipnja 2021. godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

(2) Projekt iz prethodnog stavka obuhvaća izgradnju Dječjeg vrtića Vinež sukladno odredbama
Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10. i 05/17.)
na građevnoj čestici koja se formira od dijelova katastarskih čestica: k.č. 1560, k.č. 1563/1 i k.č. 1561
sve k.o. Novi Labin u vlasništvu Grada Labina.

II.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Labina za podnošenje prijave ulaganja u projekt “DJEČJI
VRTIĆ VINEŽ” na natječaj naveden u točki I. ove Odluke.

III.
Sukladno dokumentaciji i prilozima Natječaja iz točke I. ove Odluke prilog ovoj Odluci je ispunjeni
obrazac „Prilog 10 – OPIS PROJEKTA“ sa podacima o ulaganju u projekt „DJEČJI VRTIĆ VINEŽ“.
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IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 021-05/21-01/89
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.
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82.
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, 2/20. i 1/21.) i članka 6. stavka 3. točke
2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15. i 37/21.), Gradsko vijeće
Grada Labina, na sjednici 21. rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava
organizacijama civilnog društva direktnim ugovaranjem

Članak 1.

U Odluci o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva direktnim ugovaranjem
(„Službene novine Grada Labina“ broj 16/18.) u članku 1. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

„1. UDRUGA LABIN – ZDRAVI GRAD, Titov trg 11, Labin – organiziranje prehrane i savjetovanje i
pomaganje“.

Članak 2.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 021-05/21-01/90
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.
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83.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39.
stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19) i članka 31. Statuta Grada
Labina (Službene novine Grada Labina broj 9/09 i 9/10 – lektorirani tekst; 8/13, 3/16, 2/18, 5/19,
2/20, 1/21) Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici održanoj dana 21. rujna 2021. donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Labina

I.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za
uvođenje u posjed).
Povjerenstvo za uvođenje u posjed čine tri člana: po jedan predstavnik pravne, geodetske i
agronomske struke.

II.
U Povjerenstvo za uvođenje u posjed imenuju se:
1. Valentina Sinčić Vretenar - dipl. iur.
2. Dalen Sorić – univ.spec.geod. et geoinf.
3. Piero Glavičić – bacc. ing. mediteranske poljoprivrede

III.
Povjerenstvo za uvođenje u posjed obavlja poslove propisane odredbama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19) i podzakonskim propisima donesenim temeljem tog Zakona.
IV.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva za uvođenje u posjed obavlja Upravni
odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina.

Broj 11– Stranica 950

SLUŽBENE NOVINE GRADA LABINA

23. rujan 2021.

V.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA
KLASA: 021-05/21-01/91
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.
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84.
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i
127/19.) 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, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada
Labina na sjednici 21. rujna 2021. godine, donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena Statuta Pučkog otvorenog učilišta
Labin

I.

Gradsko
vijeće
Grada
Labina
daje
prethodnu
suglasnost
na
Prijedlog
Izmjena Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Ustanove
na sjednici 13. rujna 2021. godine.

II.

Utvrđeni prijedlog izmjena Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada
Labina”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA
KLASA: 021-05/21-01/92
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.
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85.
Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” br.
17/19. i 98/19.), članka 22. Statuta Gradske knjižnice Labin, KLASA: 012-03/19-01/2, URBROJ:
2144-61-01-19-1 od 23. rujna 2019. 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, 2/20. i
1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 21. rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Gradske knjižnice Labin

Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin na rok od
četiri (4) godine.

Članak 2.
Natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 8 dana, a objavit će se u „Narodnim novinama“, na web stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na www.labin.hr i www.gk-labin.hr u roku od osam dana od
dana stupanja na snagu ove Odluke.
Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Komisija za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Labina koja će Gradskom vijeću Grada Labina dostaviti natječajnu
dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor i imenovanje ravnatelja/ice.

Članak 3.
Gradsko vijeće Grada Labina će u roku od 45 dana od dana isteka roka za natječaj izvijestiti svakog
prijavljenog kandidata o rezultatima izbora.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA
KLASA: 021-05/21-01/93
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 21. rujna 2021.
PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
55.
Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina ( „ Službene novine Grada Labina“ broj 9/09.,
9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), a u svezi s člankom
4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog javnog interesa za Grad
Labin ( „Službene novine Grada Labina“, broj 10/21.) Gradonačelnik Grada Labina, dana 23. rujna
2021. godine, donosi

ODLUKU
o visini i broju stipendija u školskoj / studijskoj godini 2021./2022.

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina i broj stipendija u školskoj/studijskoj godini 2021./2022., a
odnosi se na polaznike programa od osobitog javnog interesa za Grad Labin.

Članak 2.
U školskoj/studijskoj godini 2021./2022. u Proračunu Grada Labina osiguravaju se sredstva
za stipendije:

a) Dosadašnjim stipendistima u skladu s zaključenim ugovorima
b) Novim stipendistima, temeljem raspisanog natječaja za dodjelu stipendija i to:
- Pet (5) – stipendija učenicima srednjih škola
- Osam (8) – stipendija studentima prve godine deficitarnih studija
- Četiri (4) – stipendija studentima prve godine svih studija
- Pet (5) – stipendije studentima druge do šeste godine deficitarnih studija
- Tri (3) – stipendije studentima druge do šeste godine svih studija
Članak 3.
Visina stipendije za učenike iznosi 550,00 kuna, a za studente 750,00 kuna mjesečno.
Iznimno, stipendisti mogu ostvariti povećanje redovnog iznosa stipendije kroz kriterij
izvrsnosti definiran Člankom 13. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata pri programima od
osobitog javnog interesa za Grad Labin. U tom slučaju, iznos mjesečne stipendije za učenike iznosi
660,00 kuna, a za studente 900,00 kuna mjesečno, u prvoj školskoj / akademskoj godini trajanja
Ugovora o stipendiranju, te u svakoj sljedećoj ukoliko zadrže propisane kriterije.

Članak 4.
Isplata stipendije vrši se preko računa poslovne banke.
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Članak 5.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Labina.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Grada
Labina“.

GRADONAČELNIK GRADA LABINA

KLASA: 022-05/21-01/304
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 23. rujna 2021.
GRADONAČELNIK
Valter Glavičić, v.r.
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56.
Na temelju 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, 2/20. i 1/21), a u svezi sa člankom
3. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog javnog interesa za Grad
Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 10/21.), Gradonačelnik Grada Labina dana 23. rujna
2021. godine, donosi

ODLUKU
o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj godini 2021./2022.

Članak 1.
Studiji koji obrazuju kadrove iz oblasti:
- Medicina i zdravstvo (svi smjerovi osim farmacije)
- Edukacija i rehabilitacija
- Predškolski odgoj
boduju se s dodatnih 40 bodova

Studiji koji obrazuju kadrove iz oblasti:
- Razredna nastava
- Matematika – pedagoški smjer
- Informatika – pedagoški smjer
- Kemija – pedagoški smjer
boduju se sa dodatnih 30 bodova

Studiji koji obrazuju kadrove iz oblasti:
- Farmacija
- Fizika – pedagoški smjer
- Priroda i biologija – pedagoški smjer
- Geografija – pedagoški smjer
- Tehnička kultura – pedagoški smjer
- Engleski jezik – pedagoški smjer
- Njemački jezik – pedagoški smjer
- Pedagogija
- Psihologija
- Glazbena pedagogija (svi smjerovi)
- Povijest umjetnosti
- Socijalni rad
boduju se sa dodatnih 20 bodova

Učenici srednjih medicinskih škola – svi smjerovi – boduju se sa dodatnih 40 bodova
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Članak 2.
U slučaju dvojbe smatra li se neki studij deficitarnim, za tumačenje je nadležno Povjerenstvo
za stipendije Grada Labina.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Grada
Labina“.

GRADONAČELNIK GRADA LABINA

KLASA: 022-05/21-01/305
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 23. rujna 2021.
GRADONAČELNIK
Valter Glavičić, v.r.
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57.
Na temelju 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, 2/20. i 1/21.), a u svezi sa člankom
3. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog javnog interesa za Grad
Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 10/21), Gradonačelnik Grada Labina dana 23. rujna
2021. godine, donosi

ODLUKU
o bodovanju pristiglih zahtjeva na Natječaj za stipendije Grada Labina u školskoj/studijskoj
godini 2021./2022.

Članak 1.
Bodovanje pristiglih zahtjeva vrši se na temelju slijedećih kriterija:

A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja odnosno studiranja
B) Upisana godina studija
C) Sudjelovanje na natjecanjima, nagrade, postignuti rezultati, objavljeni radovi
D) Volontersko iskustvo
E) Kriterij inovacije – prijava i zaštita patenta
F) Redovno školovanje člana kućanstva
G) Kriterij deficitarnog zanimanja od osobitog javnog interesa za Grad Labin

Članak 2.
Broj bodova za kriterije pod znakovljem A, B, C, D, E i F raspodjeljuje se na sljedeći način:
A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja odnosno studiranja
PROSJEK OCJENA

BODOVI

HRVATSKA

SLOVENIJA

ITALIJA

do 2,99

do 6,99

do 21,99

10

3,00 – 3,49

7,00 – 7,49

22,00 – 23,49

60

3,50 – 4,00

7,50 – 8,00

23,50 – 25,49

70

4,01 – 4,49

8,01 – 8,49

25,50 – 27,49

80

4,50 – 4,90

8,50 - 9,00

27,50 – 29,49

90
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4,91 – 5,00

9,01 – 10,00

29,50 – 30,00
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U slučaju da student studira izvan Republike Hrvatske na odgovarajući će se način izvršiti
bodovanje ocjena koje se primjenjuju sukladno sistemu ocjenjivanja u konkretnoj državi.
Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije koji se školuju izvan Republike Hrvatske dužni su
priložiti dokumentaciju prevedenu na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

B)
-

Upisana godina studija
druga godina = 40 bodova
treća godina = 50 bodova
četvrta godina (i prva godina diplomskog studija) = 60 bodova
peta godina, šesta godina (i druga godina diplomskog studija) = 70 bodova

C) Sudjelovanje na natjecanjima, osvojene nagrade, postignuti rezultati, objavljeni radovi:
C1. Županijsko natjecanje
1.mjesto = 10 bodova
2. ili 3. mjesto = 5 bodova

C2 . Državno natjecanje
1.mjesto = 20 bodova
2. ili 3. mjesto = 15 bodova
Sudjelovanje = 10 bodova

C3. Međunarodno natjecanje
1.mjesto = 25 bodova
2. ili 3. mjesto = 20 bodova
Sudjelovanje = 10 bodova

Sudjelovanje na natjecanjima boduje se samo ako su natjecanja verificirana od strane
nadležnog Ministarstva, nadležnih institucija, ustanova i udruga ili relevantnih međunarodnih
institucija, a uzima se u obzir sudjelovanje i plasman u prethodnoj godini školovanja.

Za samo sudjelovanje na državnom i međunarodnom natjecanju (bez osvojena prva tri
mjesta) bodove dobivaju samo kandidati koji su se plasirali do 10. mjesta.

C4. Objavljeni radovi: u Hrvatskoj = 10 bodova; međunarodno = 20 bodova
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Objavljenim radovima koji će se bodovati smatraju se oni radovi objavljeni u relevantnim
stručnim izdanjima za pojedino znanstveno područje i oni koji imaju stručnu recenziju, a uzimaju se
u obzir radovi objavljeni tijekom prethodne godine školovanja.

C5. Osvojene nagrade
Nagrada Grada Labina / Istarske županije = 10 bodova
Nagrada fakulteta / sveučilišta = 20 bodova

Osvojenom nagradom smatra se nagrada koju je učenik ili student dobio tijekom prethodne
godine školovanja.
Pravo na bodove iz ove točke stječe se samo po jednoj osnovi.

D) Volontersko iskustvo
- volontersko iskustvo sa minimalno 30 volonterskih sati ostvarenih u prethodnoj šk./ak. godini
na području Grada Labina = 10 bodova
- volontersko iskustvo sa minimalno 30 volonterskih sati ostvarenih u prethodnoj šk./ak. godini
na području mjesta gdje se učenik/student školuje = 5 bodova

Volonterski staž se dokazuje preslikom volonterske knjižice, potvrdom o volontiranju ili
nekom drugom potvrdom koju izdaje organizator volontiranja prema Zakonu o volontiranju.

E) Kriterij inovacije – prijava i zaštita patenta
- kandidat koji je uspješno prijavio i zaštitio patent, isključivo kao izumitelj = 10 bodova

F) Redovno školovanje člana kućanstva
- redovno školovanje člana kućanstva mlađega od 26 godina, van mjesta prebivališta – po
članu kućanstva = 5 bodova

Članak 3.
Kriterij pod znakom G, deficitarnog zanimanja od osobitog javnog interesa za Grad Labin,
definiran je Odlukom o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj godini 2021./2022.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Grada
Labina“.

GRADONAČELNIK GRADA LABINA

KLASA: 022-05/21-01/306
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 23. rujna 2021.
GRADONAČELNIK
Valter Glavičić, v.r.
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58.
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, 2/20., 1/21.) i članka 6. stavka 3. Odluke o
uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina
(“Službene novine Grada Labina” broj 5/10. i 13/10.) Gradonačelnik Grada Labina 23. rujna 2021.
godine, donosi

ODLUKA
o imenovanju Komisije za provođenje natječaja
za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

I.
U Komisiju za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada
Labina (u daljnjem tekstu: Komisija), imenuju se:
1. LORETA BLAŠKOVIĆ, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove, predsjednica
2. NEDA ZAHTILA, dipl.oec., viša savjetnica za financijske poslove, članica
3. ALEN PALISKA, ing, str., stručni suradnik za poslovne prostore i javne površine, član

1. KRISTINA SINČIĆ SMOKOVIĆ, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove, zamjenica
predsjednice
2. PATRICIJA TERKOVIĆ, savjetnica za gospodarstvo i razvoj, zamjenica članice
3. MARINA BREZAC, administrativna referentica, zamjenica člana.

Komisija se imenuje na rok od četiri godine.
II.
Zadatak Komisije je da provodi natječaje za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu
Grada Labina, otvori zaprimljene ponude, sastavi zapisnik o javnom otvaranju ponuda i zapisnik o
pregledu i ocjeni ponuda, te izradi prijedlog Odluke o najpovoljnijoj ponudi kojeg zajedno sa
zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda dostavlja Gradonačelniku na donošenje u roku od osam dana
od dana javnog otvaranja ponuda.
III.
Sve stručne, administrativne i druge popratne i tehničke poslove za Komisiju obavlja Upravni
odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.
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IV.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o imenovanju Komisije za
provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina, KLASA: 022-05/1701/2-333 od 21. rujna 2017. godine (Službene novine Grada Labina broj 12/17).

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama Grada
Labina“.

GRADONAČELNIK GRADA LABINA

KLASA: 022-05/21-01/307
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 23. rujna 2021.
GRADONAČELNIK
Valter Glavičić, v.r.
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