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GRAD  LABIN                                 

AKTI GRADONAČELNIKA 

 

15. 

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - 

lektoriran tekst 8/13. 3/16. 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), i članku 5. Zakona o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. 

47/20., 134/20. i 143/21.), na prijedlog Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Gradonačelnik 

Grada Labina dana 16. veljače 2022. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od  

zaraznih bolesti - deratizacija dezinsekcija i dezinfekcija 

na području Grada Labina za 2022. godinu 

 

 

1. Prihvaća se Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – deratizacija, dezinsekcija i 

dezinfekcija na području Grada Labina za 2022. godinu, kojeg je predložio i izradio Zavod za javno 

zdravstvo Istarske županije.  

2. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija na 

području Grada Labina za 2022. godinu, oznake broj: 07/01-583/7/1-21, od 28. siječnja. 2022. 

godine i Provedbeni plan obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada 

Labina za 2022. godinu oznake broj: 07/01-583/7/2-21, od 28. siječnja. 2022. godine, čine prilog 

ovog Zaključka. 

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

 

 

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/5 
UBROJ: 2163-4-01-22-1 
Labin, 16. veljače 2022. 
 
                                                                                                           GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                             Valter Glavičić, v.r.  
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16. 

Na temelju članka 3. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na 

korištenje udrugama ("Službene novine Grada Labina" broj 3/16., 9/17. i 15/17.) i članka 51. Statuta 

Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 09/09., 09/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 

3/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20., 1/21.), Gradonačelnik Grada Labina dana 1. ožujka 2022. go-

dine, donosi 

 

ODLUKU 

 o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora  

koji se dodjeljuju udrugama na korištenje 

 

I. 

U Odluci o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje 

(„Službene novine Grada Labina“ broj 05/16., 6/17., 9/17., 10/17., 16/17., 3/18., 4/19., 7/19., 14/19., 

17/20. i 17/21.), u popisu poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje iza točke 39. 

dodaje se nova točka 40. koja glasi: 

 

40.  Rudarska 1, Labin 

 

11,70 m2 

kancelarija br. P-6 sagrađena 

na kč. 881/5 k.o. Novi Labin 

 

II. 

 Ovlašćuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina 

za izradu pročišćenog teksta Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju 

udrugama na korištenje. 

            III. 

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

Labina». 

 

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/48 
UBROJ: 2163-4-01-22-1 
Labin, 1. ožujak 2022. 
                                                                                                           GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                             Valter Glavičić, v.r.  
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17. 

Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) i članka 51. 

Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 09/09. i 09/10.- lektorirani tekst, 08/13., 

03/16., 02/18., 5/19 – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradonačelnik Grada Labina dana 1. ožujka 

2022. godine, donosi 

 

O D LU K U  

o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu 

 

Članak 1. 

Grad Labin  sa  sjedištem u Labinu, Titov trg 11, (OIB 19041331726, MB 2561921) u daljnjem tekstu: 

(Naručitelj), a za potrebe pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, 

imenuje stručno povjerenstvo za javnu nabavu i to: 

 

1. Dragana Jakovčić, mag.oec. – ovlaštena osoba sa certifikatom u području javne na-

bave, KLASA: 406-01/14-05/629, URBROJ: 526-06-01-02-02/2-20-6 datum izdavanja 

04. studenog 2020. godine – predsjednica povjerenstva 

2. Loreta Blašković, dipl.iur. - ovlaštena osoba sa certifikatom u području javne nabave,   
KLASA: 406-01/14-05/1131, URBROJ: 517-08-04-02-03-21-6, datum izdavanja 13. si-
ječnja 2021. godine – članica povjerenstva 
 

3. Maira Licul Keba, mag.oec. - ovlaštena osoba sa certifikatom u području javne nabave 
KLASA:406-01/16-06/448, URBROJ: 526-06-01-02-02/2-19-4 datum izdavanja 01. ve-
ljače 2019. – članica povjerenstva 

Svi članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu  su zaposlenici Naručitelja. 

 

 

Članak 2. 

Utvrđuju se podaci za javnu nabavu iz  članka 1. ove Odluke kako slijedi: 

 

− Predmet nabave: Radovi na uređenju spomen prostora rudaru  

− Broj i naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave: 45212120-3 - Radovi na izgradnji temat-

skog parka 

− Evidencijski broj nabave iz plana nabave: MV-02/2022. 

- Procijenjena vrijednost nabave po grupama: 

o Grupa 1: Građevinski radovi     -  5.000.000,00 kn (bez PDV-a) 

o Grupa 2: Dekorativna rasvjeta  -  1.300.000,00 kn (bez PDV-a) 

− Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog 

sporazuma na razdoblje od 4 godine s jednim gospodarskim subjektom. 

 

Članak 3. 

Obveze i ovlasti stručnog povjerenstva Naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave 

iz članka 1. ove Odluke su slijedeće: 

- potpisivanje izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja 

ako nastupe promjene, 
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- koordiniranje pripreme i provođenje postupka javne nabave odmah po zaprimanju ove Od-

luke 

- sudjelovanje u otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. 

 

Članovi stručnog povjerenstva za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja. 

 

 

Članak 4.  

Rok za donošenje odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave iz članka 1. ove Odluke je 

60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. 

Po izvršnosti odluke o odabiru iz prethodnog stavka sklapa se ugovor o javnoj nabavi za radove na 

uređenju Spomen prostora rudaru,  a Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje 

akata za gradnju, zadužuje se za izvršenje ugovora. 

 

Članak 5. 

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

 

 

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/49 
UBROJ: 2163-4-01-22-1 
Labin, 1. ožujka 2022. 
                                                                                                           GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                             Valter Glavičić, v.r.  
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18. 

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 09/09., 

09/10. - lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.)  i  članka 302. 

stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 120/2016. – u nastavku teksta ZJN), 

Gradonačelnik Grada Labina, dana 14. ožujka 2022. godine donosi  

 

 

O D L U K U 
o odabiru ponude  

 
I. 
 

Grad Labin kao Naručitelj proveo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za 
nabavu usluge: Infrastruktura u starogradskoj jezgri – glavni projekt za I. fazu. 

 
II. 

 
Za predmetnu nabavu utvrđuju se slijedeći podaci: 

1.  Podaci o naručitelju Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin, www.labin.hr 

2. Predmet nabave 
Infrastruktura u starogradskoj jezgri – glavni projekt 
za I. fazu 

3. 
Procijenjena vrijednost 

nabave: 
240.000,00 kuna (bez PDV-a). 

4. Evidencijski broj nabave: MV-05/2021. 

5. 

Naziv ponuditelja čija je 

ponuda izabrana za 

sklapanje ugovora o 

javnoj nabavi 

FLUM-ING d.o.o., Žrtava fašizma 2/IV, 51000 Rijeka, 
OIB: 34629260493 

6. Razlozi odabira 

• Kod ponude nisu utvrđene osnove za isključenje 
sukladno člancima 251., 252. i 254. stavak 1. točka 2. ZJN, 

• Ponuditelj zadovoljava uvjete sposobnosti, te je ponuda 
izrađena u skladu sa dokumentacijom o nabavi, te je 
ponuda pravilna, prikladna i prihvatljiva. 

• Prema kriteriju za odabir ponuda je ocjenjena kao 
ekonomski najpovoljnija ponuda. 

 
Sukladno navedenome odabire se ponuda navedenog 

ponuditelja u iznosu od 239.000,00 kuna bez PDV-a, koja 

sa dodatnim PDV-om od 59.750,00 kn čini ukupnu cijenu 

u iznosu od 298.750,00 kuna.  

 

7. 
Razlozi isključenja 

ponuditelja 
Nije primjenjivo. 

8. 
Razlozi za odbijanje 

ponude 
Nije primjenjivo. 

 

III. 
 Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode 
svakom Ponuditelju u postupku, objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske, pri čemu se odluka smatra dostavljenom istekom dana javne objave. 
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IV. 

Sukladno odredbi članka 306. stavak 2. ZJN 2016. rok mirovanja ne primjenjuje se.  
 

V. 
Grad Labin će sa ponuditeljem iz točke II. ove Odluke, nakon njene izvršnosti, sklopiti ugovor 

o javnoj nabavi za nabavu komunalne opreme. 
 

VI. 
             Ova Odluka objavljuje se u Službenim novinama Grada Labina. 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Odlukom Gradonačelnika Grada Labina KLASA: 022-05/21-01/356, URBROJ: 2144/01-01-
21-1, od 06. prosinca 2021. godine imenovano je stručno povjerenstvo za javnu nabavu Naručitelja 
za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja 
ugovora o javnoj nabavi usluge za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju infrastrukture i 
povijesnog popločenja starogradske jezgre Labina – I. faza . 

 
 Poziv za predmetnu nabavu poslan je na objavu 24. siječnja  2022. godine, a objavljen  je u 

elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina dana 25. siječnja 2022. godine pod brojem 
2022/S 0F2-0003106. Javno otvaranje ponuda obavljeno je 17. veljače 2022. godine o čemu je 
sastavljen Zapisnik o javnom otvaranju ponuda. 

U ostavljenom roku pristigla je jedna (1) ponuda za navedeni predmet nabave: 

1. FLUM-ING d.o.o., Žrtava fašizma 2/IV, 51000 Rijeka, OIB: 34629260493. 
 

Pregled i ocjenu ponude izvršilo je stručno povjerenstvo za javnu nabavu, o čemu je sastavljen 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu utvrdilo je da ponuda 

ponuditelja FLUM-ING d.o.o., Žrtava fašizma 2/IV, 51000 Rijeka, OIB: 34629260493, nakon 

pregleda i ocjene ponuda u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi, te je prema 

kriteriju za odabir ponude ocijenjena najpovoljnijom. 

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu predložilo je Gradonačelniku Grada Labina da donese 

Odluku o odabiru ponude ponuditelja: FLUM-ING d.o.o., Žrtava fašizma 2/IV, 51000 Rijeka, OIB: 

34629260493, za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu komunalne opreme sa ponuđenom 

cijenom od 239.000,00 kuna bez PDV-a, koja sa dodatnim PDV-om od 59.750,00 kn čini ukupnu 

cijenu u iznosu od 298.750,00 kuna.  

 

Na temelju svega naprijed navedenog Gradonačelnik Grada Labina prihvatio je prijedlog 

stručnog povjerenstva za javnu nabavu te je donio Odluku kao u izreci. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Žalba se može izjaviti Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku od 10 (deset) 

dana od dana primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponude. 

Žalba se izjavljuje državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u pisanom obliku putem 

sustava e-Žalba Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske uz plaćanje naknade za 
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pokretanje žalbenog postupka i upravne pristojbe, a primjerak žalbe se istodobno dostavlja 

naručitelju na dokaziv način, sukladno člancima 405. i 406. ZJN 2016. 

 

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/58 
UBROJ: 2163-4-01-22-1 
Labin, 14. ožujak 2022. 
                                                                                                           GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                             Valter Glavičić, v.r.  
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19. 

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

09/09. i 09/10.- lektorirani tekst, 08/13., 03/16., 02/18., 5/19 – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), članka 

43. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Labina“, broj 8/19.), Socijalnog programa 

Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službene novine Grada 

Labina“, broj 19/20.) i u svezi članka 8. stavka 2. točke 1. b. Zakona o porezu na dohodak („Narodne 

novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.), Gradonačelnik Grada Labina  dana 15. 

ožujka 2022. godine, donosi 

 

O D L U K U 

               o dodjeli jednokratne pomoći povodom uskršnjih blagdana 

 

Članak 1. 

 Povodom uskršnjih blagdana, građani – korisnici Socijalnog programa Grada Labina 

ostvaruju pravo na poklon bon u vrijednosti od 200,00 kuna za nabavku prehrambenih artikla. Poklon 

bon može se realizirati u trgovinama na području Grada Labina. 

 

Članak 2. 

 Umirovljenici sa prebivalištem na području Grada Labina čija visina mirovine iznosi do 

2.600,00 kuna ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć, i to dalje kako slijedi: 

- za umirovljenike sa mirovinom do 1.000,00 kuna iznos od 400,00 kuna 
- za umirovljenike sa mirovinom od 1.000,01 do 1.500,00 kuna iznos od 300,00 kuna 
- za umirovljenike sa mirovinom od 1.500,01 do 2.000,00 kuna iznos od 250,00 kuna 
- za umirovljenike sa mirovinom od 2.000,01 do 2.600,00 kuna iznos od 200,00 kuna 
- za umirovljenike sa mirovinama po međunarodnim Ugovorima (bez obzira na iznos a čiji 

zbroj međunarodne i hrvatske mirovine ne prelazi 2.600,00 kuna)  iznos 200,00 kuna 
 a koja će se sredstva isplatiti na tekuće račune građana. 

  

 Korisnici mirovina prema međunarodnim Ugovorima za utvrđivanje gore navedenog prava 

dužni su dostaviti Potvrdu o visini isplaćene inozemne mirovine koja će se zbrojiti sa hrvatskom a 

sve prema srednjem tečaju HNB na dan potpisivanja ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Domaćice starije od 60 godina s prebivalištem na području Grada Labina ostvaruju pravo na 

poklon bon u vrijednosti od 200,00 kuna za nabavku prehrambenih artikala.  

 Poklon bon može se realizirati u trgovinama na području Grada Labina. 
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Članak 4. 

 Sredstva za realizaciju prava iz članka 1., 2. i 3. ove Odluke osigurana su u Socijalnom 

programu Grada Labina za 2022. godinu u okviru Aktivnosti A500002 – Socijalna zaštita starijih, 

bolesnih i nemoćnih osoba na poziciji R0472, konto 3721 – Jednokratne novčane pomoći 

umirovljenicima i na poziciji R0476, konto 3722 – Pomoć u hrani. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama Grada 

Labina“.                                                              

 

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/59 
UBROJ: 2163-4-01-22-1 
Labin, 15. ožujak 2022. 
                                                                                                           GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                             Valter Glavičić, v.r.  
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20. 

Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) i članka 51. 

Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 09/09. i 09/10.- lektorirani tekst, 08/13., 

03/16., 02/18., 5/19 – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradonačelnik Grada Labina dana 15. ožujka 

2022. godine, donosi 

 

O D LU K U  

o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu 

 

Članak 1. 

Grad Labin  sa  sjedištem u Labinu, Titov trg 11, (OIB 19041331726, MB 2561921) u daljnjem tekstu: 

(Naručitelj), a za potrebe pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, 

imenuje stručno povjerenstvo za javnu nabavu i to: 

 

1. Dragana Jakovčić, mag.oec. – ovlaštena osoba sa certifikatom u području javne 

nabave, KLASA: 406-01/14-05/629, URBROJ: 526-06-01-02-02/2-20-6 datum izda-

vanja 04. studenog 2020. godine – predsjednica povjerenstva 

 

2. Kristina Sinčić Smoković, dipl.iur. – članica povjerenstva 
 

3. Maira Licul Keba, mag.oec. - ovlaštena osoba sa certifikatom u području javne na-

bave KLASA:406-01/16-06/448, URBROJ: 526-06-01-02-02/2-19-4 datum izdavanja 
01. veljače 2019. – članica povjerenstva 

Svi članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu  su zaposlenici Naručitelja. 

 

 

Članak 2. 

Utvrđuju se podaci za javnu nabavu iz  članka 1. ove Odluke kako slijedi: 

 

− Predmet nabave: Usluge održavanja SPI digitalnog sustava za Grad Labin 

− Broj i naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave: 72267000-4. 

− Evidencijski broj nabave iz plana nabave: MV-01/2022. 

- Procijenjena vrijednost nabave: 283.500,00 kn bez PDV-a 

− Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora 

za usluge s jednim gospodarskim subjektom. 

 

 

Članak 3. 

Obveze i ovlasti stručnog povjerenstva Naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave 

iz članka 1. ove Odluke su slijedeće: 

- potpisivanje izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja 

ako nastupe promjene, 

- koordiniranje pripreme i provođenje postupka javne nabave odmah po zaprimanju ove Od-

luke 

- sudjelovanje u otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. 
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Članovi stručnog povjerenstva za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja. 

 

 

Članak 4.  

Rok za donošenje odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave iz članka 1. ove Odluke je 

60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. 

Po izvršnosti odluke o odabiru iz prethodnog stavka sklapa se ugovor o javnoj nabavi za usluge 

održavanja SPI digitalnog sustava,  a Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i 

opće poslove, zadužuje se za izvršenje ugovora. 

 

Članak 5. 

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

 

 

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/60 
UBROJ: 2163-4-01-22-1 
Labin, 15. ožujak 2022. 
                                                                                                           GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                             Valter Glavičić, v.r.  
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21. 

Temeljem članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (,,Narodne novine" br. 111/21), članka 51. 
Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst 8/13., 3/16., 
2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.) te članka 4. Odluke o izvršavanju proračuna Grada 
Labina za 2022. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 16/21.) Gradonačelnik Grada Labina 
dana 18. ožujka 2022. godine donio je 

 
 

P R A V I L N I K 
o financiranju programskih sadržaja medija 

 
 

l. OPĆE ODREDBE 
 

                                                           Članak 1. 
 

Grad Labin potiče funkciju medija u razvoju demokracije, pluralizma i stvaranju pravednijeg društva. 
Mediji svoju funkciju ostvaruju posredovanjem između jedinice lokalne samouprave i građana te 
javnosti prenoseći informacije od društvene važnosti. Mediji su sredstvo informiranja građana o 
aktivnostima Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada. Mediji su platforma za 
posredovanje u komunikaciji građana s gradskim institucijama i subjektima. Svi sudionici ovog 
procesa, kreatori javnih politika, ali i sami građani, u svakodnevnom su procesu razmjene informacija 
iz različitih područja (od kulture do servisnih komunalnih informacija) posredstvom medija. 
 
Grad Labin će prema kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom financijski podupirati projekte lokalnih 
medija s područja Grada Labina i Istarske županije kako bi oni zadržali svoju važnu ulogu 
nepristranog informiranja i bili istinski javni servis građana. 
 
Gradonačelnik Grada Labina raspisuje javni natječaj koji se objavljuje na internetskim stranicama 
Grada Labina i u lokalnim medijima za svaku proračunsku godinu, temeljem prijedloga Povjerenstva 
za dodjelu financijskih sredstava medijima. 
 

 
ll. CILJEVI DODJELE SREDSTAVA 

 
Članak 2. 

 
Cilj dodjele sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, 
kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) koji: 

- ostvaruju pravo građana na javno informiranje i obaviještenost svih građana Grada  Labina, 
- obrađuju teme o ostvarivanju ljudskih i političkih prava građana te unapređivanju  pravne i 

socijalne države i civilnog društva, 
- obrađuju i promiču teme namijenjene djeci i mladima, 
- obrađuju teme o osobama s invaliditetom, 
- obrađuju teme o nacionalnim manjinama Grada Labina, 
- promiču ravnopravnost spolova, 
- potiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo, 
- promiču teme u svezi s kulturom javnog dijaloga, 
- potiču razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta, 
- obrađuju teme u svezi sa zaštitom prirode, okoliša i ljudskog zdravlja, 
- promiču medijsku pismenost, 
- obrađuju teme o radu Gradskog vijeća Grada Labina i njegovih radnih tijela, 
- obrađuju teme o radu Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Labina, 
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- obrađuju teme o manifestacijama, priredbama i skupovima kojima je pokrovitelj Grad  Labin. 

 
 

lll. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA 
 

Članak 3. 
 

Na natječaj se mogu prijaviti mediji koji: 
- su registrirani sukladno zakonu, 
- imaju uredništvo u Gradu Labinu i/ili Istarskoj županiji te redovito objavljuju programske 

sadržaje koji se odnose na rad gradske uprave Grada Labina, 
- redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela Grada Labina, 
- su upisani u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke 

medije (za elektroničke publikacije - ''portale''), 
- nemaju dugovanja prema Gradu Labinu, te gradskim trgovačkim društvima 1. Maj d.o.o., 

Vodovod Labin d.o.o., Labin stan d.o.o. i Labin 2000 d.o.o. u vrijeme podnošenja prijave, 
- nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna 

uprava  
- redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana Labina. 
 

 
 

lV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE FINANCIRANJA 
 

Članak 4. 
 
Grad Labin visinu iznosa sredstava za medije koji se prijavljuju na natječaj definirat će sukladno 

objektivnim, nepristranim i ranije utvrđenim kriterijima, imajući u vidu činjenicu kako je transparentna 

raspodjela sredstava preduvjet daljnjeg razvoja njihove kvalitete i sadržaja u zajedničkom interesu 

Grada i građana Labina. 

Grad Labin poticati će pluralizam medija sukladno platformama na kojima prenose informacije: 

- Televizija, 

- Tiskani mediji koji imaju i svoj internetski portal,  
- Internetski portal, 
- Radio 

 

U slučaju da isti izdavač posjeduje više medijskih platformi u svome vlasništvu može se prijaviti samo 

na jedan javni poziv. Za ostale medijske platforme u svom vlasništvu dobiti će dodatne bodove u 

kategoriji za koju se prijavio. 

 

Članak 5. 

Kriteriji za utvrđivanje dodjele financijskih sredstava podijeljeni su prema vrstama    medija: 

1) Tiskani mediji koji imaju i svoj internetski portal  

- broj zaposlenih: prilikom utvrđivanja visine financiranja, bodovat će se i broj zaposlenika na 

dan 31. prosinca 2021. godine, a subjekt je dužan dostaviti i ovjerenu izjavu u kojoj se nalazi broj 

zaposlenih osoba uz njihove funkcije   (novinara,   urednika,   fotografa,   snimatelja,   djelatnika   u 

marketingu...) 
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………………………………………………….…………………………...broj bodova 0-20, 

- posjećenost/čitanost/gledanost temeljem relevantnih istraživanja medijskog tržišta i 

dostupnosti (dosega) medija, kao i njihovih profila na društvenim mrežama, a koji će biti naznačeni 

u javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava. 

…………………………………………………………………………..…..broj bodova 0-20, 

- proizvodnja autorskih neprofitnih sadržaja (teme iz područja kulture, ravnopravnosti manjina 

i ljudskih prava, sporta, zdravlja, očuvanja okoliša i baštine…) Potrebno dostaviti dokaze o 

proizvodnji ovakvog autorskog sadržaja. 

………………………………………………………………………………broj bodova 0-10, 

- dostava pregleda objavljenih vijesti i ostalih novinarskih formata (intervju, reportaža, 

komentari, izjave…) vezanih za svakodnevni život građana Labina i koje se odnose na rad tijela 

Grada Labina proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima). 

……………………………………………………………………………….broj bodova 0-20 

….…….………………………………………………..…………………….najviše 70 bodova 

2) Internetski portali 

- posjećenost/čitanost/gledanost temeljem relevantnih istraživanja medijskog tržišta i 

dostupnosti (dosega) medija, kao i njihovih profila na društvenim mrežama, a koji će biti naznačeni 

u javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava. 

…………………………………………………………….……………..….broj bodova 0-30, 

- dostava pregleda objavljenih vijesti i ostalih novinarskih formata (intervju, reportaža, 

komentari, izjave…) vezanih za svakodnevni život građana Labina i koje se odnose na rad tijela 

Grada Labina proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima). 

………………………………………………………………………………broj bodova 0-30, 

- proizvodnja autorskih neprofitnih sadržaja (teme iz područja kulture, ravnopravnosti manjina 

i ljudskih prava, sporta, zdravlja, očuvanja okoliša i baštine…). Potrebno dostaviti dokaze o 

proizvodnji ovakvog autorskog sadržaja. 

………………………………………………………………………………broj bodova 0-10, 

……….……………………………………………………………………...najviše 70 bodova 

3) Radio i televizija 

- gledanost/slušanost temeljem relevantnih istraživanja medijskog tržišta i dostupnosti 

(dosega) medija, kao i njihovih profila na društvenim mrežama, a koji će biti naznačeni u javnom 

pozivu za dodjelu financijskih sredstava. 

………………………………………………………………………………broj bodova 0-20, 

- dostava pregleda objavljenih vijesti i ostalih novinarskih formata (intervju, reportaža, 

komentari, izjave…) vezanih za svakodnevni život građana Labina i koje se odnose na rad tijela 

Grada Labina proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima). 

……………………………………………………………………………….broj bodova 0-30 
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- proizvodnja autorskih neprofitnih sadržaja (teme iz područja kulture, ravnopravnosti manjina 

i ljudskih prava, sporta, zdravlja, očuvanja okoliša i baštine…). Potrebno dostaviti dokaze o 

proizvodnji ovakvog autorskog sadržaja. 

………………………………………………………………………………broj bodova 0-10, 

- posebne platforme na stranom jeziku, odnosno programski sadržaji na stranom jeziku (vijesti, 

emisije, reportaže, tekstovi i ostali formati).  

………………………………………………………………………………broj bodova 0-10, 

……….……………………………………………………………………...najviše 70 bodova 

 

Članak 6. 

Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava medijima utvrđuje prijedlog za dodjelu financijskih 

sredstava temeljem postignutog broja bodova sukladno utvrđenim kriterijima iz članka 5. ovog 

Pravilnika, uz ispunjenje svih uvjeta propisanih člankom 3. ovog Pravilnika.  

 

V. OBVEZE MEDIJA 

Članak 7. 

Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga Pravilnika dužni su: 

- pratiti rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada Labina uz objavu svih 
informacija koje su od javnog interesa građana Labina i lokalne zajednice, 

- pratiti aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih listi koje participiraju u radu Gradskog vijeća, 

- osobno sudjelovati na konferencijama za novinare i tematskim obilascima 

- objavljivati natječaje i javne pozive koje objavljuje Grad Labin temeljem preuzetih zakonskih 
obaveza objave natječaja i poziva u tiskanim i drugim medijima, 

- objavljivati prigodne čestitke Grada Labina, 

- objavljivati sadržaje sukladno ciljevima, navedenih u članku 2. ovog Pravilnika. 

 

Vl. ODLUČIVANJE O IZNOSIMA DODIJELJENIH SREDSTAVA 

Članak 8. 

Odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava iz ovoga Pravilnika donijeti će Gradonačelnik, a 
na prijedlog Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima koje osniva i imenuje 
gradonačelnik Grada Labina. 

Povjerenstvo se sastoji od tri (3) člana, koji mogu biti imenovani iz redova službenika upravnih tijela 
Grada i dužnosnika Grada Labina. 

Na temelju odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava gradonačelnik Grada Labina 
zaključuje ugovor o dodjeli sredstava s podnositeljima prijave kojima su dodijeljena sredstva 
(korisnicima sredstava). 
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Vll. PODNOŠENJE PRIGOVORA 

Članak 9. 

Podnositelj prijave koji je sudjelovao u javnom pozivu za dodjelu sredstava može podnijeti prigovor 
na odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava iz ovoga Pravilnika. 

Prigovor se podnosi Gradonačelniku preko nadležnog upravnog odjela u roku od osam (8) dana od 
dana primitka odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava. 

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik. 

 

Vlll. RAZDOBLJE FINANCIRANJA I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA 

Članak 10. 

Financijska sredstva koja Grad dodjeljuje putem poziva odnosi se, u pravilu, na financiranje 
programskih sadržaja medija koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se javni poziv 
raspisuje, što će se definirati samim javnim pozivom. 

Isplate sredstava vršiti će se nakon zaključenja ugovora o dodjeli sredstava s korisnicima, pri čemu 
se isplate mogu obavljati u mjesečnim ili tromjesečnim obrocima, što će se utvrditi samim ugovorom 
o dodjeli sredstava. 

lX. OBVEZA IZVJEŠTAVANJA I POVRAT SREDSTAVA 

Članak 11. 

Korisnik sredstava obvezan je dostaviti Gradu pisano izvješće o ispunjavanju obveza medija 
propisanih člankom 7. ovog Pravilnika, i to u roku za dostavu izvješća koji će se utvrditi ugovorom o 
dodjeli sredstava. 

Grad će raskinuti ugovor o dodjeli sredstava ako korisnik sredstava ne dostavi Gradu pisano izvješće 
iz prethodnog stavka u roku utvrđenom ugovorom o dodjeli sredstava, odnosno ako se utvrdi da 
sredstva koristi nenamjenski odnosno suprotno odredbama ovog Pravilnika i ugovora o dodjeli 
sredstava. 

U slučaju raskida ugovora o dodjeli sredstava iz prethodnog stavka, Grad će od korisnika sredstava 
u pisanim obliku zatražiti povrat cjelokupno isplaćenih sredstava. Korisnik sredstava dužan je u 
slučaju raskida ugovora o dodjeli sredstava iz prethodnog stavka izvršiti povrat doznačenih 
sredstava Gradu, uvećanih za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu, u roku utvrđenim samim 
ugovorom o dodjeli sredstava. 

X. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI 

Članak 12. 

Potpore male vrijednosti dodjeljivati će se sukladno Uredbi Komisije (Eu) br. 1407/2013 od 18. 
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis 
potpore (SL L 352, 24.12.2013.) te Uredbi komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni 
Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u 
pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.7.2020.). 

 

Članak 13. 

Potpore male vrijednosti, temeljem ovog Pravilnika, dodjeljivat će se putem javnog poziva kojeg će 
raspisati Gradonačelnik Grada Labina. Javnim pozivom iz članka 1. ovog Pravilnika definirat će se 
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uvjeti za dodjelu potpora male vrijednosti, ciljevi, korisnici, način dodjele potpora, rok za podnošenje 
prijava, tijelo nadležno za ocjenu podnesenih prijava i rok dodjele potpore male vrijednosti. 

 

Xl. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 

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

 

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/66 
UBROJ: 2163-4-01-22-1 
Labin, 18. ožujak 2022. 
 
                                                                                                           GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                             Valter Glavičić, v.r.  
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OBJAVA 

2. 

Sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 47/2019) Grad Labin objavljuje  

 

INFORMACIJU 

o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Labina 

 

Na temelju odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19) i Odluke 

Gradskog vijeća Grada Labina o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina KLASA: 021-05/22-01/7 URBROJ: 2163-

4-01-22-1 od 31. siječnja 2022. godine („Službene novine Grada Labina“ broj 2/2022) Grad Labin 

objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Grada Labina KLASA: 945-01/22-01/1 URBROJ: 2163-4-03/03-22-8 od 07. ožujka 2022. 

godine, za područje katastarskih općina: Novi Labin, Prkušnica, Ripenda, Skitača i Trget.  

 

Tekst javnog natječaja objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Labina – 

www.labin.hr te na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Labina, Titov trg 11, 52220 Labin. 

 

Javni natječaj objavljuje se od 07.03.2022. – 06.04.2022. godine. 

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – NE OTVARAJ“ na adresu Grada Labina –Titov 
trg 11, 52220 Labin.  
 
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I 

IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU 

 

 

                      PROČELNICA 
Anamarija Lukšić, dipl.ing.građ. 

 
KLASA: 945-01/22-01/1 
URBROJ: 2163-4-03/03-22-7 
Labin, 07. ožujka 2022. 
 

 

 

http://www.labin.hr/
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