
 

                                                                                                   
REPUBLIKA  HRVATSKA                                           
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD  LABIN 
Gradsko vijeće                                                                                             
KLASA:  021-05/18-01/91   
URBROJ: 2144 /01-01-18-1 
Labin,  12. rujan 2018. 
 

Temeljem članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 9/09., 9/10 

- lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 02/18), te članka 20. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 

za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine, broj 48/2018 ), Gradsko vijeće Grada Labina na 

sjednici 12. rujna 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti IVS- Istarskom vodozaštitnom sustavu d.o.o. Buzet za 

provedbu ulaganja na području Grada Labina unutar mjere 07 „Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske 

za razdoblje 2014.-2020. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se IVS-Istarskom vodozaštitnom sustavu d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, 52420 

Buzet, OIB: 52879107301, suglasnost za provedbu ulaganja: 

„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA ZA IV-B 

GRUPU MALIH NASELJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI – SANITARNA KANALIZACIJA NASE-

LJA MARCELJANI“ 

na području Grada Labina koji je prilog ove Odluke te čini njezin sastavni dio. 

Članak 2. 

Gradsko vijeće Grada Labina  suglasnost  za provedbu ulaganja „Izgradnja sustava odvodnje 

i pročišćavanja otpadnih voda za IV-B grupu malih naselja u istarskoj županiji – sanitarna ka-

nalizacija naselja Marceljani“ daje u svrhu prijave na natječaj Mjere 07 “Temeljne usluge i ob-

nova sela u ruralnim područjima“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdo-

blje 2014.-2020., podmjere 7.2.1 Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvod-

nju i pročišćavanje i pročišćavanje otpadnih voda. 

Članak 3. 

Za podnositelja zahtjeva za potporu – korisnika potpore ovlašćuje se IVS – Istarski vodozaštitni 

sustav d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, OIB: 52879107301. 



 

Članak 4. 

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

 

PREDSJEDNICA 
 Gradskog vijeća 

 
              Eni Modrušan 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOSTAVITI: 

1. IVS d.o.o. Buzet, Buzet, Sv. Ivan 8 

2. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša 

 i izdavanje akata za gradnju 

3. Pismohrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O B R A Z L O Ž E NJ E  
uz Odluku o davanju suglasnosti IVS-Istarskom vodozaštitnom sustavu d.o.o. Buzet  

za provedbu ulaganja 

 
I.  ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE  

- Pravilnik o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ 
iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne 
novine, broj 48/2018 )   

- Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 9/09., 9/10 - lektorirani 
tekst, 8/13., 3/16. i 02/18) 

- Prostorni plan uređenja Grada Labina (”Službene novine Grada Labina” broj 15/04., 
04/05. , 17/07. , 09/11. i 01/12.). 

 
II.  OBRAZLOŽENJE  ODLUKE 
 
IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu svih gradova i općina 
Istarske županije, osnovano za realizaciju projekta "Sustav javne odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda za mala naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Istarske žu-
panije". U sklopu tog projekta je i izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
za IV-b grupu malih naselja u Istarskoj županiji – sanitarna kanalizacija naselja Marceljani. IVS 
- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. planira projekt odvodnje Marceljani  prijaviti za finianciranje 
na natječaj koji je otvoren za naprijed navedenu mjeru u sklopu Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  

Pravilnikom o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz 
programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine, broj 
48/2018 )  utvrđeni su uvjeti za provođenje mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima« (u daljnjem tekstu: mjera 7) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014. – 2020.  

Između ostalog člankom 20. citiranog Pravilnika propisani su uvjeti prihvatljivosti projekta koji 
se prijavljuje  , a jedan od uvjeta je: 
„(7) Projekt mora imati suglasnost svih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na 
čijem se području projekt provodi.“ 

 
III.  SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 
 
Za provedbu ove odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Labina. 
 
Polazeći od svega naprijed navedenog predlaže se Gradskom vijeću da razmotri i donese  
Odluku u predloženom tekstu. 

 
  Gradonačelnik 

Valter Glavičić v.r. 
 
 
Prijedlog Odluke sa Prilogom  
i obrazloženjem pripremili: 
- IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. 
- Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, 

zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju 
Anamarija Lukšić dipl.ing.građ., v.r. 

 

 


