
 

      

             
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 27. ožujak 2020. 

 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 
 

 
 
 
Poštovani, 

 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 
9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), prosljeđujem 
Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području Grada Labina (Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež).  
 
 Za izvjestitelja koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela određujem 
pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Donalda 
Blaškovića. 

 

 
 

GRADONAČELNIK  
 

                                                                                                                               Valter Glavičić, v.r. 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



 

 

      
 
REPUBLIKA HRVATSKA                      PRIJEDLOG 
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
KLASA: 021-05/20-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, _______ 2020. 

 
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 točke 3.2. c) Natječaja za 
provedbu tipa operacije, 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu, M 3.1.1. – 6/20, objavljenog od Lokalne akcijske grupe “Istočna Istra”, dana 17. 
veljače 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Labina na izvanrednoj sjednici održanoj dana 
__________ 2020. godine,  donijelo je 

 
O D L U K U 

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Labina 
 
I 

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Labina radi realizacije 
projekta “Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež”, na dijelu nekretnine k.č. 1813, k.o. 
Novi Labin (k.č. 2406/1, k.o. Cere), unutar tipa operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. 
 

II 
Projekt „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež“ se odnosi na zahvat 

rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta Vinež, koje se nalazi na dijelu nekretnine k.č. 1813, k.o. 
Novi Labin (k.č. 2406/1, k.o. Cere), s ciljem omogućavanja kvalitetnog korištenje dječjeg igrališta 
kao sigurnog i zabavnog mjesta za sve dobne skupine djece, mladih i njihovih roditelja. 

 
            III 

Sastavni dio ove Odluke je prilog „Opis projekta“ u skladu s točkom 3.2. c i Prilogom III. 
Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti 
te povezanu infrastrukturu, M 3.1.1. – 6/20, objavljenog od Lokacijske akcijske grupe „Istočna 
Istra“, dana 17. veljače 2020. godine. 

 
IV 

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

                        PREDSJEDNICA  
                        Gradskog vijeća 
 

                                                                                                            Eni Modrušan 
                                            

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



 

 
 

OBRAZLOŽENJE 

1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) 

• Statut 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.) 

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

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

aktivnosti te povezanu infrastrukturu, M 3.1.1. – 6/20, objavljenog od Lokalne akcijske 

grupe “Istočna Istra”, dana 17. veljače 2020. 

 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

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

Točkom 3.2.c Natječaja za provedbu operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu, M 3.1.1. – 6/20, od 17. veljače 2020., propisano je da 
prijavljeni projekt jedinice lokalne samouprave mora imati suglasnost predstavničkog tijela jedinice 
lokalne samouprave za provedbu ulaganja opisanih projektom, te sadrži „Opis projekta“-prilog III 
natječaja sa ključnim informacijama o projektu, koji je sastavni dio suglasnosti. Natječaj je objavljen 
17. veljače 2020., a rok prijave projekta je od 03. ožujka 2020. do 07. travnja 2020. 

Projekt “Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež“ se odnosi na zahvat 
rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta Vinež, koji se nalazi na dijelu k.č. 1813, k.o. Novi Labin 
(k.č. 2406/1, k.o. Cere) u vlasništvu Grada Labina na način da se planiraju se ukloniti postojeće 
sprave, a stol sa klupama se planira premjestiti na sjeveroistočnu stranu igrališta. Uređenje dječjeg 
igrališta obuhvaća izvedbu pješačke staze polukružnog oblika, sa dva pristupa igralištu, sa 
sjeverne i južne strane. Sa sjeverne strane predviđaju se stepenice a sa južne strane rampa. Širina 
staze je 1,50 m. Središnji dio igrališta imat će oblik elipse dim 11,72x17,71 m. U središnjem dijelu i 
u sjeverozapadnom dijelu predviđa se šest dječjih sprava za igranje. Sa jugozapadne strane 
predviđaju se dvije sportske sprave. Uz stazu i igralište predviđaju se klupe i kante za smeće. Sa 
zapadne strane uz sportsko nogometno igralište predviđa se zaštitna ograda visine 5m. Ispod 
sprava predviđaju se antitraumatske podloge, a na ostalom dijelu igrališta predviđa se šljunak. 
Staza se planira izvesti kao zaglađeni beton. Svrha projekta je omogućiti što većem broju djece i 
mladih s područja naselja Vinež kvalitetna i sigurna mjesta za igru, druženje i provođenje 
slobodnog vremena, a ciljevi projekta su omogućavanje kvalitetnog korištenja dječjeg igrališta kao 
sigurnog i zabavnog mjesta za sve dobne skupine djece, mladih i njihovih roditelja, te kod svih 
dobnih skupina djece i mladih stvoriti zdravu naviku kvalitetnog boravka na otvorenom i bavljenja 
tjelesnim aktivnostima koje doprinose cjelokupnom psiho - motoričkom razvoju djeteta te ujedno 
pružaju rekreaciju i zabavu. 

Ukupna predviđena vrijednost projekta iznosi 262.100,00 HRK s PDV-om. Ulaganje je 
planirano u prvom kvartalu 2021. godine. 

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

07. travnja 2020., predlaže se donošenje predmetne Odluke i stupanje na snagu Odluke prvog 
dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

 

  Sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projekta te 

maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih 

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

Proračunu Grada Labina za 2021. godinu, obzirom da se realizacija projekta planira u prvom 

kvartalu 2021. godine.  

 

                                                                                                           GRADONAČELNIK      
               
                                                          Valter Glavičić, v.r. 
 
 
           
Prijedlog izradila: Tijana Celija, v.r. 
 
Pročelnik UO za komunalno gospodarstvo 
 i upravljanje imovinom: 
 Donald Blašković, v.r.                                  

   
 

 
  


