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02. 
 
Na temelju članka 35. 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 i 18/13) i članka 32. 
Statuta Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica („Službene novine Općine Kaštelir-
Labinci“ 02/09 i 02/13), Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na 
sjednici održanoj dana 02. travnja  2020. godine, donosi 

 
O D L U K U 

o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta 
 "Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Rogovići" 

  
Članak 1. 

        Ovom se Odlukom izdaje suglasnost za provedbu projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg 
igrališta u naselju Rogovići" u sklopu LAG – natječaja za tip operacije 7.4. „Ulaganje u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji 
LAG-a „Sjeverna Istra“ za razdoblje 2014.-2020. 

 
 

Članak 2. 
        Opis  projekta "Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Rogovići" čini sastavni dio 
ove Odluke.   

 
Članak 3.  

         Nakon stupanja na snagu ove Odluke, ista će se objaviti na internet stranici Općine Kaštelir-
Labinci-Castelliere-S.Domenica kao i Opis projekta "Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u 
naselju Rogovići".  

 
Članak 4.  

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenim novinama Općine 
Kaštelir-Labinci. 
 
 
KLASA: 011-01/20-01/25 
URBROJ: 2167/06-01-20-02 
Kaštelir-Castelliere, 02. travnja 2020. godine       
                                                   
      

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA 
 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
 Rozana Petrović v.r.  
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03. 

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08. 136/12. 15/15) i 
članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica („Službene novine Općine 
Kaštelir-Labinci“ 02/09 i 02/13) i na temelju upute za postupanje Ministarstva uprave, KLASA: 
023-01/20-01/114 od 13. ožujka 2020. godine, u svezi sa održavanjem sjednica predstavničkog 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Općinsko vijeće Općine Kaštelir-
Labinci Castelliere-S.Domenica, na 26. sjednici, održanoj dana 17. travnja 2020., donijelo je 

 
 

Mjere privremene obustave izvršavanja  
Proračuna Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica za 2020.godinu 

 
Točka I. 

Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. 
Domenica za 2020.godinu uvode se radi: 

 promjena gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19 (u daljnjem tekstu: 
epidemija koronavirusa); 

 smanjenih prihoda proračuna Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica slijcdom 
usporcnih gospodarskih kretanja te primjena mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć 
gospodarstvu koje obuhvaćaju odgodu/oslobođenje/obročnu otplatu plaćanja poreza i prireza 
na dohodak te obustavu plaćanja spomeničke rente, kao i primjene općinskih odluka usmjerenih 
na ublažavanje uklanjanja negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa; 

 uravnoteženja proračunske potrošnje sa smanjenim prihodima; 
 osiguranja sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom koronavirusa; 

 
Točka II. 

Ovim mjerama se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u Proračunu 
Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica za 2020. godinu uključujući i financijske 
planove proračunskih korisnika. Slijedom navedenog potrebno je promijeniti planirane proračunske 
aktivnosti/projekte kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal. 

 
Točka III. 

Zadužuju se Načelnik, jedinstveni upravni odjel, proračunski korisnici, izvanproračunski korisnici i 
drugi korisnici koji su u Posebnom dijelu proračuna određeni za nositelje sredstava za provedbu 
mjera usmjerenih na ograničavanje korištenja sredstava predviđenih Proračunorn Općine Kaštelir-Labinci 
Castelliere-S. Domenica za 2020. godinu. 

 
Točka IV. 

Od dana stupanja na snagu ovih mjera  korisnici iz točke III. Ovih mjera mogu preuzeti 
samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih 
poslova i funkcija. 

Točka V. 
Od dana stupanja na snagu ovih mjera zabranjuje se zapošljavanje te prijem službenika i 
namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, bez obzira na izvore financiranja osiguranih 
rashoda za zaposlene kako u Jedinstvenom upravnom odjelu, tako i kod proračunskih korisnika. 
Od dana stupanja na snagu ovih mjera zabranjuje se sklapanje ugovora o djelu, a sklopljeni ugovori 
o dijelu mogu se raskinuti. Od dana stupanja na snagu ovih mjera mogu se raskinuti sklopljeni 
ugovori o radu na određeno vrijeme. 
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Točka VI. 
Iznimno od točke V. ovih mjera zapošljavanje i prijem službenika i namještenika na određeno i 
neodređeno vrijeme te sklapanje ugovora o djelu i ugovora o radu je dopušteno ako za to postoji 
opravdan i obrazložen razlog, odnosno ako bi se dovelo u pitanje obavljanje propisanih poslova u 
kojem slučaju je za to potrebno dobiti prethodnu pisanu suglasnost načelnika. 
 

Točka VII. 
Pokrenut će se pregovori sa socijalnim partnerima o visini osnovice za izračun plaće službenika i 
namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu, zaposlenicima proračunskih korisnika kojima se 
plaća osigurava u Proračunu Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica za 2020. Godinu, 
ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. 
Domenica, kao i pregovori o isplati određenih materijalnih prava ugovorenih kolektivnim 
ugovorima. 
  

Točka VIII. 
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za izradu smjernica za racionalizaciju poslovanja trgovačkih 
društava u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica kako bi svoje 
poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima. 
 

Točka IX. 
Od dana stupanja na snagu ovih mjera obustavit će se svi javni pozivi, postupci javne nabave i 
postupci jednostavne nabave, te se neće pokretati novi javni pozivi, postupci javne nabave, kao ni 
postupci jednostavne nabave. 

 
Točka X. 

Iznimno od točke IX. Ovih mjera mogu se provoditi postupci javne nabave, kao i postupci 
jednostavne nabave te pokrenuti novi postupci: 

 ako se nabava provodi radi nabave materijala, opreme i drugo potrebno za borbu protiv 
epidemije koronavirusa 

 ako su neophodni za redovito funkcioniranje tijela navedenih u točki III. Ovih mjera 
 ako se nabava provodi u okviru projekta sufinanciranog sredstvima EU i/ili sredstvima 

drugih nacionalnih i/ili međunarodnih institucija, a istu nije moguće odgoditi te 
 ako postoji drugi opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije pokretanja 

postupka nabave potrebno dobiti prethodnu pisanu suglasnost načelnika 
Za ugovore o javnoj nabavi čije je izvršenje u tijeku, ako bi se time postigle uštede veće od moguće 
štete, tijela iz točke III. Ovih mjera dužna su procijeniti je li opravdano da se ugovor izvrši do kraja 
ile se, zbog odvijanja ugovorenog u fazama, može raskinuti. U slučaju raskida potrebno je napraviti 
obračun izvršenog posla, priznati troškove koje je ponuditelj imao do raskida ugovora, a za 
preostali dio ugovor se treba raskinuti. 
 

Točka XI. 
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za provođenje ovih mjera, te za nadziranje 
provođenja mjera štednje kod proračunskih korisnika u njihovim nadležnostima. 

 
Točka XII. 

Obveznici primjene ovih mjera su dužni sredstva koristiti zakonito, namjenski i svrhovito, 
uzimajući osobito u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja koje uključuje načela 
ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. 
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Točka XIII. 
Ako se za vrijeme provođenja ovih mjera općinski proračun ne može uravnotežiti, načelnik će 
predložiti izmjene i dopune Proračuna Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica za 
2020. Godinu u zakonom predviđenom roku. 

 
Točka XIV. 

Ove mjere stupaju na snagu prvog dana od dana objave u službenim novinama Općine Kaštelir-
Labinci Castelliere-S. Domenica. 
 
KLASA: 011-01/20-01/26 
URBROJ: 2167/06-01-20-02 
Kaštelir-Castelliere, 17. travnja 2020. Godine 
 
 Predsjednica 

Općinskog vijeća 
Rozana Petrović v.r.  
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04.  

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica 
(„Službene novine Općine Kaštelir-Labinci“ 02/09 i 02/13) i na temelju upute za postupanje 
Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114 od 13. ožujka 2020. godine, u svezi sa 
održavanjem sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, na 26. sjednici, održanoj dana 
17. travnja 2020., donijelo je 

 
ODLUKU 

o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na 
gospodarstvo Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica 

 
Članak 1. 

Ovom se odlukom propisuju mjere za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih 
koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica. 

 
Članak 2. 

Poduzetnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine 
Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica oslobađaju se plaćanja zakupnine. 

Poduzetnicima iz stavka 1. ovoga članka zakupnina za mjesec ožujak 2020. godine 
umanjuje se za 50%, a rok plaćanja produžuje se na 90 dana. 

Članak 3. 
Poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko 

zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti umanjit će se za 30 % utvrđeni iznos obveze 
komunalne naknade. 

Poduzetnici koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko 
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnost, a kojima je odlukom Stožera civilne zaštite 
obustavljen rad, oslobađaju se obveze komunalne naknade. 

Članak 4. 
Korisnici javnih površina za postavljanje otvorene terase oslobađaju se plaćanja mjesečne 
naknade. 
 
Za sve obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području 
Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, odgađa se plaćanje poreza na rok od 90 
dana. 

 
Članak 5. 

Mjere iz članaka 2., 3. i 4. primjenjivat će se za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. 
 

Članak 6. 
Ako se pokaže potreba za nastavak ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih 

koronavirusom COVID-19 na poslovanje poduzetnika, ovlašćuje se načelnik na produženje roka 
za primjenu mjera iz ove odluke. 

Članak 7. 
Za provođenje mjera iz članaka 2., 3. i 4. ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni 

odjel Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica. 
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Članak 8. 
Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenim novinama Općine 

Kaštelir Labinci Castelliere-S.Domenica. 
 
 
KLASA: 011-01/20-01/26 
URBROJ: 2167/06-01-20-03 
Kaštelir-Castelliere, 17. travnja 2020. godine                                        Predsjednica 

              Općinskog vijeća 
               Rozana Petrović v.r. 
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05.  

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013 i 54/13) u 
daljnjem tekstu: Zakon), na temelju upute za postupanje Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114 
od 13. ožujka 2020. godine, u svezi sa održavanjem sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica 
(„Službene novine Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica“02/09 i 02/13), Općinsko vijeće 
Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na sjednici održanoj dana 17. travnja  2020. godine, donosi 

 
 
 

O D L U K U o izmjenama i dopunama 
Odluke o nerazvrstanim cestama 

 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o nerazvrstanim cestama (“Službene novine Općine Kaštelir-Labinc br. 03/14, 04/15, 04/16, 01/17, 05/17, 

08/17, 05/18, 06/18 i 03/19) u članku 49. Stavak 3. u tablici pod “NERAZVRSTANE CESTE ČETVRTOG REDA” 
- mjenjaju se  red 43. i 44., te sada glase: 
 

Redni 
broj 

Oznaka 
ceste 

Kategorija 
ceste 

Duljina ceste 
(km) 

Dionica od Dionica do 

Opis 
dionice/naselja 

i dijelovi 
naselja kroz 
koje  cesta 

prolazi 
NERAZVRSTANE CESTE ČETVRTOG REDA 

43 NC-D-43 
Nerazvrstana 
cesta 4. reda 

0,23 Spoj ŽC 5041 
Spoj NC-D-

44 
Dvori-Lokva 

44 NC-D-44 
Nerazvrstana 
cesta 4. reda 

1,4 Finida 
Spoj ŽC-

5041 
Ind.zona- 

Finida 

 

Članak 2 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se  u „Službenim novinama Općine 
Kaštelir-Labinci“. 

 
KLASA:      011-01/20-01/26 
URBROJ:    2167/06-01-20-04   
Kaštelir - Castelliere,  17. travanj 2020. godine. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA 
  

PREDSJEDNICA 
Rozana Petrović v.r. 
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06.  

Temeljem članka 18. stavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 
118/18 i 31/20) i članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (Službene novine 
Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13), Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-
S.Domenica na sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine donijelo je 

 
O D L U K U 

o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na 
području Grada Poreča-Parenzo i Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Općine Vrsar-Orsera, 

Općine Funtana-Fontane, Općine Sv. Lovreč, Općine Višnjan, Općine Kaštelir-Labinci-
Castelliere-S.Domenica i Općine Vižinada-Visinada 

 
Članak 1. 

Osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite, koja objedinjava postojeće Stožere 
civilne zaštite sljedećih gradova i općina: Grad Poreč-Parenzo, Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, 
Općina Vrsar-Orsera, Općina Funtana-Fontane, Općina Sv. Lovreč, Općina Višnjan, Općina Kaštelir-
Labinci-Castelliere-S.Domenica i Općina Vižinada-Visinada 

Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ove točke su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu 
i pripadaju istom geografskom području te  dijele  zajedničke rizike pa je osnivanje zajedničke 
Koordinacije Stožera civilne zaštite nužno radi provedbe poslova i aktivnosti te koordiniranog djelovanja. 

 
Članak 2. 

Grad i Općine iz članka 1. ove Odluke zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja 
sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19). 

 
Članak 3. 

Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju načelnici i zamjenici načelnika postojećih 
Stožera civilne zaštite. 

 
Članak 4. 

Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije odnose se 
jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja, unutar granica područja 
Koordinacije, bez izdavanja propusnica. 

 
Članak 5. 

Ovom Odlukom potvrđuje se Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti 
djelovanja civilne zaštite na području Grada Poreč-Parenzo i Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Vrsar-
Orsera, Funtana-Fontane, Sv. Lovreč, Višnjan, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica i Vižinada-
Visinada, Klasa: 810- 01/20-01/10 od 06. travnja 2020. godine, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini 
njen sastavni dio. 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Kaštelir-
Labinci“, a ostaje na snazi do prestanka poslova i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u 
protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19). 

 
 
KLASA: 011-01/20-01/27 
URBROJ:2167/06-01-20-02 
Kaštelir-Castelliere,  17.04.2020. 

Predsjednica 
Općinskog vijeća 

Rozana Petrović v.r. 
 

 


