
 Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Općinskog vijeća i 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 
 Općine Kaštelir-Labinci, izjašnjavanjem putem e-maila, sazivam 25. sjednicu  

 
 
 

OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA 

Koja će se odvijati od 
srijede,  01. travnja 2020. godine do četvrtka 02. travnja 2020. do 15.00 sati. 

Sjednica će se održati izjašnjavanjem putem e-maila 
  

 Prijedlog  d n e v n o g     r e d a: 
  

1. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta "Izgradnja i opremanje 
dječjeg igrališta u naselju Rogovići" 

 
Molim da glasanje izvršite do četvrtaka 02. travnja 2020. godine do 15.00 sati. 
 
 
 
KLASA:      011-01/20-01/25 
URBROJ:    2167/06-01-20-01          
Kaštelir - Castelliere,  01. travanj 2020. godine. 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI 
CASTELLIERE-S.DOMENICA 

Rozana Petrović v.r. 
  



Z A P I S N I K   
 
 

 
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci održane od 01.-02. travnja 

2020. , izjašnjavanjem putem e-maila, u skladu sa uputama 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. 
 
 
 
Poziv je dostavljen svim vijećnicima putem e-maila sa predloženim dnevnim redom: 
 

1. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta "Izgradnja i opremanje 
dječjeg igrališta u naselju Rogovići" 

 
Točka 1. 

 
Glasovanju su se odazvali svi vijećnici. Konstatira se da se jednoglasno prihvaća 

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

Zapisnik sastavio: 
Giuliano Vojnović 
 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE KAŠTELIR- LABINCI 
CASTELLIERE-S.DOMENICA 

Rozana Petrović 
 



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/ 
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 

 


