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28. 
 

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (Narodne novine 69/17, 107/20) i s tim u vezi 
članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci –Castelliere-S.Domenica (Službene novine Općine 
Kaštelir-Labinci 02/09, 2/13, 1/21 i 3/22), Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-
S.Domenica (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) na sjednici održanoj dana 01. prosinca 2022. godine 
donosi 
 

ODLUKU O DONOŠENJU SREDNJEROČNOG (TROGODIŠNJEG) 
PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2025. 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom donosi se Srednjeročni (trogodišnji) Plan davanja koncesije za razdoblje 2022. do 
2025. na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (dalje u tekstu: Povjerenstvo). 
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način 
muški i ženski rod, neovisno u kojem su rodu korišteni. 
 

Članak 2. 
Temeljem ovog Srednjeročnog (trogodišnjeg) plana planira se dati 1 (jednu) koncesiju za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na 
rok od 5 godina. 
Procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 4.000,00 kuna. 
Planirani rashodi za koncesiju utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za 
davanje koncesije. 
Planirani prihodi od koncesija se utvrđuju u visini procijenjene godišnje naknade za koncesiju. 
Očekivana gospodarska korist od planirane koncesije utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih 
primitaka i izdataka, vodeći se načelom neprofitnosti iz članka 9. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 
 

Članak 3. 
Pravni temelj za davanje koncesije jest Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o koncesijama. 
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica 
(Službeni list Općine 08/22) i Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine 
Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (Službeni list Općine 08/22). 
 

Članak 4. 
Godišnji plan davanja koncesija dostavlja se Ministarstvu financija, dok se Srednjeročni 
(trogodišnji) plan dostavlja na zahtjev Ministarstva financija. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Kaštelir-
Labinci-Castelliere-S.Domenica. 
 
KLASA: 363-01/22-01/21 
URBROJ: :  2163-21-01-22-5 
Kaštelir-Castelliere,01. prosinac 2022 
 

  
 
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 

VIJEĆA 
IVAN LEGOVIĆ 
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29. 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 
RH br. 81/15. – pročišćeni tekst), članka 69. Zakona o sportu („Narodne novine“ RH br.71/06, 
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 69. Zakona o sportu /“Narodne 
novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11,86/12,94/13,85/15 i 19/16) i ) i članka 32. Statuta 
Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica („Službene novine Općine Kaštelir-Labinci-
Castelliere-S.Domenica“02/09, 02/13, 1/21 i 3/22), Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-
Castelliere-S.Domenica na sjednici održanoj dana 01. prosinca  2022. godine, donosi 

 
O D L U K U 

o davanju na upravljanje i korištenje nogometnog igrališta u Kašteliru 
 

Članak 1. 

Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica kao vlasnik nogometnog igrališta u 
Kašteliru daje isto na upravljanje i korištenje NOGOMENTOM KLUBU KAŠTELIR-
LABINCI (NK), Kaštelir 115a, 52464 Kaštelir, OIB: 34023861344 (u daljnjem tekstu: 
upravitelj) bez naknade. 

Članak 2. 

Predmet upravljanja i korištenja je nogometno igralište odnosno, zgrada sa svlačionicama i 
pomoćnim prostorijama, tribine i sva infrastruktura u sklopu istoga, kao jedinstvena cjelina sa 
uređenim zatravnjenim sportskim terenom izgrađenog na k.č. 2716 K.o. Kaštelir, (u daljnjem 
tekstu nogometno igralište). 

Članak 3. 

Nogometno igralište daje se na upravljanje i korištenje na neodređeno vrijeme. 

Članak 4. 

Upravljanje obuhvaća osobito slijedeće poslove: 

- redovito održavanje nogometnog igrališta prema namjeni sportskog objekta 
- korištenje igrališta za obavljanje sportskih i rekreativnih djelatnosti i aktivnosti,  
- primjerena zaštita i osiguranje igrališta prilikom obavljanja djelatnosti 
- kontrola korištenja igrališta 
- donošenje godišnjeg programa upravljanja igralištem 
- drugi poslovi koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje sportskom 

građevinom. 

Članak 5. 

Upravitelj ne može nogometno igralište ili njegov dio otuđiti niti opteretiti nikakvim teretom. 
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Članak 6. 

Upravitelj je obvezan plaćati sve materijalne troškove kao i eventualne druge troškove nastale 
u svezi upravljanja nogometnim igralištem. 

Članak 7. 

Upravitelj mora upravljati nogometnim igralištem pažnjom dobrog gospodara, a u interesu 
Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica. 

Upravitelj se obvezuje jednom godišnje podnijeti Općinskom načelniku Općine Kaštelir-
Labinci-Castelliere-S.Domenica Izvješće o upravljanju nogometnim igralištem. 

Članak 8. 

Davanje nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje Upravitelju, može se izmijeniti i/ili 
prekinuti zbog potreba Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, u slučaju da 
Upravitelj prestane postojati ili prestane potreba korištenja od strane Upravitelja, kao i u 
slučaju nepridržavanja ili lošeg provođenja odredbi ove odluke koje se odnose na prava i 
obveze Upravitelja, te ukoliko to bude uvjetovano promjenom okolnosti ili primjenom 
zakonskih propisa koji reguliraju korištenje sportskih objekata. 
 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Kaštelir-
Labinci“. 
 
KLASA:    406-01/22-01/04 
URBROJ:  2163-21-01-22-2 
Kaštelir-Castelliere, 01. prosinca 2022. 
 

OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA 
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