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16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci-CastelliereS.Domenica (“Službene novine Općine Kaštelir-Labinci”, br. 02/09 i 02/13), na sjednici
Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica održanoj dana 05. svibnja
2015. godine, donosi se
ODLUKA
o pristupanju izradi
Razvojne strategije Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica
za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Članak 1.
Pristupa se izradi Razvojne strategije Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica
razdoblje od 2015. do 2020. godine.
Članak 2.
Voditeljem aktivnosti imenuje se Općinski načelnik Enio Jugovac .
Članak 3.
Općinski načelnik će organizirati i sprovesti sve neophodne radnje za realizaciju izrade
Razvojne strategije.
Razvojnu strategiju donosi Općinsko vijeće
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu trećeg dana od dana donošenja na Općinskom vijeću.
KLASA: 011-01/15-01/16
URBROJ: 2167/06-01-15-02
Kaštelir-Castelliere, 05. svibanj 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI
CASTELLIERE-S. DOMENICA
PREDSJEDNICA
Rozana Petrović v.r.
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17.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne
novine", broj 10/97, 107/07 i 94/13), i članka 32. Statuta Općine Kaštelir-LabinciCastelliere-S.Domenica (“Službene novine Općine Kaštelir-Labinci”, br. 02/09, 02/13),
Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na sjednici održanoj dana
11. lipnja 2015. godine, donosi
PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA
OPĆINE KAŠTELIR LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA
ZA 2014./2015.
Članak 1.
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kaštelir-Labinci iskaz je usklađivanja
potreba građana s područja Općine Kaštelir-Labinci i materijalnih mogućnosti Općine.
Članak 2.
Planom mreže dječjih vrtića utvrđuju se dječji vrtić koji obavlja djelatnost predškolskog
odgoja na području Općine Kaštelir-Labinci.
Članak 3.
Na području Općine Kaštelir-Labinci djeluje Dječji vrtić i jaslice "Radost" Područni vrtić
Kaštelir, čiji je osnivač Grad Poreč, a Općina Kaštelir-Labinci koja sudjeluje u njegovom
sufinanciranju je suosnivač.
Dječji vrtić i jaslice "Radost" Područni vrtić Kaštelir zadovoljava potrebe za rani i
predškolski odgoj djece s područja Općine Kaštelir-Labinci.
Dječji vrtić i jaslice "Radost" Područni vrtić Kaštelir nalazi se na adresi Brnobići 39, Kaštelir
a nalazi se u sklopu Područne osnovne škole Kaštelir.
Članak 4.
Dječji vrtić i jaslice "Radost" Područni vrtić Kaštelir može primiti do 2 (dvije) odgojne skupine
sa maksimalno 41 djece.
Dječji vrtić i jaslice "Radost" Područni vrtić Kaštelir provodi s e cjelodnevni program u
trajanju od 10 sati dnevno te poludnevni program u trajanju od 6 sati dnevno.
U Dječji vrtić i jaslice "Radost" Područni vrtić Kaštelir provode se redoviti programi odgoja i
obrazovanja, te ostale programe sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Članak 5.
U prostorijama Dječji vrtić i jaslice "Radost" Područni vrtić Kaštelir u pedagoškoj godini
2014./2015. aktivno su 2 (dvije) pedagoške skupine kako slijedi:
NAZIV VRTIĆA

BROJ SKUPINA VRTIĆ

UKUPNO DJECE
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Članak 6.
Mreža dječjih vrtića Općine Kaštelir-Labinci može se proširivati izgradnjom novih
vrtića ili rekonstrukcijom i adaptacijom postojećih, kao i osnivanjem novih dječjih vrtića od
strane svih zakonom predviđenih osnivača.
Članak 7.
Općina Kaštelir-Labinci, sukladno članku 48. stavak 1. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju i članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i
naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08), u svom proračunu osigurava sredstva za rad
dječjih vrtića kojih je osnivač ili suosnivač.
Članak 8.
Općina Kaštelir-Labinci može sufinancirati rad dječjih vrtića kojih su osnivači fizičke
osobe, za djecu koja imaju i čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine KaštelirLabinci.
U dječjim vrtićima iz stavka 1. ovog članka Općina Kaštelir-Labinci sufinancirat će
samo redovite programe odgoja i obrazovanja
Rad dječjih vrtića iz prethodnog stavka financira se na temelju odluke Općinskog
načelnika o sufinanciranju ovih predškolskih ustanova kojom se, u okviru sredstava
planiranih proračunom za ove namjene, određuje učešće Općine Kaštelir-Labinci u
troškovima (cijeni) smještaja djece.
Da bi Općina Kaštelir-Labinci sufinancirala rad vrtića iz stavka 1. ovog članka uvjeti
za rad ovih vrtića moraju biti u potpunosti usklađeni s Državnim pedagoškim standardom
predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10).
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana objave u "Službenim
novinama Općine Kaštelir-Labinci".
KLASA: 011-01/15-01/17
URBROJ: 2167/06-01-15-02
Kaštelir-Castelliere, 11. lipanj 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR – LABINCI
CASTELLIERE-S.DOMENICA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozana Petrović v.r.
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18.
Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013 i
54/13) u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci-CastelliereS.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 20.
kolovoza 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o nerazvrstanim cestama
Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama (“Službene novine Općine Kaštelir-Labinc br. 03/14) u
članku 49. Stavak 3. u tablici pod “NERAZVRSTANE CESTE ČETVRTOG REDA”
- mijenja se red 27. te sada glasi:

Redni
Oznaka ceste
broj

Kategorija
ceste

k.č. / k.o.

Duljina
ceste
(km)

Dionica Dionica
od
do

Opis
dionice/naselja i
dijelovi naselja
kroz koje cesta
prolazi

NERAZVRSTANE CESTE ČETVRTOG REDA

27

NC-D-27

Nerazvrstana
cesta 4. reda

dio Zgr200,
dio Zgr201/1,
dio Zgr199,
dio Zgr196/1
dio Zgr193
dio 3148/2
Kaštelir

0,06

Spoj NCA-01

Kaštelir

- mijenja se red 30. te sada glasi:

Redni
Oznaka ceste
broj

Kategorija
ceste

k.č. / k.o.

Duljina
ceste
(km)

Dionica Dionica
od
do

Opis
dionice/naselja i
dijelovi naselja
kroz koje cesta
prolazi

NERAZVRSTANE CESTE ČETVRTOG REDA

30

NC-D-30

Nerazvrstana
cesta 4. reda

dio 3203/4,
dio 819,
dio 818,
dio 817,
dio 816/2
Labinci

0,36

Spoj NCB-06

Spoj NCD-31

Labinci - Muntikal

- mijenja se red 31. te sada glasi:
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Redni
Oznaka ceste
broj

Kategorija
ceste

k.č. /
k.o.

Duljina
ceste
(km)
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Dionica od

Dionica
do

Opis
dionice/naselja i
dijelovi naselja
kroz koje cesta
prolazi

Spoj
NC-D33

Fušta - Muntikal

NERAZVRSTANE CESTE ČETVRTOG REDA

31

NC-D-31

Nerazvrstana
cesta 4. reda

dio
3203/3
Labinci

0,62

Spoj NC-B06

Članak 2
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Kaštelir-Labinci “.

KLASA:
011-01/15-01/18
URBROJ: 2167/06-01-15-02
Kaštelir - Castelliere, 20. kolovoz 2015. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA
PREDSJEDNICA
Rozana Petrović v.r.
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19.
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,
94/13, 152/14) i ) i članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica
(Službene novine Kaštelir-Labinci br: 02/09 i 02/13), Općinsko vijeće Općine KaštelirLabinci Castelliere-S. Domenica, na sjednici održanoj dana 20. kolovoza 2015. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju produženog boravka
u osnovnoj školi "Jože Šuran" Višnjan-PŠ Kaštelir
Članak 1.
U Odluci o provođenju produženog boravka u osnovnoj školi "Jože Šuran" VišnjanPŠ Kaštelir ("Službene novine Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica " broj 05/13)
članak 12. mijenja se i glasi: "Cijena usluge za roditelja-korisnika usluge uključuje:
- troškove prehrane,
- dio troškova za rad učitelja koji izvodi program produženog boravka.
Škola s roditeljem-korisnikom usluge sklapa ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i
obveze."
Članak 2.
Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. koji glasi:
"Članak 12a.
Cijenu usluge za roditelja-korisnika usluge utvrđuje:
- Školski odbor škole, za troškove usluge iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke,
- Načelnik, za troškove usluge iz članka 12. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, sukladno
raspoloživim sredstvima u Proračunu Općine.
Cijena usluge za roditelja-korisnika usluge utvrđuje se u pravilu do 15. kolovoza za narednu
školsku godinu."
Članak 3.
Članak 13. mijenja se i glasi:
"Cijena usluge za roditelja-korisnika usluge koji ima prebivalište na području Općine,
smanjuje se kako slijedi:
- cijena usluge iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke, smanjuje se za iznos dnevnog
troška prehrane u slučaju kada učenik odsustvuje iz škole zbog bolesti, o čemu roditelj–
korisnik usluge pravovremeno obavještava školu i dostavlja liječničku potvrdu,
- cijena usluge iz članka 12. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, smanjuje se za drugo dijete
za 30%, za treće dijete za 60% a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da
su sva djeca upisana u program produženog boravka u školi te da su članovi istog obiteljskog
domaćinstva.
Roditelju-korisniku usluge iz stavka 1. ovoga članka koji ispunjava uvjete utvrđene općim
aktom Općine kojim se uređuje socijalna skrb, Općina će nadoknaditi odgovarajući iznos
sredstava za podmirenje troškova programa produženog boravka u iznosu utvrđenom tim
općim aktom.
Za roditelja-korisnika usluge koji nema prebivalište na području Općine, cijena usluge može
se smanjiti samo za iznos dnevnog troška prehrane u smislu stavka 1. podstavka 1. ovoga
članka."
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Članak 4.
Članak 14. mijenja se i glasi:
“Škola ispostavlja račun svakom roditelju-korisniku usluge najkasnije do 10. u
tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Račun se ispostavlja na dvije zasebne uplatnice:
- uplatnica za troškove prehrane u produženom boravku,
- uplatnica za sufinanciranje produženog boravka.
Roditelj-korisnik usluge dužan je platiti cijenu usluge na temelju računa iz stavka 1.
ovoga članka najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka računa.
Roditelj-korisnik usluge plaća cijenu usluge na žiro-račun Grada Umaga, s naznakom
osnovne škole korisnika.
Obračun potrebnih sredstava za plaće i troškove prehrane vršit će se na temelju
podataka škole o obračunatoj bruto plaći učitelja i evidencijama o broju izdatih obroka
tijekom proteklog mjeseca.
Ukoliko roditelj-korisnik usluga ne plati iznos iz stavka 1. ovoga članka do zadnjeg
dana u tekućem mjesecu dijete će biti ispisano iz produženog boravka. Rješenje o ispisu
donosi osnovna škola, temeljem obavijesti upravnog odjela nadležnog za financije.“
Članak 5.
U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Sredstva za financiranje rada učitelja koji izvodi program produženog boravka
osiguravaju se u Proračunu Općine te iz cijene usluge koju plaća roditelj-korisnik usluge."
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Kaštelir-Labinci".

Klasa:011-01/15-01/18
Ur.broj: 2167/06-01-15-04
Kaštelir-Castelliere, 20. kolovoz 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

Predsjednica
Općinskog vijeća
Rozana Petrović v.r.
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20.
Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i članka 32.
Statuta Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica ("Službene novine Općine Kaštelir
- Labinci", br. 02/09 i 2/13), Općinsko vijeće Općine Kaštelir - Labinci - Castelliere S.Domenica, na sjednici održanoj dana 20. kolovoza 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaštelir - Labinci
Članak 1.
U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaštelir Labinci ("Službene novine Općine Kaštelir - Labinci" br. 04/14) članak 4. mijenja se i glasi:
"Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupit će se radi:
usklađenja pojmova, definicija i uvjeta sa Zakonom o prostornom uređenju
(NN 153/15) i Zakonom o gradnji (NN 153/15)
usklađenja sa Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15)
preispitivanja mogućnosti izmjena granica građevinskih područja naselja,
preispitivanja uvjeta i načina gradnje za sve vrste građevina unutar
građevinskih područja naselja, građevinskih područja isključive namjene u
okviru građevinskih područja naselja kao i na površinama izvan građevinskih
područja,
redefiniranja preraspodjele ukupnih smještajnih kapaciteta na području Općine
Kaštelir - Labinci - Castelliere - S. Domenica, bez povećanja ukupnog max.
broja postelja koji za područje Općine iznosi 500 postelja,
utvrđivanja nove lokacije za smještaj dječjeg vrtića,
omogućavanje izgradnje kamp odmorišta
ažuriranja stanja prometne i komunalne infrastrukture na području obuhvata
Plana.
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Prostorni plan uređenja Općine Kaštelir - Labinci donesen je 2002.godine i osim
tehničkog ispravka utvrđenog iste godine, sukladno uočenoj potrebi prilikom njegove
provedbe, promijenjen je i dopunjen odlukom predstavničkog tijela 2011.godine.
Stupanjem na snagu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, kao i Uredbe o
ekološkoj mreži, ukazala se potreba usklađivanja Plana sa ovim zakonima.
Izmjenama i dopunama Plana sagledati će se i mogućnost izmjene granica
građevinskih područja naselja, u skladu sa zaprimljenim inicijativama (zahtjevima).
Također, slijedom uočenih poteškoća u provedbi Plana uočena je potreba
omogućavanja izgradnje kamp odmorišta, izmjene pojedinih planskih rješenja u dijelu
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Odredbi za provođenje koja se odnose na preispitivanje uvjeta i načina gradnje za sve vrste
građevina unutar građevinskih područja naselja, unutar građevinskih područja isključive
namjene u okviru građevinskih područja naselja, na površinama izvan građevinskih područja,
kao i na preraspodjelu smještajnih kapaciteta na pojedinim lokacijama na području Općine.
Nadalje, za daljnji razvoj društvenih djelatnosti Izmjenama i dopunama Plana nužno
je osigurati primjerenu lokaciju na novi dječji vrtić.
Zbog protoka vremena potrebno je uskladiti planska rješenja sa u međuvremenu
izrađenim projektima prometne i komunalne infrastrukture."
Članak 3.
Članak 7. mijenja se i glasi:
"Stupanjem na snagu novih zakonskih propisa izvršit će se usklađenja kojima će se
značajno pojednostaviti realizacija pojedinih projekata na području Općine. Izradi Izmjena i
dopuna Plana pristupa se i radi eventualnog redefiniranja granica građevinskih područja
naselja, kao i zbog redefiniranja Odredbi za provođenje sa ciljem omogućavanja izgradnje
kamp odmorišta, preispitivanja uvjeta i načina gradnje za sve vrste građevina unutar
građevinskih područja naselja, građevinskih područja isključive namjene u okviru
građevinskih područja naselja kao i na površinama izvan građevinskih područja. Vezano na
prometnu i komunalnu infrastrukturu, Izmjenama i dopunama potrebno je uskladiti planska
rješenja sa u međuvremenu izrađenim projektima.
Vezano na mogućnost kvalitetnije realizacije turističkih projekata, potrebno je
redefinirati raspodjelu utvrđenih smještajnih kapaciteta na području Općine.
Također, cilj je stvoriti prostorno - planske preduvjete za izgradnju novog dječjeg
vrtića, utvrđivanjem primjerene lokacije i načina i uvjeta gradnje."
Članak 4.
Članak 15. mijenja se i glasi:
Izrada Izmjena i dopuna iz članka 1. ove Odluke financira se iz sredstava proračuna
Općine Kaštelir - Labinci.
Članak 5.
Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima navedenim u članku 10. Odluke o izradi
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaštelir - Labinci ("Službene novine
Općine Kaštelir - Labinci" br. 04/14).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Kaštelir - Labinci.
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Klasa:011-01/15-01/18
Ur.broj: 2167/06-01-15-05
Kaštelir-Castelliere, 20. kolovoz 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA
Predsjednica
Rozana Petrović

DOSTAVITI:
1. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja - Informacijski sustav
3. Hrvatski zavod za prostorni razvoj
4. Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno
uređenje i gradnju - Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije
5. Susjednim jedinicama lokalne samouprave: Grad Poreč, Grad Novigrad, Općina
Brtonigla, Općina Grožnjan, Općina Tar - Vabriga, Općina Višnjan i Općina Vižinada
6. Pismohrana
7. Objava "Službene novine Općine Kaštelir - Labinci"
8. Internet stranica Općine Kaštelir - Labinci
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21.
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11 ,83/13 i
143/13), i članka 45. Statuta Općine Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica, (Službene
novine Općine Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica, br. 02/09 i 02/13) načelnik Općine
Kaštelir Labinci- Castelliere-S.Domenica, dana 12. siječnja 2015. godine donosi:
ODLUKU
O PLANU NABAVE ZA 2015. GODINU
I
U skladu s Proračunom Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2015. godinu
(„Službene novine Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica“, broj 05/14), ovom se
Odlukom utvrđuje Plan nabave Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2015.
godinu
II
Plan nabave za 2015. godinu obuhvaća nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća
od 20.000,00 kn pa do 200.000,00 kn za robu i usluge ,odnosno čija je procijenjena vrijednost
jednaka ili veća od 20.000,00 kn pa do 500.000,00 kn za radove, kao i nabave čija je
procijenjena vrijednost veća od 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 kn za radove i to
kako slijedi:
Evid.
br. nab.
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15

10/15
11/15
12/15
13/15
14/15

Predmet nabave
Opć.proslave i manifestacije
Intelektualne i dr.usluge- javni bilježnik
Usluge promidžbe i informiranja
Usluga vođenja lokalnih poreza
Održavanje javne rasvjete
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja na području općine
Usluga najma strojeva -Mavriš
Prostorno planska dokumentacija
Izmjene i dopune PPUO, i Izrada UPU dijela
naselja
Projektna dokumentacija (kanalizacija)
Projektna dokumentacija (IPARD,PUR i dr.)
Geodetsko –katastarske usluge
Izrada procjena – sudski vještak
Izgradnja- rekonstrukcija cesta

Planirana sredstva
(s PDV)
60.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
45.000,00
90.000,00
30.000,00
150.000,00
220.000,00

Procijenjena
vrijednost nabave
48.000,00
28.000,00
24.000,00
24.000,00
36.000,00
72.000,00
24.000,00
120.000,00
176.000,00

45.000,00
60.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00

36.000,00
48.000,00
64.000,00
24.000,00
40.000,00

Izmjena ili
dopuna

III
Ovaj Oduka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Kaštelir Labinci“.
OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA
KLASA: 406-01/15-01-01
URBROJ: 2167/06-03-15-01
Kaštelir. Castelliere 12. siječanj 2015.
Općinski načelnik
Enio Jugovac v.r.
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