
                       
  PRIJEDLOG 

 
Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 9/09., 

9/10. – lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
(„Narodne novine“ broj 26/15.) Gradsko vijeće Grada Labina, na sjednici održanoj dana 
_____________ 2017. godine, donijelo je 

  

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DODJELI POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU 

GRADA LABINA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA 

  

Članak 1. 

  

U članku 15. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje 

udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16.) stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Za vrijeme uređenja prostora, Gradonačelnik može korisnika osloboditi plaćanja 

naknade za korištenje prostora, dok se isti ne privede namjeni, u maksimalnom trajanju do 

jedne (1) godine od dana potpisivanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.“ 

 

Članak 2. 

   
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada 

Labina“. 

                                                         

                                                                                                             PREDSJEDNICA 
            Gradskog vijeća 
 
             Eni Modrušan 
 
                                                                                                                        

 

 

Izradila: Maja Babić Vidak 
Pročelnik: Donald Blašković 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA:  
URBROJ:  2144/01-01-17-1 
Labin,            2017. 



DOSTAVITI: 

1. Upravni odjel za komunalne djelatnosti - ovdje 
2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti – ovdje 
3. Pismohrana – ovdje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.)  
 

 Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani tekst, 

8/13. i 3/16.) 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

U članku 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge određeno je da temeljni 

dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja donosi čelnik tijela državne uprave, 

odnosno nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave u obliku općeg akta iz kojeg su razvidne 

mjere iz programa, strategija i planova čije je provođenje u nadležnosti pojedinog tijela državne 

uprave, odnosno lokalne samouprave, važnost i potreba suradnje s udrugama u realizaciji tih 

mjera, ciljevi i očekivani rezultati koji se žele postići financiranjem programa i projekata, te u 

skladu s tim vrste aktivnosti koja će se financirati, prihvatljive organizacije koje se mogu prijaviti, 

kriteriji za procjenu i ostali elementi postupka dodjele financijskih sredstava, kao i očekivani 

rezultati koji se žele postići financiranjem programa ili projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge u određenom području. 

Ovom izmjenom Odluke predlaže se da se vremenski period za potrebe uređenja 

prostora da bi se isti priveo namjeni produži sa dosadašnjih tri (3) mjeseca na maksimalno 

jednu (1) godinu, jer se rok od jedne (1) godine smatra primjerenijim, a sve kako bi udruge 

kojima budu dodijeljeni prostori mogle što svrsishodnije realizirati svoje mjere i ciljeve. Isto tako, 

Grad Labin je u prvoj polovici 2017. godine, po raspisanom javnom natječaju, poslovni prostor 

na adresi Istarska 1, Labin dodijelio Udruzi za zapošljavanje osoba s invaliditetom – Labin 

Inpromo. Navedena udruga dobila je od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i 

zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) sredstva za adaptaciju predmetnog prostora i kupnju 

opreme, a koja sredstva mora utrošiti do svibnja 2018. godine. Buduće da dobiveni prostor nije 

moguće privesti namjeni u roku od 3 mjeseca, već je potreban duži rok, i iz tog razloga se 

predlaže donošenje odluke kao u prijedlogu. 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

 

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu. 

 

          GRADONAČELNIK 

            Valter Glavičić,v.r. 

 

 

Prijedlog izradila:  Maja Babić Vidak,v.r.                        

Pročelnik: Donald blašković,v.r.                                   

 


