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Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina«, broj 09/09. i 
9/10.- lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.) i na temelju članka 11., stavka 2. Zakona o poticanju 
razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Gradsko 
vijeće Grada Labina na sjednici ___ prosinca  2018. godine, donijelo je 
 

 
PROGRAM JAČANJA GOSPODARSTVA 

za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu 
 
 

I. OSNOVNE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Programom jačanja gospodarstva na području Grada Labina (u daljem tekstu: Program) 
uređuju se svrha i ciljevi Programa, sredstva za realizaciju Programa, korisnici i nositelji za 
provedbu aktivnosti, procjena rezultata te provedba mjera koje predstavljaju potporu male 
vrijednosti. 
 

Članak 2. 
 

Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje 
poduzetnika, poticanje obrtništva i poduzetništva kroz očuvanje poslovanja zadržavanjem 
postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta, kao i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničkih 
sposobnosti kako bi oni bili generator razvoja gospodarstva na području Grada Labina (u 
daljnjem tekstu: Grad).  

 
Članak 3. 

 
Opći ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poboljšanje 
uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenje poduzetničke infrastrukture za realizaciju 
poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i 
ekonomski održiva, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu 
te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela. 
Opći ciljevi iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se mjerama potpore obrtništvu i poduzetništvu 
novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, razvojem poduzetničke 
infrastrukture te promicanjem poduzetničke kulture na području Grada uz stvaranje novih 
društvenih vrijednosti. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=382
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=383
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=384
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=385


 
II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA 

 
Članak 4. 

 
Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom 
kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada; poljoprivredna 
gospodarstva s područja Grada upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili udruge 
poljoprivrednih proizvođača s područja Grada.  
Iznimno, korisnici ovog Programa mogu biti i drugi subjekti koji su ovim Programom utvrđeni 
kao korisnici pojedinih mjera. 
 
 

III. SREDSTVA I NOSITELJI PROGRAMA 
 

Članak 5. 
 
Sredstva za provođenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Labina za 2019. 
godinu u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte. 
Nositelj provedbe ovoga Programa je Grad, odnosno Upravni odjel za gospodarstvo i EU 
projekte. Osim Grada, u provedbi pojedinih aktivnosti iz Programa sudjeluju i pravne ili fizičke 
osobe koje su Programom utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih aktivnosti (u daljnjem 
tekstu: ugovorni subjekt). 

 
 

IV. AKTIVNOSTI PROGRAMA 
 

Članak 6. 
 
Ovim Programom obuhvaćene su sljedeće aktivnosti i tekući projekti: 
 

A K T I V N O S T/ TEKUĆI PROJEKT 
Plan 

2019. 
Projekcija 

2020. 
Projekcija 

2021. 

BESPOVRATNE POTPORE I SUBVENCIJE 
(A600005) 

300.000,00 315.000,00 325.000,00 

Mjera: Poticaji obrtnicima i poduzetnicima 270.000,00 300.000,00 310.000,00 

Nositelj: Grad Labin putem Javnog poziva za obrtnike i poduzetnike 

Posebni ciljevi: olakšanje pokretanja nove poslovne aktivnosti, jačanje konkurentnosti 
proizvoda i usluga, unaprjeđenje tehnoloških postupaka, proširenje ponude, poboljšanje 
kvalitete i uspješnosti, novo zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta 

Pokazatelji rezultata: broj odobrenih potpora, broj novozaposlenih, povećanje broja 
gospodarskih subjekata, novostvorena vrijednost 

Mjera: Sufinanciranje programa/projekta udruga i 
neprofitnih organizacija u području razvoja malog 
gospodarstva 

30.000,00 15.000,00 15.000,00 

Nositelj: Grad Labin putem Javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekta udruga u 
području razvoja malog gospodarstva 

Posebni ciljevi: promicanje poduzetničkog razmišljanja; razvoj novih poduzetničkih ideja; 
poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju 
utemeljenog gospodarstva 

Pokazatelji rezultata: broj sufinanciranih programa/projekata, primjenjivost ideja 

COWORKING 
(T600001) 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 



Nositelj: Grad Labin 

Posebni ciljevi: razvoj kreativnosti i inovativnosti te poduzetničkih kompetencija mladih, 
stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih 
poslovnih ideja, osiguranje opremljenog uredskog prostora za poduzetnike početnike 

Pokazatelji rezultata: broj korisnika prostora, zadovoljstvo korisnika prostorom, 
novostvorena vrijednost 

INFORMATIVNA I EDUKATIVNA POTPORA 
(A600006) 

23.000,00 25.000,00 25.000,00 

Nositelj: Grad Labin putem ugovornog subjekta 

Posebni ciljevi: razvoj poduzetničkih znanja i vještina, jačanje radnih kompetencija i utjecaj 
na razvoj poduzetničke kulture 

Pokazatelji rezultata: broj korisnika potpore, zadovoljstvo polaznika edukacija 

ON LINE BAZA PODATAKA 
(T600002) 

35.000,00 35.000,00 35.000,00 

Nositelj: Grad Labin putem ugovornog subjekta 

Posebni ciljevi: interaktivna vizualizacija sa cjelovitom slikom grada i objedinjenim 
informacijama dostupnim svim građanima (prikaz najvažnijih pokazatelja za praćenje 
gospodarskih kretanja; pretraživanje, rangiranje i analizu tvrtki na području grada; praćenje 
turističkih pokazatelja, strukture stanovništva, zaposlenosti i nezaposlenosti) 

Pokazatelji rezultata: broj korisnika 

PROMOCIJA TRADICIJSKIH OBRTA I 
PROIZVODA 
(A600002) 

18.000,00 20.000,00 20.000,00 

Nositelj: Grad Labin 

Posebni ciljevi: povećanje konkurentnosti poslovanja obrtnika radi ostvarivanja željenih 
poslovnih rezultata 

Pokazatelji rezultata: rast održivih radnih mjesta u obrtništvu 

UČEŠĆE U FONDU ZA RAZVOJ 
POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE 
(A600001) 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Nositelj: Grad Labin putem Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 

Posebni ciljevi: pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog 
financiranja (kreditiranja) agrara, stavljanje u funkciju proizvodnje hrane iz raspoloživih 
resursa poglavito poljoprivrednog zemljišta 

Pokazatelji rezultata: broj i vrijednost dodijeljenih kredita 

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ISTOČNA ISTRA 
(A600003) 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Nositelj: Grad Labin za LAG Istočna Istra 

Posebni ciljevi: korištena sredstva fondova EU-a, protok informacija i transfer znanja, 
razvijanje sinergije i umrežavanja subjekata javnog, civilnog i realnog sektora s namjerom 
promicanja i unapređenja održivog ruralnog područja LAG-a putem lokalnih inicijativa i 
partnerstava u skladu s LEADER pristupom (održivi ruralni razvoj, pristup temeljen na 
osobitostima područja, pristup odozdo prema gore), uspostavljanje lokalnih partnerstava, 
inovativnost, umrežavanje i suradnja  

Pokazatelji rezultata: broj korisnika potpore, broj realiziranih ulaganja, broj ostvarenih radnih 
mjesta, povećanje prihoda od poljoprivrede, smanjenje depopulacije 

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU 
ALBA 
(A600004) 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Nositelj: Grad Labin za FLAG Alba 

Posebni ciljevi: osigurati odgovarajuću infrastrukturu za rad ribara te uvjete za skladištenje, 
preradu i prodaju ulova, povećati broj mladih osoba koje se uključuju u ribarstvo, omogućiti 
uključivanje ribarstva u turističku ponudu područja, povećati promociju i prepoznatljivost 



ribarstva jačanjem brenda putem raznih manifestacija i sajmova, osigurati mjere za zaštitu 
okoliša u ribarstvu 

Pokazatelji rezultata: stvorena i održana radna mjesta u sektoru ribarstva ili 
komplementarnim aktivnostima; promjena u vrijednosti proizvodnje; novostvorena poduzeća 

BUSINESS FRIENDLY CERTIFICATE 
(A600007) 

0,00 30.000,00 0,00 

Nositelj: Grad Labin putem ugovornog subjekta 

Posebni ciljevi: poboljšanje kvalitete usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave 
u Jugoistočnoj Europi pružaju gospodarstvenicima; standardizirani mehanizam za procjenu 
uvjeta poslovanja na razini jedinica lokalne samouprave; ukazivanje na gradove i općine sa 
najpovoljnijom investicijskom klimom u regiji 

Pokazatelji rezultata: ankete o kvaliteti usluga i informacija koje jedinica lokalne samouprave 
pruža gospodarstvenicima 

U K U P N O 481.000,00 530.000,00 510.000,00 
Tablica 1: Aktivnosti Programa jačanja gospodarstva za 2019. godinu 

 
 
 

 
V. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU POTPORU MALE 

VRIJEDNOSTI 
 

Članak 7. 
 

Za provedbu mjere Poticaji obrtnicima i poduzetnicima iz ovog Programa koje sukladno 
Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Grad raspisuje Javni poziv obrtnicima i 
poduzetnicima koji sadrži uvjete, kriterije i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na 
poticaje.  
Javni poziv raspisuje Gradonačelnik, a objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada i na službenim 
mrežnim stranicama Grada www.labin.hr.   
Zahtjev na javni poziv podnosi se Gradu Labinu, Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU 
projekte, Titov trg 11, 52 220 Labin ili osobno u pisarnici u pisanom obliku, na obrascu zahtjeva 
kojeg izrađuje Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte.  
Odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik Grada Labina, na prijedlog nadležnog 
Povjerenstva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva.  
U Odluci se navode iznos i namjena potpore. Sa svakim korisnikom Grad sklapa Ugovor o 
sufinanciranju. 
Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro – račun korisnika.  
Za provedbu mjere Sufinanciranje programa/projekta udruga i neprofitnih organizacija u 
području razvoja malog gospodarstva iz ovog Programa temeljem Uredbe o kriterijima, 
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge te Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba 
sredstvima proračuna Grada Labina, Grad raspisuje Javni natječaj za sufinanciranje 
programa/projekta udruga u području razvoja malog gospodarstvo u čijim se Uputama za 
prijavitelje nalaze detaljne informacije o postupku zaprimanja, otvaranja, pregleda dostavljenih 
prijava, procjeni prijava, dostavi dodatne dokumentacije, ugovaranju, donošenju Odluke o 
dodjeli financijskih sredstava, podnošenju prigovora kao i postupanja s dokumentacijom.  
Javni poziv raspisuje Gradonačelnik, a objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada i na službenim 
mrežnim stranicama Grada www.labin.hr.  
Prijava na javni natječaj podnosi se Gradu Labinu, Upravnom odjelu gospodarstvo i EU 
projekte, Titov trg 11, 52 220 Labin ili osobno u pisarnici u pisanom obliku.  
Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog 
gospodarstva donosi Gradonačelnik Grada Labina na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje 
prijava, a po prethodnoj provjeri formalnih uvjeta natječaja od strane Povjerenstva nadležnog 
za provjeru ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta natječaja. 

http://www.labin.hr/
http://www.labin.hr/


Sa svakim korisnikom Grad sklapa Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu 
određenog programa/projekta sukladno uvjetima natječaja, a iznos potpore uplaćuje se na žiro 
– račun korisnika.  
 

Članak 8. 
 
Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Programa iz mjere Poticaja obrtnicima 
i poduzetnicima dodjeljuju subjektima malog gospodarstva smatraju se državnim potporama 
male vrijednosti (de minimis potpore) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu 
potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe 
komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 
352/1, 24. prosinca 2013.). 
 

 
 

VI. ZAVRŠNA ODREDBA 
 
 

Članak 9. 
  
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada 
Labina“, a primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine. 
  
 
 
 
 
 
                                 PREDSJEDNICA  
                                 Gradskog vijeća 
 
                            Eni Modrušan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 

 

Grad Labin kroz Program jačanja gospodarstva kao temeljni i sveobuhvatni prateći dokument 

Proračuna Grada Labina razvija mjere usmjerene na razvoj gospodarstva. Polazeći od i 

gospodarskih potencijala i resursa, mjere su usmjerene jačanju konkurentnosti poduzetnika, 

razvoju kreativnosti i inovativnosti, te poduzetničkih kompetencija mladih, obrazovanju i 

informiranju poduzetnika, poboljšanju iskoristivosti potencijalnih financijskih resursa.  

Program jačanja gospodarstva za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu,  u 

svibnju 2018. godine prijavljen je u sklopu natječaja ZAGREB FORUM & SMARTEIZ 

INNOVATIVE AWARD“ . Program je prezentiran u sklopu konferencijskog dijela 6. ZAGREB 

FORUM- Creative Cities˛& Europe te je ušao u uži krug (prva tri mjesta) za dodjelu priznanja 

SMARTEIZ INNOVATIVE AWARD. 

Program jačanja gospodarstva za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu planiran 

je u iznosu od 481.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za bespovratne potpore i 

subvencije, coworking prostor, edukativne aktivnosti, aplikaciju Labin na dlanu, promociju 

tradicijskih obrta i proizvoda te sufinanciranje agrara posredstvom Fonda za razvoj 

poljoprivrede i agroturizma Istre te lokalnih akcijskih grupa Istočna Istra i Alba. 

Program jačanja gospodarstva je usklađen sa Strategijom razvoja Grada Labina 2016.-

2020. što se posebno odnosi na specifični cilj 1. Povećanje gospodarske konkurentnosti u 

smislu pojačane podrške postojećim i novim poduzetnicima. Realizacija specifičnog cilja 

ostvaruje se provedbom aktivnosti Programa. 

U Programu jačanja gospodarstva za 2019. godinu najveći udio u ukupno planiranim 

sredstvima (62%) otpada na  Bespovratne potpore i subvencije. 

Od uvođenja 2013. pa do danas, odobreno je sveukupno 341 potpora i subvencija vrijednih 

1.809.593,01 kuna. Najveći dio od 65% odnosio se na podizanje konkurentnosti, odnosno na 

subvencioniranje nabave opreme i inventara, 31% bile su potpore za početnike, 3% odnosilo 

se na subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, te 1% 

za nekadašnju mjeru poboljšanja energetske efikasnosti u poslovanju. 

 

M J E R A 
Odobreno Udio 

(%) 
Broj 

zaposlenih 
Udio 

zaposlenih 
(%) 

Vrijednost (kn) 

Potpora za početnike 107 31 143 15 727.622,95 

Subvencioniranje 
nabave opreme i 
inventara 

221 65 784 80 1.049.992,68 

Subvencioniranje 
troškova za 
poboljšanje 
energetske 
učinkovitosti u 
poslovanju 

3 1 5 0 15.000,00 

Subvencioniranje 
troškova stručnog 
osposobljavanja i 
usavršavanja 
zaposlenika 

10 3 49 5 16.977,38 



SVEUKUPNO 341 100 981 100 1.809.593,01 
Tablica 2: Pregled potpora i subvencija za razdoblje 2013.-2018. (zaključno sa 13.07.2018. – vlastite evidencije) 

 

Unutar aktivnosti Bespovratne potpore i subvencije u mjeri Poticaji poduzetnicima i obrtnicima 

temeljem raspisanog javnog poziva u 2018. godini planirana je dodjela indikativno  12 potpora 

za početnike i 15 potpora za sufinanciranje nabave opreme i inventara. Kroz realizaciju 

zaprimljenih zahtjeva tijekom 2018. godine poduzetnici i obrtnici iskazali su veći interes za 

potpore za početnike u odnosu na potpore za subvencioniranje opreme i inventara. Slijedom 

navedenog u lipnju 2018. godine raspisan je novi javni poziv  u kojem se ukinuo brojčani  limit 

za odobrenje potpora. Od  siječnja do srpnja 2018. godine odobreno je 12 potpora za početnike 

i 4 potpore za nabavku opreme i inventara u ukupnom iznosu od 170.000,00 kuna. Od srpnja 

do početka studenog pristigla su 9 zahtjeva za potporom  i to 5 zahtjeva za potporu za 

početnike i 4 zahtjeva za sufinanciranje opreme i inventara u ukupnom iznosu 117.216,97 

kuna.  Od sveukupno planiranih sredstava za mjeru Poticaji obrtnicima i poduzetnicima u 2018. 

godini u iznosu od 390.000,00 kuna, do kraja 2018. godine  neiskorišteno će ostati indikativno 

102.783,03 kuna.  Slijedom navedenog planira se nastavak dodjele bespovratnih potpora i 

subvencija, ali u manjem iznosu nego u protekloj 2018. godini upravo zbog planiranih, a 

neiskorištenih  sredstava. 

Za provedbu ovih mjera Poticaja obrtnicima i poduzetnicima, koje sukladno Zakonu 

predstavljaju potporu male vrijednosti1, Grad Labin, odnosno Upravni odjel za gospodarstvo i 

EU projekte u prvom tromjesečju 2019. raspisat će Javni poziv obrtnicima i poduzetnicima koji 

će sadržavati uvjete, kriterije i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na poticaje i 

subvencije.  

Manji dio bespovratnih sredstava (30.000,00 kn) namijenjen je za sufinanciranje programa / 

projekta udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva. Indikativno 

bit će odobreno 3-6 svaka po 5.000,00. U 2018. godini zaprimljena su i odobrena  tri zahtjeva 

za potporom za sufinanciranje programa udruga i neprofitnih organizacija u ukupnom iznosu 

od 10.000,00 HRK. 

Za provedbu ove mjere Grad Labin, odnosno Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte u  

prvom tromjesečju 2019. raspisat će Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekta 

udruga u području razvoja malog gospodarstvo zajedno sa pratećim Uputama za prijavitelje 

sa detaljnim informacijama o postupku zaprimanja, otvaranja, pregleda dostavljenih prijava, 

procjeni prijava, dostavi dodatne dokumentacije, ugovaranju, donošenju Odluke o dodjeli 

financijskih sredstava, podnošenju prigovora kao i postupanja s dokumentacijom.  

Krajem 2018. godine započeti će sa radom Coworking prostor koji će biti smješten na katu 

Gradske knjižnice. Coworking prostor zamišljen je kao multifunkcionalni prostor koji će 

omogućiti umrežavanja profesionalaca i slobodnih stručnjaka, poticati će zajedničku suradnju te   

osigurati jeftinije poslovne prostore. Coworking prostor biti će otvoren svim osobama koje svoju 

djelatnost mogu obavljati putem računala u dijeljenom prostoru u kojem će se nalaziti radni 

stolovi, ormarić s ključem, čajna kuhinja, printer i scanner. Ovim programom osiguravaju se 

sredstva za plaćanje režijskih troškova tokom 2019. godine. 

Na prethodnu aktivnost Coworkinga nadovezuje se aktivnost Informativne i edukativne 

potpore. Grad Labin u suradnji sa LAG-om Istočna Istra i Udruženjem obrtnika Labin 

                                                           
1 sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. 

prosinca 2013.; Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013. 



organizira aktualne i zanimljive edukacije sa ciljem  usvajanja novih znanja i vještina, 

unaprjeđenja poslovanja i jačanja konkurentnosti poduzetnika i obrtnika na području Grada Labina.  

Od 2013. do listopada 2018. godine održano je 29 edukacija, kroz koje je prošlo 953 polaznika. 

U provedenim anketama polaznici su iskazali zadovoljstvo organizacijom, izborom tema, 

kvalitetom predavača, korisnošću i mogućnošću primjene u operativnoj praksi. Kod odabira 

tema redovito se uzimaju u obzir želje samih polaznika. Tokom 2018. godine održane su 

edukativne aktivnosti sa sljedećim temama: Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, 

GDPR odredbe za gospodarski i javni sektor, trendovi u ruralnom turizmu, web prodaja, 

organizacija i upravljanje vremenom. U 2019. godini namjera se nastaviti sa aktivnostima 

informativnih i edukativnih potpora u funkciji daljnjeg obrazovanja i informiranja poduzetnika i 

obrtnika na području Grada Labina.  

U Programu jačanja gospodarstva za 2019., kao i protekle 2018. godine osigurati će se 

sredstva za   On line baze podataka – Labin na dlanu koja omogućava interaktivnu 

vizualizaciju cjelovite slike grada kroz praćenje gospodarskih kretanja, pretraživanje, 

rangiranje i analizu tvrtki s područja grada, praćenje turističkih pokazatelja, strukture 

stanovništva, zaposlenosti i nezaposlenosti. Baza podataka – Labin na dlanu dio je šire 

platforme  projekta openCity.  

Projekt openCity objedinjuje pametna rješenja za postizanje većeg stupnja transparentnosti i 

otvorenosti svih hrvatskih gradova, općina i županija. Projekt je prvenstveno usmjeren prema 

građanima kako bi na jednom mjestu mogli pronaći najvažnije podatke i pokazatelje Grada. 

Kao sudionik projekta Grad Labin je putem aplikacije Labin na dlanu na njima razumljiv način 

otvorio svoje podatke prema građanima, skratio im vrijeme potrebno za analiziranje i time 

stvorio dodatnu vrijednost za zajednicu. 

U Programu jačanja gospodarstva za 2019. nalaze se dvije poznate aktivnosti usmjerene na 

agrar. Kroz Promociju tradicionalnih obrta i proizvoda na gradskoj pučkoj fešti Petrova 

okupljamo uljare, vinare, proizvođači prirodne kozmetike, meda sa najboljim iz svoje ponude 

utemeljene na autohtonim domaćim proizvodima. Radi se o jedinstvenoj prilici gdje se uz 

kupovinu domaćih i autohtonih proizvoda s njihovim proizvođačima može porazgovarati o 

procesima i načinima proizvodnje, sirovinama koje koriste, ali i o upornosti te sposobnosti da 

si oni, iako mali, osiguraju stabilno mjesto na tržištu.  Druga aktivnost Učešća u Fondu za 

razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre omogućuje obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima (OPG), pravnim i fizičkim osobama registrirane za obavljanje poljoprivredne 

djelatnosti, ribarstva, kao i za promicanje ruralnog razvoja da posredstvom Fonda ostvaruju 

povoljne kredite za: poboljšanje uvjeta za razvoj dopunskih djelatnosti obiteljskih 

gospodarstava (agroturizam i lovni turizam) koja već imaju razvijenu poljoprivrednu 

proizvodnju; kreditiranje razvojnih programa za ruralnu Istru koji su u funkciji agroturizma, 

lovnog turizma i ostalih pratećih djelatnosti; kreditiranje razvojnih programa u ribarstvu 

(oprema, marikultura, preradbeni kapaciteti) te mnoge druge opcije. Od osnivanja 1995. pa do 

danas, subjektima s našeg područja odobrena je vrijednost kredita od 2.393.596,23 kn. 

Grad Labin jedan je od osnivača Lokalnih akcijskih grupa LAG-a Istočna Istra i FLAG-a Alba 

pa se ovim Programom osigurava podmirivanje članarine. 

Lokalna akcijska grupa Istočna Istra u 2019. godini raspisivat će i provoditi natječaje 

sukladno mjerama i tipovima operacija iz Lokalne razvojne strategije 2014.-2020. (LRS), te 

financijskom i akcijskom planu provedbe LRS-a. Za prvo tromjesečje 2019. planirano je 

raspisivanje natječaja za mjeru Mjera 1.1.1. - Restrukturiranje, modernizacija i povećanje 

konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva koja odgovara tipu operacije 4.1.1. iz Operativnog 

programa za ruralni razvoj Republike Hrvatska 2014.-2020. (PRR) – alokacija za natječaj 

iznosi 144.128,00 eura i indikativno je financiranje 4 projekata i Mjeru 1.1.2. Povećanje 



dodatne vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (sukladno TO 4.2.1. PRR) – alokacija za 

natječaj iznosi 150.780,00 eura i indikativno je financiranje 4 projekata. U drugom tromjesečju 

2019. planirano je raspisivanje natječaja za; Mjeru 2.1.1. Potpora ulaganja u pokretanje 

nepoljoprivrednih djelatnosti (sukladno TO 6.2.1.) – alokacija za natječaj iznosi 150.000,00 

eura i indikativno je financiranje 3 projekata i Mjeru 2.2.1. Razvoj nepoljoprivrednih 

djelatnosti  u ruralnim područjima (sukladno TO 6.4.1.) – alokacija za natječaj iznosi 

124.000,00 eura i indikativno je financiranje 5 projekata. 

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba u 2019. godini raspisivat će i provoditi natječaje 

sukladno mjerama i tipovima operacija iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. 

(LRSR), te financijskom i akcijskom planu provedbe LRSR-a. Za prvo tromjesečje 2019. 

planirano je raspisivanje natječaja za mjere; 3.1.1. Ulaganja u objekte i prostore za prodaju 

ribe i drugih morskih proizvoda – alokacija za natječaj iznosi 150.000,00 eura i indikativno je 

financiranje 1 projekta; 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih 

poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture – alokacija za natječaj iznosi 100.000,00 eura i 

indikativno je financiranje 5 projekta, 1.1.2. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i 

srednjih poduzeća čija je djelatnost prerada ribe i drugih morskih organizama – alokacija za 

natječaj iznosi 150.000,00 eura i indikativno je financiranje 1 projekta, te natječaj za mjeru 

2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga te očuvanja ribarske tradicije i baštine 

ribarstvenog područja FLAG-a – alokacija za natječaj iznosi 100.000,00 eura i indikativno je 

financiranje 5 projekta. Za drugo tromjesečje 2019. planirano je raspisivanje dva natječaja i to 

natječaj za mjere; 5.1.1. Priprema i provedbe međunarodnih i međuteritorijalnih projekte 

suradnje – alokacija za natječaj iznosi 20.000,00 eura i indikativno je financiranje 1 projekta; 

5.2.1. Potpora za aktivnost usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe 

i drugih morskih organizama – alokacija za natječaj iznosi 30.000,00 eura i indikativno je 

financiranje 1 projekta.      

Uz naprijed obrazložen Program jačanja gospodarstva za 2019. godinu, Grad Labin provodi i 

niz drugih aktivnosti usmjerenih na povećanje gospodarskog djelovanja kao što su: 

povoljne cijene gradskih poslovnih prostora; razvoj infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Vinež 

uz smanjeni komunalni doprinos od 60% te oslobađanje plaćanja za građevine iznad 3,20 

metara visine u kojima se obavlja proizvodna djelatnost; osnivanje nove Poslovne zone 

Ripenda Verbanci, osiguravanje uvjeta za dolazak novih investitora i širenja poslovanja 

postojećih poduzetnika u zoni, izrada dokumenata prostornog uređenja uz izdavanje 

dokumenata za gradnju u najkraćem mogućem roku; na području Grada Labina ne naplaćuje 

se spomenička renta; pružanje informacija o koracima pri osnivanju poslovnog subjekta (obrta 

ili tvrtke), o aktualnim poticajima i subvencijama Grada, Županije, ministarstava i EU fondova, 

slobodnim poslovnim prostorima i našim gospodarskim zonama.  

 
 

           GRADONAČELNIK 

                                                                                  Valter Glavičić,v.r. 

 

Izradio: Alek Dragojević, Pročelnik 

 
 


