
 

           

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
KLASA: 022-05/19-01/2-9 
URBROJ: 2144/01-01-19-1 
Labin, 18. siječnja  2019. 
 
Na temelju članka 4. i 8. 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.), članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 9/09., 09/10. – 

lektoriran tekst, 8/13., 3/16. i 1/18.) Gradonačelnik  Grada Labina objavljuje  

 

GODIŠNJI PLAN 
raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro 

koje provode udruge na području Grada Labina 
 
I. 
 

Ovim se Planom definiraju natječaji za dodjelu sredstava koje će raspisati Grad Labin tijekom 2019. godine, okvirni datumi objave natječaja, 
vrijeme trajanja natječaja, ukupan fond sredstva, programsko područje te okvirni rok za potpisivanje ugovora.  
 

II. 
 

Plan raspisivanja natječaja izrađen je u posebnoj tablici (prilog 1.) koja čini sastavni dio ove Odluke. 
 
 
 



III. 
 

Plan raspisivanja natječaja okvirnog je karaktera i promjenljiv te Grad Labin ima pravo raspisivanja dodatnih natječaja, odnosno pravo promjene 
postojećih, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava. 
 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Labina“, te na web stranici Grada Labina i Ureda 

za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

 

                                                                       GRADONAČELNIK 

                                                                                                                                                                           Valter Glavičić 

 

 

DOSTAVITI: 
1. Upravni odjel za društvene djelatnosti 
2. Upravni odjel za gospodarstvo i Eu projekte 
3. Upravni odjel za proračun i financije  
4. Pismohrana 

 

 

 

 

 

 

 



Godišnji plan objave natječaja Grada Labina za sufinanciranje  

aktivnosti udruga u 2019. godini 

 

 

Naziv  
upravnog 
odjela 

Naziv  natječaja Ukupna 
vrijednost 
natječaja (kn) 

Iznosi podrške 
(od/do u kn) 

Očekivani broj 
ugovora 

Očekivani 
datum 
raspisivanja 
natječaja 

Očekivani 
datum 
završetka 
natječaja 

Rok za 
potpisivanje 
ugovora 

Upravni odjel 
za društvene 
djelatnosti  

Javni natječaj za 
sufinanciranje 
programa/projekata 
udruga i neprofitnih 
organizacija za 
2019. godinu 
- Razvoj civilnog 
društva 

114.000,00 1.000,00 - 
35.000,00  

15 Siječanj 2019. Veljača 2019. Ožujak 2019. 

Upravni odjel 
za društvene 
djelatnosti 

Javni natječaj 
 za sufinanciranje 
programa / 
projekata udruga i 
neprofitnih 
organizacija 
 iz područja 
socijalne skrbi i 
zdravstva za 2019. 
godinu 

88.350,00 1.000,00-
50.000,00 

6 Siječanj 2019. Veljača 2019. Ožujak 2019. 

Upravni odjel 
za društvene 
djelatnosti 

Javni natječaj za 
sufinanciranje 
programa i projekta  
iz područja kulture 
za 2019. 

256.500,00 1.000,00-
100.000,00 

20 Siječanj 2019. Veljača 2019. Ožujak 2019. 



Upravni odjel 
za društvene 
djelatnosti 

Javni natječaj 
 za sufinanciranje 
programa/projekata 
Klubova studenata 
Istre 
iz Proračuna Grada 
Labina za 2019. 
godinu 

10.000,00 1.000,00-
5.000,00 

3 Siječanj 2019. Veljača 2019. Ožujak 2019. 

Upravni odjel 
za 
gospodarstvo i 
EU projekte  

Javni natječaj za 
sufinanciranje 
programa/projekata 
udruga i neprofitnih 
organizacija u 
području razvoja 
malog 
gospodarstva za 
2019. godinu 

30.000,00 1.000,00-
7.500,00 

4 Siječanj 2019. Veljača 2019. Ožujak 2019. 

 


