
                  
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD LABIN 
Gradonačelnik 
KLASA: 550-01/19-01/1  
URBROJ: 2144/01-01-19-8 
Labin,  28. ožujak 2019. 
 
 
 
 
Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba 
sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 
14/16.) i po raspisanom javnom natječaju za predlaganje programa i  projekata iz područja 
socijalne skrbi i zdravstva Grada Labina  za 2019. godinu na području Grada Labina KLASA: 
550-01/19-01/1 , URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 18. siječnja 2019.godine, Gradonačelnik 
Grada Labina 28. ožujka 2019. godine donosi, 
 

 
ODLUKU 

o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja socijalne skrbi i 
zdravstva za 2019. godinu 

 
 

Članak 1.  
 

Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje kvalitete prijava podnesenih po Javnom 
natječaju za predlaganje programa i  projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstva Grada 
Labina  za 2019. godinu (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo), sukladno kriterijima 
propisanim Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima 
proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1./16., 2./16. i 14/16.), i 
Uputama za prijavitelje, na sjednici održanoj 25. ožujka 2019.  razmotrilo i ocijenilo prijave 
koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne 
odluke o dodjeli financijskih sredstava. 
 

Članak 2. 
 
Prihvaća se prijedlog Stručnog povjerenstva od 25. ožujka 2019. godine. 

 
Članak 3.   

 
Odobravaju se financijska sredstava za programe/projekte: 
 
1. Udruga Klub liječenih alkoholičara „Centar“ Labin: Podrška u lječenju bolesti i ovisnosti o 
alkoholu                                                                                                     6.000,00 kn  
2. Udruga osoba s invaliditetom Labin: „Za bolji život“                              6.350,00 kn 
3.INPROMO Labin :Poticanje intenz. uključivanja osoba s invalid.  
na tržište rada                                                                                           50.000,00 kn 
4.Liga protiv raka Labin: Rehabilitacija oboljelih od raka.                        15.000,00 kn  
5. Udruga sv. Vinka Paul. Labin: Božjim putevima                                     7.000,00 kn     



6 .Sindikat umirovljenika Hrv. Podružnica Labin: Unapređenje života  
osoba starije životne dobi                                                                         4.000,00 kn 
 

Članak 4. 
 
Međusobni odnosi Davatelja i korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirat će se 
Ugovorom o sufinanciranju programa/projekta/ manifestacije iz područja socijalne skrbi i 
zdravstva za 2019. godinu. 
 

Članak 5. 
Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti za realizaciju ove Odluke. 

 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama Grada 
Labina“. 
 
 
 
 

 
GRADONAČELNIK 

 
Valter Glavičić, v.r. 

 
DOSTAVITI: 
1. Upravnom odjelu za proračun i financije  
2. Arhiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripremila: Marina Brezac, v.r. 
Pročelnik: Borjan Batagelj, v.r. 


