
  

             
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 13. rujna  2021. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 
n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 

 
 
 
 
Poštovani, 

 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, 
broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), 
prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva direktnim ugovaranjem. 
 
 Za izvjestitelja koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 
određujem pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Borjana Batagelja. 
 
 

GRADONAČELNIK  
 

                                                                                                                    Valter Glavičić, v.r. 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA                                                                                PRIJEDLOG 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/21-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-21-1 
Labin, _________  2021. 
 

 
Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 

9/09., 9/10.- lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.) i članka 
6. stavka 3. točke 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15. 
i 37/21.), Gradsko vijeće Grada Labina,  na sjednici _____________ 2021. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava 
organizacijama civilnog društva direktnim ugovaranjem 

 
 

Članak 1. 
 

U Odluci  o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva direktnim 
ugovaranjem („Službene novine Grada Labina“ broj 16/18.) u članku 1. stavak 1. točka 1. 
mijenja se i glasi: 
 
„1. UDRUGA LABIN – ZDRAVI GRAD, Titov trg 11, Labin – organiziranje prehrane i 
savjetovanje i pomaganje“. 

 
Članak 2. 

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

Labina“. 
 

 
                                                                                    PREDSJEDNICA 
                                                                                    Gradskog vijeća 
 

                         Eni Modrušan 
 

 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 

1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

• Statut Grada Labina (Službene novine Grada Labina, broj 9/09. i 9/10.-lektoriran tekst, 

8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.) 

• Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15. i 

37/21.). 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

U članku 6. stavak 3. točka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“ 26/15. i 37/21.) propisana je mogućnost da se financijska sredstva određenim 

udrugama mogu dodijeliti bez raspisivanja javnog natječaja. Radi se o rješavanju konkretnih 

pitanja od javnog značaja, a s udrugama s kojima JLS ima razvijenu dobru suradnju u 

prethodnom razdoblju i partnerski odnos. Da bi se to realiziralo potrebno je donijeti opći akt 

kojim će se točno propisati za koje aktivnosti se to omogućuje kako bi skrb o našim potrebitim 

sugrađanima bila na najvišoj mogućoj razini. 

Udruga Labin Zdravi grad (organizacijska jedinica Centar „Dobar start“) navedena u 

prijedlogu Odluke je operativno sposobna provoditi aktivnosti i ima nadležnost u području 

djelovanja budući je jedina službeno upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju 

socijalne usluge savjetovanja i pomaganja na području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, 

Raša i Sv. Nedelja (ima osiguran prostor, odgovarajući kadar, opremu, iskustvo i korisnike). 

Udruga je za navedene usluge upisana u Evidenciju pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku, a ima i Rješenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i 

socijalne politike o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga. Aktivnosti provodi uz 

financijsku i logističku potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne 

politike, Istarske županije, Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja. Uz 

Odluku se prilažu i Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga te Evidencijski 

list pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge Ministarstva rada, mirovinskog 

sustava, obitelji i socijalne politike. 

Nastavno na navedeno predlaže se donošenje ove Odluke, kojom se određuje organizacija 

civilnog društva kojoj će se dodijeliti potpora bez provedbe natječaja uz poštivanje i primjenu 

propisa koji to omogućuju. 

 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

Za provođenje ove Odluke osigurati će se sredstva u Proračunu Grada Labina u 

Socijalnom programu Grada Labina. 

          GRADONAČELNIK 

                     Valter Glavičić, v.r. 

 
 
Pročelnik: Borjan Batagelj, v.r. 


