
 

   

REPUBLIKA  HRVATSKA                                                                                           
ISTARSKA ŽUPANIJA                                           

GRAD LABIN 
Gradonačelnik 
                                                                                       
Labin, 15. studeni 2022. 

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 izmjenama i dopunama 

Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama. 

 Za izvjestitelja koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela određujem 

pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Danijela Žužića. 

 

GRADONAČELNIK  

                                                                                                                       Valter Glavičić, v. r. 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 



   

           

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                    PRIJEDLOG 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD  LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 024-03/22-03/ 
URBROJ: 2163-4-01-22-1 
Labin,  _____________ 

 
 

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

9/10. - lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20., 1/21.)  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., 37/21.), Gradsko vijeće Grada 

Labina, na sjednici održanoj dana _____________ 2022. godine, donijelo je 

  

ODLUKU 

 o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina 

na korištenje udrugama 

  

 

Članak 1. 

 

 U članku 7. st. 1. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na 

korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16., 9/17., 15/17.) iza točke 8. 

dodaje se točka 9. koja glasi: 

 „9. udruga mora imati podmirene obveze prema Gradu Labinu po bilo kojoj osnovi.“ 

 

 

Članak 2. 

 

 U članku 8. st. 1. ove Odluke točke 2., 3. i 5., brišu se.  

 Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 2. i 3.  

 Dosadašnje točke 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju točke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.   

 

Članak 3. 

  

U članku 15. ove Odluke, iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:  

„Gradonačelnik može posebnom odlukom osloboditi od plaćanja naknade za korištenje 

poslovnog prostora u vlasništvu Grada Labina: 

- udruge socijalnog i humanitarnog značenja sa sjedištem u gradu Labinu, koje obavljaju 

djelatnosti promicanja humanitarnih ciljeva i provođenja akcija od opće društvene koristi, točnije 

stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći; 

- udruge koje obavljaju djelatnost socijalne pomoći i podrške, točnije djelatnost pomoći i 

podrške osoba  s invaliditetom sa sjedištem u gradu Labinu. 

Ispunjenje uvjeta o obavljanju djelatnosti iz članka 15. st. 3. alineje. 1. ove Odluke 

dokazuje se rješenjem nadležnog upravnog tijela kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje 

humanitarne pomoći. 

Ispunjenje uvjeta o obavljanju djelatnosti iz članka 15. st. 3. alineje. 2. ove Odluke 

dokazuje se uvidom u registar udruga Ministarstva pravosuđa i uprave. 



 
 
 
Korisnici iz st. 3. u obvezi su plaćati komunalnu i druge naknade određene zakonom, 

režijske troškove (utrošak vode, struje, plina itd.), te snositi troškove tekućeg održavanja 
poslovnog prostora.“ 

 

Članak 4. 

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

Labina“. 

 

                                                                                                             PREDSJEDNICA 
            Gradskog vijeća 
 
              Eni Modrušan 
 
                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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., 
37/21.)  
 

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

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

• Zakon o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj 102/15., 98/19.) 

 

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. 

Ovim izmjenama i dopunama uređuje se oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje 

poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina, udruge sa sjedištem u Gradu Labinu koje obavljaju 

djelatnosti promicanja humanitarnih ciljeva i provođenja akcija od opće društvene koristi, točnije 

stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, kao i udruge koje obavljaju djelatnost 

socijalne pomoći i podrške, odnosno djelatnost pomoći i podrške osoba s invaliditetom, a koji su 

jedni od bitnijih ciljeva i interesa za lokalnu zajednicu i Grad Labin.  

 
Prijedlog Odluke je upućen na javnu raspravu od 14. listopada do 14. studenog 2022. godine. 

Kako po završenom savjetovanju na prijedlog nije pristigla niti jedna pisana primjedba, sukladno 

navedenomu, predlaže se donošenje ove Odluke. 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

 

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu. 

 

          GRADONAČELNIK 

            Valter Glavičić, v.r. 

 

Prijedlog izradila: Stefania Načinović, v.r.                        

Pročelnik: Danijel Žužić, v.r.                                   

 


