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IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA 

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

Nositelj izrade izvješća:  
GRAD LABIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE 

IMOVINOM 
Labin, 14. listopada 2022. 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli 
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na 
korištenje udrugama 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i 
upravljanje imovinom 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

Ovom dopunom Odluke predlaže se da se udrugu, koja 

obavlja djelatnost kojoj je cilj okupljanje i organiziranje 

obitelji djece s teškoćama u razvoju, osoba s 

invaliditetom i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti 

podizanju kvalitete života, socijalizacija, integracija, 

inkluzija i medicinska i socijalna zaštita djece s 

teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih 

obitelji, oslobodi od plaćanja naknade za korištenje 

poslovnog prostora. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je 
putem internetske stranice Grada Labina u razdoblju od 
23. kolovoza 2022. do 23. rujna 2022. godine. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

Pristigao je 1 ispunjeni obrazac sa prijedlozima, sadržan 
u Prilogu br. 1. ovog Izvješća 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna  
financijska sredstva. 

http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja
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Prilog 1. Pregled prihvaćenih/neprihvaćenih/primljenih na znanje primjedbi, prijedloga 

Re
d 

bro
j 

Sudionik 
savjetovanja 

(ime i 
prezime 
odnosno 

naziv 
organizacije

) 

Članak ili 
drugi dio 

nacrta na koji 
se odnosi 

prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

1. Gradsko 
društvo 
Crvenog 
križa Labin 
(GDCK 
Labin) 

Članak 1.  

prijedloga 

Odluke o 

dopuni Odluke 

o dodjeli 

poslovnih 

prostora u 

vlasništvu 

Grada Labina 

na korištenje 

udrugama 

 

Člankom 1. prijedloga 

Odluke o dopuni Odluke o 

dodjeli poslovnih prostora u 

vlasništvu Grada Labina na 

korištenje udrugama (SNGL 

3/16, 9/17 i 15/17) 

oslobođenje plaćanja 

naknade za korištenje 

poslovnog prostora 

omogućuje se isključivo 

udruzi „Krilo Labina“ budući 

da prijedlog stavka 3. 

obuhvaća djelatnosti iste 

udruge opisane člankom 8. 

njihova Statuta.  

Pohvalno je i nužno podržati 

udrugu „Krilo Labina“ u 

ostvarenju njihovih ciljeva, 

ali prilika je to i da se 

dopunom Odluke po 

mogućnosti obuhvate i 

ostale udruge pomagači 

koje djeluju na području 

Grada Labina, neposredno 

pomažu građane i kojih je 

tek nekoliko. Svakako 

smatramo da bi barem 

GDCK Labin trebao biti 

izuzet od plaćanja 

zakupnine prvenstveno kao 

udruga od posebnog 

značaja s nizom javnih 

ovlasti među kojima su i 

prikupljanje i pružanje 

humanitarne pomoći, 

dobrovoljno darivanje krvi, 

edukacije prve pomoći, 

služba traženja, priprema i 

odgovor na krizne situacije i 

sl., koja prostore koristi 

svakodnevno uz rad 

profesionalaca, podršku 

velikog broja volontera i za 

Prijedlog se prihvaća. 

Grad Labin je prihvatio mišljenje i 

prijedlog Gradskog društva Crvenog 

Križa (GDCK Labin) te je novim 

prijedlogom Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o dodjeli 

poslovnih prostora u vlasništvu 

Grada Labina  propisao da 

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. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o dodjeli 

poslovnih prostora u vlasništvu 

Grada Labina na korištenje 

udrugama objavljen je na 

stranicama Grada Labina u 

svrhu savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću do 14. 

studenog 2022. godine.  
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dobrobit velikog broja raznih 

vrsta korisničkih skupina, a 

čiji se prostori 

multifunkcionalno koriste za 

prihvat i pružanje 

humanitarne pomoći, 

skladištenje opreme za 

civilnu zaštitu, socijalnu 

samoposlugu, skladištenje 

medicinskih pomagala, 

edukacije građana, pa čak i 

za međusektorsku suradnju 

besplatnim ustupanjem 

učionice udrugama i 

ustanovama radi okupljanja 

njihovih članova ili 

edukacija.  

Podrška putem oslobađanja 

plaćanja zakupnine 

udrugama pomagačima 

vjerujemo da Gradu Labinu 

ne bi značajno utjecao na 

smanjenje prihoda od 

zakupa poslovnih prostora. 

Prema podacima iz Registra 

udruga RH na dan 7.9.2022. 

na području Grada Labina  

aktivno je 136 udruga od 

kojih se socijalnim 

djelatnostima bavi njih 12 

(iako prema popisu velik dio 

njih nema socijalnu 

djelatnost kao primarnu), a 

humanitarnom djelatnošću 

bavi se njih 3. 

Grad Labin je Poveljom o 

suradnji Grada Labina i 

nevladinog, neprofitnog 

sektora 2009. godine 

iskazao volju ravnopravnog 

partnerstva i suradničkog 

odnosa s civilnim sektorom. 

Jedna od mogućnosti 

suradničkog odnosa dana je 

i člankom 6. Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i 

projekata od interesa za 

opće dobro koju provode 

udruge (NN 26/15 i 37/21) 
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prema čijim se odredbama u 

stavku 2. osim za 

financiranje programa i 

projekata javni natječaj 

objavljuje i za dodjelu 

nefinancijske podrške u 

pravima, pokretninama i 

nekretninama namijenjene 

udrugama koje provode 

programe i projekte. 

Izvješće o obavljenoj reviziji 

o upravljanju i raspolaganju 

nekretninama JLP(R)S na 

području Istarske županije 

iz 2016. godine pokazuje da 

je velik broj gradova i općina 

dao udrugama prostore na 

korištenje bez plaćanja 

zakupnine (npr. Grad Pula 

je čak 13,1% ukupnih 

poslovnih prostora ustupilo 

udrugama bez plaćanja 

zakupnine) ili uz simboličnu 

naknadu od 1,00 kn/m2 

(primjer je Grad Pazin). Što 

se Grada Labina tiče kroz 

razdoblje obuhvaćeno 

revizijskim izvješćem od 

197 poslovnih prostora 15 ih 

je dano udrugama uz 

plaćanje zakupnine, a 4 bez 

plaćanja (nemamo podatak 

o kojim je prostorima riječ, 

no pri lobiranju da se udruge 

pomagači još 2014. godine 

izuzmu iz obveze plaćanja 

zakupnine dobili smo 

informaciju da nema 

prostora koji se izdaju bez 

obveze plaćanja 

zakupnine).  

Što se plaćanja zakupnine 

prostora naših kolega 

Crvenih križeva u Istri tiče, a 

da su zakupci gradskih 

prostora, zakupninu ne 

plaćaju GDCK Poreč, Pazin 

(riječ je o prostoru dnevnog 

boravka za starije osobe jer 

ured imaju u vlasništvu), 

Buzet, Rovinj i Pula. 

Štoviše, GDCK Pula ove je 
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godine uselio u novi prostor 

od 300 m2 za koji kao i u 

prethodnom imaju obvezu 

plaćati tek komunalnu 

naknadu i režije. GDCK 

Buje djeluje i ima prostore 

na području 3 grada: Umag 

(plaćaju zakupninu jer im 

sjedište nije u Umagu), 

Novigrad (ne plaćaju 

zakupninu) i Buje (plaćaju 

zakupninu). 

GDCK Labin znatan je dio 

svojih sredstava kroz 

godine vraćao Gradu 

Labinu plaćanjem 

zakupnine: godišnji iznos 

zakupnine od 2008. do 

2011. godine iznosio je 

9.207,24 kn, od 2011. do 

2013. godine 21.787,32 kn, 

od 2014. do 30.5.2016. 

godine 27.230,40 kn, od 

1.6.2016. do 30.5.2020. 

godine 15.487,56 kn, a od 

razduženja prostora u Prilaz 

Vetva 1.6.2020. do danas 

14.695,56 kn godišnje. Kao 

humanitarna organizacija 

isti iznos vidimo da bi veću 

vrijednost imao kroz 

pružanje pomoći našim 

građanima putem programa 

koje provodimo.   

Da se članak 15. Odluke o 

dodjeli poslovnih prostora u 

vlasništvu Grada Labina na 

korištenje udrugama 

upotpuni člankom 3. kao što 

je predloženo uz sljedeću 

nadopunu: „Gradonačelnik 

može osloboditi od plaćanja 

naknade za korištenje 

poslovnog prostora i udrugu 

koja zastupa i promiče 

temeljna načela 

Međunarodnog pokreta kao 

i međunarodno humanitarno 

pravo te nadzire njihovu 

primjenu u oružanim 

sukobima, zalaže se za 
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zaštitu svih žrtava i zaštitu 

ljudskih prava; organizira i 

vodi službu traženja; traži, 

prima i raspoređuje 

humanitarnu pomoć za 

potrebe na području 

Republike Hrvatske u 

izvanrednim situacijama; 

pokreće, organizira, provodi 

i sudjeluje u redovnim i 

izvanrednim akcijama 

solidarnosti; sudjeluje u 

oblikovanju doktrine prve 

pomoći, brine o njezinom 

unapređenju i usklađivanju 

s europskim smjernicama te 

primjeni u svim programima 

edukacije na svom 

području; promiče 

dobrovoljno davanje krvi, 

organizira i provodi akcije 

dobrovoljnog davanja krvi; 

sudjeluje u provedbi 

programa spašavanja života 

na vodi i ekološke zaštite 

priobalja; sudjeluje u 

prihvatu, smještaju, 

organizaciji života i 

poduzimanju drugih mjera 

koje pridonose zbrinjavanju 

ugroženog i nastradalog 

stanovništva; organizira i 

provodi programe pomoći i 

zaštite tražitelja azila, 

azilanata i drugih skupina 

migranata u potrebi i žrtava 

trgovanja ljudima te druge 

javne ovlasti i djelatnosti 

određene statutom“.  

Da se isti članak dopuni 

stavkom koji će omogućiti 

gradonačelniku da barem 

umanji, ako ne i ukine 

naknadu za korištenje 

prostora udrugama koje 

pružaju socijalne usluge i/ili 

pružaju humanitarnu pomoć 

temeljem rješenja o stalnom 

prikupljanju i pružanju 

humanitarne pomoći 
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sukladno Zakonu o 

humanitarnoj pomoći.   

 


