
  

           

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                    
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN                                                                 
Gradonačelnik 
 
KLASA:400-06/16-01/36 
URBROJ: 2144/01-01-16-12 
Labin, 6. lipanj 2016.  
 

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba 
sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 1/16. i 2/16. ) i po 
raspisanom Javnom natječaju za sufinanciranje programa/projekta udruga u području 
razvoja malog gospodarstva za 2016. godinu, oznake KLASA: 022-05/16-01/2-145, URBROJ 
2144/01-01-16-1 od 26. travnja 2016. godine, Gradonačelnik Grada Labina 6. lipnja 2016. 
godine, donosi  
 

ODLUKU 
o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga u  

području razvoja malog gospodarstva za 2016. godinu  
 

Članak 1. 
 

Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom 
natječaju za sufinanciranje programa/projekta udruga u području razvoja malog 
gospodarstva za 2016. godinu, oznake KLASA: 022-05/16-01/2-145, URBROJ 2144/01-01-
16-1 od 26. travanja 2016. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava), 
sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o financiranju programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge na području Grada Labina i Uputama za prijavitelje, na 
sjednici održanoj 02. lipnja 2016. godine, 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 Povjerenstva za ocjenjivanje prijava od 02. lipnja 2016. godine. 
 

Članak 3. 
 

Odobravaju se financijska sredstva za programe/projekte: 
 

1. Udruženju obrtnika Labin, Labin, Rudarska 1, za Program – Sajamska izlaganja 
Udruženja obrtnika Labin u iznosu od 10.000,00 kuna, 

2. Udruženju obrtnika Labin, Labin, Rudarska 1, za Program – Gastro manifestacije 
Udruženja obrtnika Labin  u iznosu od 10.000,00 kuna, 

3. Udruženju obrtnika Labin, Labin, Rudarska 1, za Program – Obrtnik u eteru u 
iznosu od 10.000,00 kuna, 

4. Udruženju obrtnika Labin, Labin, Rudarska 1, za Program – Edukacija: Izlozi: Lice 



  

grada u iznosu od 10.000,00 kuna, 
5. Udruženju obrtnika Labin, Labin, Rudarska 1, za Program – Edukacija: Financijsko 

računovodstveno poslovanje obrta u iznosu od 10.000,00 kuna, 
 

 
Članak 4. 

 
Međusobni odnosi Davatelja i Korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirat će se 
Ugovorom o korištenju sredstava. 
 

Članak 5. 
 
Zadužuje se Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Labina za 

realizaciju ove Odluke. 

Članak 6. 
 

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

GRADONAČELNIK 

                                                                                                                    Tulio Demetlika 

 

 
DOSTAVITI: 
 

1. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti– ovdje  
2. Arhiva 

 


