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Na temelju članka 6. 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.), članka 18. 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 članka 
51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst i 
8/13. I 3/16.) i Kulturne strategije Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br.6/13.) 
Gradonačelnik Grada Labina objavljuje 
 

 
 

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata 
 iz područja kulture za 2017. 

 
 

(1) Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata udruga, 
samostalnih umjetnika te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost a čiji je 
rad usmjeren prema sljedećim prioritetnim područjima: 
       
-  likovna i galerijska djelatnost 

- glazbene, plesne i filmske manifestacije 

- književne manifestacije 

- tradicijske manifestacije 

- manifestacije suvremene umjetnosti i nove medijske kulture 

- izdavaštvo. 

 
(2) Ukupno planirana vrijednost natječaja  je 247.000,00 kn. 
Financijske potpore za pojedini projekt odobravaju se u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna 
do najviše 100.000,00 kuna, odnosno do maksimalno 15 potpora. 
 
(3) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 24. veljače 2017. godine. 
 
(4) Svaki prijavitelj može prijaviti najviše dva projekata ili programa na razdoblje provedbe do 
kraja kalendarske godine uz napomenu da će se priznavati svi prihvatljivi troškovi nastali u 
tekućoj godini. 

 



  

 
Prije potpisa ugovora prijavitelj će morati priložiti dokaze da su uredno izvršene sve dospjele 
porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje prema državi  te drugih 
davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Labina; te uvjerenje o nekažnjavanju 
odgovorne osobe. 

 
Prijavitelju kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Labinu biti će 
uskraćeno pravo na financijsku podršku na svim natječajima i javnim pozivima u sljedeće 
dvije godine, računajući od dana kada mu je upućena pisana obavijest o utvrđenom 
neispunjavanju ugovornih obveza 
 
 
(5) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni 
natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje. 
 
 
(6) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim 
putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: javnost@labin.hr. 
 
 
Natječajnu dokumentaciju u tiskanom obliku treba poslati preporučeno poštom, putem 
dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici) na sljedeću adresu: 
 
 

Grad Labin, Titov trg 11, 52 220 Labin 
„NE OTVARATI - Javni natječaj za predlaganje programa i projekata 

 iz područja kulture za 2017.“ 
 

 
 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava 
dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, 
podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe 
Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. 
 
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti 
zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja. 
 
 
Napomena: Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15), Grad 

Labin kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup 

informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom 

glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Labin objavljuje sve 

donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom 

navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj , a koja sadrži i 

njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i 

korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada 

Labina, a u svrhu u koju su prikupljeni. 
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