
  

           

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                    
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN                                                                 
GRADONAČELNIK 
KLASA:550-01/17-01/1 
URBROJ: 2144/01-01-17-34 
Labin, 28. ožujka 2017.  
 

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba 
sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 1/16., 2/16. i 14/16. ) i 
po raspisanom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja 
socijalne skrbi i zdravstva u 2017. godini, KLASA:550-01/17-01/1, URBROJ: 2144/01-01-17-
1 od 18. siječnja 2017. godine, Gradonačelnik Grada Labina 28. ožujka 2017. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja 

 socijalne skrbi i zdravstva za 2017. godinu  
 

Članak 1. 
 

Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom 
natječaju za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i 
zdravstva u 2017. godini (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 24. ožujka 2017. 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 24. ožujka 2017. godine. 
 

Članak 3. 
 

Odobravaju se financijska sredstva za programe/projekte: 
 

1. Udruga za zapošljavanje osoba s invaliditetom INPROMO, Labin, Istarska 1, za 
program „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“ u 
iznosu od 70.000,00 kn 
 

2. Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Pula, Ujevićeva 1. za program „Usluga 
poludnevnog boravka – NAŠA DNEVNA ZAJEDNICA LABIN“ u iznosu od 120.000,00 
kn 
 

3. Udruga liječenih alkoholičara „Centar“, Labin, Zelenice 34, za program „Podrška u 
liječenju bolesti i ovisnosti o akoholu“ u iznosu od 5.000,00 kn 



  

4. Udruga Sv. Vinka Paulskog u Republici Hrvatskoj – Konferencija Gospe 
Karmelske Labin, Labin, 1. svibnja 3, za program „Nađi vremena za darivanje – dan 
je prekratak da bi bio sebičan“ u iznosu 6.000,00 kn 
 

5. Udruga za skrb o starijim i nemoćnim osobama „Dodir nade“, Kršan, Kršan 67 
projekt  „Mobilni tim za skrb o starijim i nemoćnim osobama DODIR NADE, u iznosu 
od 5.000,00 kn 

6. Liga protiv raka Labin, Labin, Istarska 12 za program „Glazbena radionica, Limfna 
drenaža – rehabilitacija oboljelih od malignih bolesti, psihosocijalno savjetovanje 
oboljelih od malignih bolesti  i Tai chi Qigong vježbe u iznosu 15.000,00 kn 

7. Udruga Labin - Zdravi grad, Labin, Titov trg 11, za program „Centar za pomoć 
starijim osobama (skraćeno: Centar +65)“ u iznosu od 70.000,00 kn 

 
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 samoupravu i opće poslove Grda 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, v.r. 

 

 
 


