
  

           

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                    
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN                                                                 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 602-01/18-01/1 
URBROJ: 2144/01-03/06-18-11 
Labin, 19. ožujka 2018.  
 

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba 
sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 1/16., 2/16. i 14/16. ), 
po raspisanom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata Klubova studenata 
Istre iz Proračuna Grada Labina za 2018. godinu, KLASA: 602-01/18-01/1, URBROJ: 
2144/01-03/01-18-1 od 22. siječnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Labina 19. ožujka 
2018. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programe/projekte Klubova 

Studenata Istre za 2018. godinu  
 

Članak 1. 
 

Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom 
natječaju za sufinanciranje programa i projekata Klubova studenata Istre u 2018. godini (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ocjenu kvalitete 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 08. ožujka 
2018. 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 08. ožujka 2018. godine. 
 

Članak 3. 
 

Odobravaju se financijska sredstva za programe/projekte: 
 

1. Klub studenata Istre „Mate Balota“, Zagreb, Ilica 13, za program „Programska 
djelatnost Kluba studenata Istre „Mate balota“ u iznosu od 5.000,00 kn 
 

2. Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka, Rijekla, Blaža Polića 2/2 za program 
Godišnji program rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka u iznosu od 1.000,00 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 Proračun, financije i društvene djelatnosti 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 

                                                                                                                    Valter Glavičić, v.r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OBRAZLOŽENJE 

1. ZAKONSKA  OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA 

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

tekst), 8/13., 3/16. i 2/18.) 

• Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 

26./15.) 

• Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna 

Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.). 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKLJUČKOM 

 

            Ovom Odlukom utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po 
raspisanom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata Klubova studenata 
Istre u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ocjenu kvalitete 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 08. ožujka 2018. godine, razmotrilo i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne 
uvjete Javnog poziva te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli 
financijskih sredstava. 
             Ukupno planirana vrijednost ovog natječaja je 10.000,00 kn, odnosno bilo je 
predviđeno sklapanje tri Ugovora u rasponu indikativno od 1.000,00 do 5.000,00 kuna. 
             Projekti / programi / manifestacije sufinancirat će se u djelomičnoj vrijednosti ukupne 

vrijednosti  projekta / programa / manifestacije, pri čemu su prijavitelji dužni osigurati 

preostalo financiranje iz vlastitih sredstva, odnosno iz drugih (javnih ili privatnih) izvora 

financiranja.  

             Ovom Odlukom dodjeljuju se sredstva klubovima studenata, kako slijedi: 

1. Klub studenata Istre „Mate Balota“, Zagreb, Ilica 13, ocjena kvalitete - 92 boda, 

5.000,00 kuna i  

2. Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka, Rijeka, Blaža Polića 2/2, ocjena kvalitete - 90 
bodova, 1.000,00 kuna. 

 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA IZVRŠENJE ZAKLJUČKA 

 

           Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu u Razdjelu 200 

Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti, program 2001-Potpore u 

obrazovanju, aktivnost A200002-Pomoći u školovanju, Pozicija – R033 – Tekuće donacije u 

novcu. Za realizaciju ove Odluke potrebno je 6.000,00 kuna. 

 

Izradila: Kristina Faraguna 

Pročelnik: Marija Kadoić Balaško 


