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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 23. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. ožujka 2019. godine postavila vijećničko pitanje: 
 
„Nedavno je objavljen natječaj za sufinanciranje programa pod naslovom “razvoj civilnog 
društva”. Kao i lani, i predlani, Grad Labin je objavio vrlo specifičan popis projekata i programa 
koji se mogu prijaviti. To su naprimjer projekti koji imaju svrhu očuvanja karnevalskih običaja, 
unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi ili skrb za sudionike i žrtve rata. Kao 
što sam i lani rekla, spomenute aktivnosti spadaju pod drugim područjima aktivnosti Grada 
Labina, kao što su naprimjer kultura ili socijalne skrbi. 
Ali ne samo to: Vidjevši ovakvu listu, dobila sam već lani dojam da je unaprijed odlučeno kojim 
udrugama i aktivnostima će biti dodijeljena sredstva, i kada sam usporedila popis primatelja 
za 2017. sa popisom primatelja za 2018., ta moja sumnja je potvrđena. Većina projekata koji 
Grad Labin financira na ovaj način su isti iz godine u godinu, samo se jedan zarez mjenja. 
Naprimjer:  
2017: “Briga o osobama treće životne dobi, umirovljenicima članovima udruge“ u iznosu od 
34.000,00 kn 
2018: “Briga o osobama treće dobi – umirovljenicima, članovima udruge“ u iznosu od 
34.000,00 kn 
Dakle, primatelji sredstava su svake godine isti, i mnogi njihovi projekti niti ne spadaju pod 
razvoj civilnog društva u užem smislu.  
Prema tome, i ovo je pitanje, ne bi li bilo transparentnije da se te udruge financiraju direktno iz 
proračuna na pocetku godine? Bilo bi puno manje papirologije, i udruge bi već unaprijed znale 
na ćemu su.  
Također ću ponoviti pitanje koje sam i lani postavila, ali gdje nisam dobila konkretni odgovor. 
(Priložila sam taj odgovor, vidite na link): Koje vizije ima Grad Labin na podrućju razvoja 
civilnog društva? Smatra li Grad Labin da treba promicati i vrijednosti koje jačaju našu mladu 
demokraciju na način da se potiče javnost na kritičko i samostalno razmišljanje i sudjelovanje 
u političkim procesima? Jer tu je po meni suština djelovanja civilnog društva.“ 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Borjan Batagelj, pročelnik Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti. 

 
„Poštovana, 
Sredstva iz natječaja usmjerena su prvenstveno na djelovanje udruga i njihove projekte ili 

programe tijekom kalendarske godine, to je osnovni cilj raspisivanja svih natječaja za udruge 

koje Grad Labin raspisuje početkom svake godine. 



Organizacije civilnog društva koje imaju kontinuitet u radu dodatno se valoriziraju u tom 

bodovanju, tako da je i logično da njihovi programi više godina za redom dobivaju sredstva iz 

Natječaja koja čak mogu biti i slična. Na natječaj za sufinanciranje razvoja civilnog društva se, 

uz to, redovno javlja relativno mali broj udruga, čak i manji od indikativnog, i većini se, ukoliko 

im je program kvalitetan, dodijele sredstva u visini traženih, ili blizu tog iznosa – pogotovo ako 

se radi o udrugama koje su osnovane i djeluju na području Grada Labina i njihov je program 

gotovo potpuno usmjeren na rad s populacijom ili skupinom u populaciji Grada Labina. Na isti 

način možemo odgovoriti i na područja koja pokriva natječaj Razvoja civilnog društva – 

udrugama koje se izravno ne bave kulturno-umjetničkom djelatnošću ili zdravstvom i 

socijalnom skrbi, već više razvojem civilnih aktivnosti i jačanjem dobrobiti i kvalitete života 

određene skupine, a dobar primjer za to jesu udruženja naših umirovljenika, sredstva se 

raspoređuju upravo iz ovoga natječaja. Grad Labin ima još neke svoje programe kojima potiče 

razvoj civilnog društva, demokracije i politika za mlade kao što su Labin zdravi grad, Savjet 

mladih, učenička vijeća i brojen edukacije za razvoj civilnog društva koje se u suradnji s našim 

partnerima odvijaju tijekom godine na području Labina, kao i spremnost na partnerstva u 

projektima od šireg značaja za Grad Labin.“ 

 

Sa poštovanjem,  

 

                                              v.d. Pročelnica 
                                  Loreta Blašković,v.r. 
 


