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GRAD  LABIN  

AKTI VIJEĆA 
 

42. 

Na temelju članka 31.  Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 

9/09. i 9/10.- lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst i 2/20.)  i članka 15. 

stavak 2. i stavka 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina 

(“Službene novine Grada Labina”, broj 2/12. i 3/16.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici  

3. lipnja 2020. godine, donijelo je  

R J E Š E N J E 

o imenovanju članova stalnog sastava  
Gradskog izbornog povjerenstva 

 
 
I 
 

  U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih 
odbora imenuju se: 
 
1. IZABELA BARBIĆ, dipl. pravnica iz  Nedešćine, Šumber 106, za predsjednicu  
2. RUŽICA BAĆA, dipl. pravnica iz Labina, Prilaz vetva 12, za članicu  
3. ROVENA RUNKO BRENČIĆ, dipl. pravnica iz Labina, Prilaz Griža 1, za članicu  
 
1. LARA ČEKADA FRANKOVIĆ, dipl. pravnica, iz Labina, Vinež 51, za zamjenicu 

predsjednice 
2. NINA PAUŠIĆ, dipl. pravnica iz Labina, Marcilnica 48, za zamjenicu članice  
3. IRIS ROJNIĆ, dipl. pravnica iz Labina, Vjekoslava Spinčića 15, za zamjenicu članice. 
 
 

II 
 

 Gradsko izborno povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja: 
- propisuje obrasce o postupku kandidiranja i provedbi izbora, 
- donosi obvezatne upute za rad, 
- brine o zakonitoj pripremi i provođenju izbora za članove vijeća, 
- imenuje članove biračkih odbora,  
- određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća, 
- nadzire rad biračkih odbora, 
- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora, 
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu 

listu za vijeća, 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća, 
- prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim mjestima, 
- objavljuje rezultate za izbor članova vijeća, 
- obavlja druge poslove radi provedbe izbora za vijeća. 
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III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama 
Grada Labina”. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

 
KLASA: 021-05/20-01/50 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, 3. lipnja 2020. 
 

            PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

                              Eni Modrušan, v.r. 
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AKTI GRADONAČELNIKA 
 

43. 

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 / projekata udruga i neprofitnih 
organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2020. godinu, KLASA: 402-01/20-01/37, 
URBROJ: 2144/01-01-20-4 od 2. siječnja 2020. godine, Gradonačelnik Grada Labina 25. 
svibnja 2020. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte 

 udruga i neprofitnih organizacija  
iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2020. godinu 

 
Članak 1. 

 
Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom 

Javnom natječaju za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz 
područja socijalne skrbi i zdravstva za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), 
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 13. veljače 2020. godine, razmotrilo i ocijenilo prijave koje su ispunile 
formalne uvjete Javnog natječaja te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke o 
dodjeli financijskih sredstava. 
 

Članak 2. 
 

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva od 13. veljače 2020. godine. 
 

Članak 3. 
 

Odobravaju se financijska sredstva za programe/projekte: 
 

1. Liga protiv raka Labin, Labin, Istarska 12, za program „Psihosocijalno savjetovanje 
obiljelih od malignih bolesti, limfna drenaža, rehabilitacija oboljelih od raka, glazbena 
radionica, jogom u svakodnevnom životu do dobrog zdravlja“ u iznosu od 15.000,00 
kn, 
 

2. Udruga Sv. Vinko Paulski, Labin, 1. svibnja 3, za program „Ključ Božje ljubavi“ u 
iznosu od 6.500,00 kn, 

 
3. Centar za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO, Istarska 1, Labin za  

projekt  „Poticanje intenzivnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“, u 
iznosu od 50.000,00 kn, 

4. Društvo distrofičara Istre, Pula, Trg na mostu 2, za program „Integracija osoba 
oboljelih od mišićne distrofije“ u iznosu 1.000,00 kn, 

 

5. Udruga Motus Vita Est za fizikalnu terapiju i terapiju potpomognutu životinjama, 
Istarskih narodnjaka 14, Pazin, za program „Aktivni dnevni boravak Labin“ u iznosu od 
1.000,00 kn, 
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6. Društvo multiple skleroze Istarske županije, Keršovanijeva 35, Pula, za program 
„Rehabilitacija za osobe s invaliditetom“ u iznosu od 1.000,00 kn, 

7. Udruga za osobe s invaliditetom Labin, Katuri 17, Labin, za program „Posudionica 
sa srcem“ u iznosu od 7.500,00 kuna 

8. Udruga (klub) liječenih alkoholičara „Centar“ Labin, Zelenice 34, Labin, za program 
„Podrška u liječenju bolesti i ovisnosti o alkoholu“.u iznosu od 6.000,00 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 društvene djelatnosti 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 GRADA LABINA 

 

KLASA: 402-01/19-01/37 
URBROJ: 2144/01-01-20-14 
Labin, 25. svibanj 2020.  
 

GRADONAČELNIK 
 

Valter Glavičić, v.r. 
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44. 

Na temelju članka 29. 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 po raspisanom javnom natječaju za predlaganje programa i  projekata iz područja kulture 

Grada Labina  za 2020. godinu na području Grada Labina KLASA: 402-01/19-01/38,  

URBROJ: 2144/01-01-20-4  od 2. siječnja 2020.godine, Gradonačelnik Grada Labina 28. 

svibnja 2020. godine donosi, 

 

ODLUKU 

o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja kulture za 2020. 

godinu 

 

Članak 1.  

Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje kvalitete prijava podnesenih po Javnom 

natječaju za predlaganje programa i  projekata iz područja kulture Grada Labina  za 2020. 

godinu (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo), sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o 

financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina 

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

sjednici održanoj 12. veljače 2020.  razmotrilo i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete 

Javnog poziva te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih 

sredstava. 

Temeljem čl. 47. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.) 

i Odluke o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Labina (Službene novine 

Grada Labina broj 05/20.), Stručno povjerenstvo je na elektronskoj sjednici održanoj 27. 

svibnja 2020. godine ponovno razmatralo prijedloge usvojene na sjednici 12. veljače 2020.  te 

usvojilo novi Prijedlog visine financijskih sredstava za programe/projekte iz područja kulture za 

2020. godinu. 

Članak 2. 

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijava od 27. svibnja 2020. godine. 

 

Članak 3.   

Odobravaju se financijska sredstava za programe/projekte: 

 

1. Klapa Labin: za program:Autorski CD Klape Labin  u iznosu od                       1.500,00 kn                                             

2. Udruga kreativna akademija Labin: za program Labin u boji u iznosu od         1.500,00 kn 

3.Galerija Alvona: za izložbeni program 2020. u iznosu od                                   8.000,00 kn 

4.Gradski orkestar Labin: za redovni program 2020.                                           46.500,00 kn  

5 .KUD „Đulistan“: za program Bošnjačko sijelo                                                    4.500,00 kn 
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6. Udruga Labinjonska kompanija-domoća folšarija: za program Maškarani 

 Labin                                                                                                                      9.000,00 kn 

7. RKUD Rudar Raša: za program Čuvajmo običaje našeg zavičaja                     3.750,00 kn 

8. Udruga PUT: za program Pop Up Film 2020                                                       1.500,00 kn 

9. .Udruga Mediteranski kiparski simpozij: za program Park skulptura Dubrova 

                                                                                                                               25.000,00 kn                                                                     

10. KUD Ivan Fonović Zlatela: za program izrada narodnih nošnji                          1.000,00 kn                                                    

11. Udruga NEO: 4. za redovni program 2020.                                                        1.000,00 kn      

12. Labin Art Express: za program 3. IAB                                                                5.000,00 kn 

13. Teološki fakultet „MVI“ Zagreb  za program: prijevod knjige  

      L. Ilića na temu M.V. Ilirika                                                                                 3.000,00 kn 

 

Članak 4. 

Međusobni odnosi Davatelja i korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirat 

će se Ugovorom o sufinanciranju programa/projekta/ manifestacije iz područja kulture za 2020. 

godinu. 

Članak 5. 

Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti 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 GRADA LABINA 

 

KLASA: 402-01/19-01/38  
URBROJ: 2144/01-01-20-8 
Labin, 28.svibanj 2020. 

 

GRADONAČELNIK 
 

Valter Glavičić, v.r. 
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45. 

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 / projekata Klubova studenata 
Istre iz Proračuna Grada Labina za 2020. godinu, KLASA: 402-01/20-01/39, URBROJ: 
2144/01-01-20-4 od 2. siječnja 2020. godine, Gradonačelnik Grada Labina 25. svibnja 2020. 
godine, donosi  
 

ODLUKU 
o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte  

Klubova studenata Istre  
iz Proračuna Grada Labina za 2020. godinu  

 
Članak 1. 

 
Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom 

Javnom natječaju za sufinanciranje programa / projekata Klubova studenata Istre za 2020. 
godinu - (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), 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 1. sjednici održanoj 12.  veljače 2020. godine, 
razmotrilo i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja te dostavilo 
prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava. 
 

Temeljem čl. 47. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.) 
i Odluke o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Labina (Službene novine 
Grada Labina broj 05/20.), Povjerenstvo je na 2. sjednici održanoj 25. svibnja 2020. godine 
ponovno razmatralo prijedloge usvojene na sjednici 12. veljače 2020.  te usvojilo novi Prijedlog 
visine financijskih sredstava za programe/projekte iz Klubova studenata Istre za 2020. godinu. 
 
 

Članak 2. 
 

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva od 25. svibnja 2020. godine. 
 

Članak 3. 
 

Odobravaju se financijska sredstva za programe/projekte: 
 

1. Klubu studenata Istre „Mate Balota“ Zagreb, Ilica 13, 10 000 Zagreb, za program 
„Programska djelatnost Kluba studenata Mate Balota Zagreb“ u iznosu od 2.500,00 
kn, 

 

2. Klubu studenata Istarski klub Rijeka, Blaža Polića 2/2, 51000 Rijeka, za program 
„Godišnji program rada Kluba studenata Istarski klub Rijeka“ u iznosu od 2.500,00 
kuna. 

Članak 4. 
 

Međusobni odnosi Davatelja i korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirat će se 
Ugovorom o korištenju sredstava. 
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Članak 5. 
 

Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti 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 GRADA LABINA 

 

KLASA: 402-01/19-01/39 
URBROJ: 2144/01-01-20-14 
Labin, 29. svibnja 2020.  

 

GRADONAČELNIK 
 

Valter Glavičić, v.r. 
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46. 

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 / projekata udruga i neprofitnih 
organizacija za 2020. godinu – Razvoj civilnog društva, KLASA: 402-01/20-01/40, URBROJ: 
2144/01-01-20-4 od 2. siječnja 2020. godine, Gradonačelnik Grada Labina 29. svibnja 2020. 
godine, donosi  
 

ODLUKU 
o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte 

 udruga i neprofitnih organizacija  
za 2020. godinu – Razvoj civilnog društva 

 
Članak 1. 

 
Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom 

Javnom natječaju za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 
2020. godinu - Razvoj civilnog društva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), 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 1. sjednici održanoj 4. 
ožujka 2020. godine, razmotrilo i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog 
natječaja te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava. 
 

Temeljem čl. 47. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.) 
i Odluke o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Labina (Službene novine 
Grada Labina broj 05/20.), Povjerenstvo je na 2. sjednici održanoj 25. svibnja 2020. godine 
ponovno razmatralo prijedloge usvojene na sjednici 4. ožujka 2020.  te usvojilo novi Prijedlog 
visine financijskih sredstava za programe/projekte iz područja razvoja civilnog društva za 2020. 
godinu. 
 

Članak 2. 
 

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva od 25. svibnja 2020. godine. 
 

Članak 3. 
 

Odobravaju se financijska sredstva za programe/projekte: 
 

1. Udruga za zaštitu životinja Fenix Labin, Labin, Rudarska 1, za program „Reagiraj, 
volontiraj, udomi – čini dobro svaki dan“ u iznosu od 7.000,00 kn, 
 

2. Udruga Alfa Albona, Labin, Kalić 2 za program „Info centar za mlade Labin“ u iznosu 
od 1.500,00 kn, 

 
3. Labin Art Express XXI, Labin, Rudarska 1 za  projekt  „Špjegane besedi“, u iznosu 

od 2.500,00 kn, 

4. „Martinčica“ Društvo gljivara Labinšćine, Labin, Antona Selana 10 za program 
„Razvijanje pozitivnog odnosa građanstva prema okolišu, zaštiti prirodnih resursa iz 
područja gljivarstva i samoniklog bilja edukacijom, izložbama i predavanjima“ u iznosu 
2.500,00 kn, 
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5. Društvo Josip Broz Tito Labinštine, Labin, Titov trg 2, za program „Obilježavanje 40. 
obljetnice smrti Tita i 75. godišnjice pobjede u 2. svjetskom ratu“ “ u iznosu od 3.000,00 
kn, 
 

6. Pčelarska udruga Labin, Labin, Rudarska 1, za program „Dani meda Labinštine i 5. 
ocjenjivanje kvalitete meda RIPENDA 2020.““ u iznosu 7.000,00 kn, 
 

7. Udruga umirovljenika Labin, Labin, Titov trg 2, za program „Briga o osobama treće 
dobi – umirovljenicima , članovima udruge“ u iznosu od 17.000,00 kn, 

8. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, PIŽ ogranak Labin, Labin, 
Prilaz vetva 22 za program“ Organizacija suživota hrvatskih branitelja uz druženje i 
igre“ u iznosu od 4.250,00 kn, 

9. Udruga antifašističkih boraca Labin, Labin, Titov trg 2, za program „Njegovanje 
tradicije NOB-a i antifašizma“ u iznosu od 2.500,00 kn, 

10. Udruga HVIDR-a Labin, Labin, Rudarska 9, za program „Obilježavanje Dana pobjede 
i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja“ u iznosu od 2.250,00 kuna, 

11. Centar za građanske inicijative Poreč, Partizanska 2d, 52440 Poreč, za program 
„Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2020 – Labin“ u iznosu od 500,00 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 društvene djelatnosti 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 GRADA LABINA 

 

KLASA: 402-01/19-01/40 
URBROJ: 2144/01-01-20-14 
Labin, 29. svibanj 2020.  
 

GRADONAČELNIK 
 

Valter Glavičić, v.r. 
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47. 

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 
9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19 – pročišćeni tekst i 2/20), sukladno članku 
48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13. 
i 98/19.), Gradonačelnik Grada Labina, dana 2. lipnja 2020. godine, donosi  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin za 

donošenje Odluke o cijeni vrtića za razdoblje 13.03. – 30.06.2020. godine 
 
 

1. Daje se prethodna suglasnost Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin za formiranje 
cijene usluge korištenja vrtića za razdoblje od 13. ožujka 2020. do 30. lipnja 2020., a 
uzrokovano posebnim uvjetima boravka djece u vrtiću u vrijeme epidemije COVID-19, 
na sljedeći način: 
 
- Za period od 13.ožujka do 15. svibnja 2020.g, odnosno tijekom trajanja prekida 

rada Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin (dalje: Vrtić), roditeljima korisnicima 
usluga Vrtića neće se obračunavati usluga korištenja Vrtića. 

 
- Za period od 18. svibnja do 30. lipnja 2020.g., usluga korištenja Vrtića obračunavati 

će se roditeljima korisnicima čija djeca borave u vrtiću, razmjerno s brojem dana 
boravka u vrtiću. Roditelji korisnici čija djeca u tom periodu ne borave u vrtiću biti 
će u cijelosti oslobođeni plaćanja usluga korištenja Vrtića za navedeno razdoblje. 

 
 

2. Od 1. srpnja usluga korištenja Vrtića naplaćuje se prema redovnim uvjetima. 

 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim 

novinama Grada Labina“. 
 

 

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 

KLASA: 022-05/20-01/2-150 
URBROJ:2144/01-01-20-1 
Labin, 2. lipnja 2020. 

 

GRADONAČELNIK 
 

Valter Glavičić, v.r. 
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48. 

Na temelju članka 15. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin 
oznake Klasa: 601-05/18-01/01, Urbroj: 2144/01-01-18-20 od 18. svibnja 2018. godine i 
Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin oznake Klasa: 
601-15/19-01/01, Urbroj: 2144-22-04-19-6 od 30. travnja 2019. godine, te članka 51. Statuta 
Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 
2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), Gradonačelnik Grada Labina, dana 3. lipnja 2020. 
godine, donosi  
 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu upisa djece  

u Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin   
 
 

1. Za člana Povjerenstva za provedbu upisa djece u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin, 
imenuje se BORJAN BATAGELJ iz Labina, Mate Poldrugovca 9/2. 
 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama 
Grada Labina“. 

 

 

GRADONAČELNIK GRADA LABINA 

 

KLASA: 022-05/20-01/2-151 
URBROJ:2144/01-01-20-1 

Labin, 3. lipnja 2020. 
 

GRADONAČELNIK 
 

Valter Glavičić, v.r. 
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Izdavač: Grad Labin • Uredništvo i tisak: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, 

Gradskog vijeća i opće poslove • Izlazi: prema potrebi  


