
        
 
 

         
                                 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik 
 
KLASA: 306-01/21-01/57 
URBROJ: 2144/01-06/02-21-2 
Labin, 02. studeni 2021. 
 
Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj  9/09., 
9/10.- lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21) i Programa jačanja 
gospodarstva za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Službene novine Grada 
Labina“ br. 18/20., 7/21), Gradonačelnik Grada Labina 02. studenog 2021. godine, raspisuje 
 

 
Izmjenu  

JAVNOG POZIVA  
 

za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima i obrtnicima za stipendiranje učenika i 
studenata sa područja grada Labina u školskoj/akademskoj godini 2021/2022. 

 
 

I. 
 

UVODNE ODREDBE 
 

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora kao financijska pomoć 

poduzetnicima i obrtnicima za stipendiranje učenika i studenata sa područja Grada Labina u 

školskoj/akademskoj godini 2021/2022.  

Cilj je podizanje kvalitete stručne prakse, veći broj stipendista tijekom obrazovanja te 

motiviranje mladih za zapošljavanjem na području grada Labina nakon završenog školovanja 

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva  osigurana su u Programu 

jačanja gospodarstva Grada Labina za 2021. godinu u iznosu od 60.000,00 kuna te će se 

planirati i u Programu jačanja gospodarstva Grada Labina za 2022. godinu u iznosu koji će se 

definirati naknadno. 

Za školsku/akademsku godinu 2021/2022. planira se odobrenje ukupno 15 bespovratnih 

potpora za sufinanciranje učeničkih i studentskih stipendija od čega je 5 bespovratnih potpora 

rezervirano isključivo za učenike koji se školuju za strukovna i obrtnička zanimanja. 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 08. prosinca 2021. godine ili ranije u slučaju ispunjavanja 

kvote od 15 potpora iz ovog Javnog poziva. 

 

 

 

 



 

 
II.  
 

KORISNICI, UVJETI DODJELI I IZNOS BESPOVRATNIH POTPORA 
 

 

Pravo na bespovratnu potporu za stipendiranje učenika i studenata imaju pravne osobe 

odnosno mikro, mala, srednja i velika trgovačka društva (poduzetnici) i obrtnici. 

Poduzetnik/obrtnik također ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne 

nagodbe, stečaja ili likvidacije.  

Bespovratne potpore odobravaju se korisnicima za stipendiranje učenika i studenata na 

godišnjoj razini za sve godine školovanja. 

Učenici i studenti moraju imati prebivalište na području Grada Labina što se dokazuje 

preslikom važeće osobne iskaznice.   

Mjesečni iznos bespovratne potpore iznosi 750,00 kuna po studentu  odnosno 550,00 kuna po 

učeniku, za najviše 10 mjeseci u tekućoj akademskoj odnosno školskoj godini. 

Poduzetnik/obrtnik dužan je osigurati minimalno isti ili veći mjesečni iznos po učeniku 

/studentu. 

Minimalni mjesečni iznos stipendije kojeg poduzetnik/obrtnik treba isplatiti iznosi 1.500,00 

kuna za studenta odnosno 1.100,00 kuna za učenika.  

Korisnik potpore dužan je podnijeti zahtjev za bespovratnu potporu na propisanom obrascu te 

priložiti sve dokumente iz popisa na obrascu.  

Korisnik je dužan za svakog učenika/studenta dostaviti preslike ugovora o stipendiranju ili 

pravovaljani pravni akt između korisnika i učenika/studenta; preslik potvrde nadležne 

obrazovne ustanove  kojom se dokazuje redovni upis školovanja učenika /studenta, te preslik 

osobne iskaznice kojim se dokazuje mjesto prebivališta učenika/studenta. 

Svaki korisnik može tražiti bespovratnu potporu za maksimalno 4 učenika/studenta tijekom 

jedne školske/akademske godine. 

Ukoliko je učenik/student za kojeg korisnik podnosi zahtjev, korisnik stipendije po drugoj osnovi 

(gradska, županijska, državna ili slično) potpora se za navedenog učenika/studenta neće 

odobriti. Potpora će se za istog učenika/studenta odobriti ukoliko učenik/student odustane od 

postojeće i preuzme stipendiju za koju korisnik traži potporu.   

Zahtjev za dodjelu jednokratne potpore zajedno sa popisom obvezne dokumentacije koja se 

prilaže uz zahtjev, sastavni je dio ovog Poziva. 

Pristigli zahtjevi će se razmatrati samo ukoliko su pristigli u zadanom roku  odnosno do 08. 

prosinca 2021. godine te ukoliko budu kompletni sa svom popratnom dokumentacijom 

navedenom u obrascu zahtjeva.  

Za provedbu ovog javnog poziva zaduženi su Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte te 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Labina. 

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovog 

Poziva.  

Po obradi podnesenih zahtjeva,  od strane nadležnog odjela, korisnici će  pismenim putem  biti 

obaviješteni o ishodu rješavanja podnesenog zahtjeva i broju odobrenih stipendija 

učenika/studenata za koje će se odobriti bespovratna potpora. 

Isplata bespovratnih potpora vrši se temeljem obrazaca za isplatu i pravovaljane dokazne 

dokumentacije (izvod sa žiro računa o isplati stipendije učeniku/studentu) za one učenike i 

studente za koje je Grad Labin odobrio isplatu bespovratne potpore.  

Za učenike/studente za koje se Grad Labin nije izjasnio da će sufinancirati isplatu bespovratne 

potpore, ista se neće isplatiti. 

Bez dokaza o isplati stipendije učeniku/studentu bespovratne potpora se neće isplatiti. 



 

 
Isplata bespovratne potpore vršiti će se temeljem dostavljene pravovaljane dokumentacije u 

dvije (2) rate sukladno financijskom planu proračunske godine.  

Preduvjet za isplatu bespovratne potpore korisniku biti će ispunjavanje obrasca za isplatu 

bespovratne potpore uz koji će se obavezno morati  priložiti dokumentacija o izvršenoj isplati 

stipendije učeniku/studentu (izvod sa žiro računa o isplati stipendije učeniku/studentu).  

Za sve isplate stipendija učenicima/studentima od 01. rujna 2021. godine do 15. prosinca 2021. 

godine, obrazac za isplatu potrebno je dostaviti u Grad nadležnom upravnom odjelu do 17. 

prosinca 2021. godine.  

Grad Labin će isplatiti prvu ratu bespovratne potpore na žiro račun poduzetnika/obrtnika do 

20. prosinca 2021. godine i to u iznosu od 750,00 kuna mjesečno za studente, 550,00 kuna 

mjesečno  za učenike odnosno 1.100,00 kuna za učenike koji se osposobljavaju za strukovna 

i obrtnička zanimanja.  

Za sve isplate stipendija učenicima/studentima od 16. prosinca 2021. godine pa do 30. lipnja 

2022. godine, obrazac za isplatu potrebno je dostaviti u Grad nadležnom upravnom odjelu do  

10. srpnja 2022. godine.  

Grad Labin će isplatiti drugu ratu bespovratne potpore na žiro račun poduzetnika/obrtnika do 

15. srpnja 2022.g. godine i to u iznosu od 750,00 kuna mjesečno za studente, 550,00 kuna 

mjesečno za učenike.  

Odluku o dodjeli jednokratne potpore donosi Gradonačelnik Grada Labina nakon isteka 

školske/akademske godine 2021/2022. Ukupan iznos odobrene bespovratne potpore 

izračunava se zbrajanjem isplaćene prve i druge rate i kao takav prijavljuje Ministarstvu 

financija.  

 
 

III. 
 

OSTALE ODREDBE 
 

 

Jednokratne potpore po Javnom pozivu za dodjelu za dodjelu bespovratnih potpora 

poduzetnicima i obrtnicima za stipendiranje učenika i studenata grada Labina u školskoj godini 

2021/2022. dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 

od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis 

potpore (Službeni list Europske unije L 352/1). Ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od 

tri fiskalne godine, a za poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili  

naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine te se ta navedena 

granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.  

Obrasci zahtjeva za bespovratnu potporu i obrasci za isplatu bespovratne potpore kao i 

predmetni Javni poziv mogu se preuzeti u Gradu Labinu, te na mrežnim stranicama Grada 

Labina www.labin.hr/stipendije 

Ostale informacije mogu se zatražiti telefonom na broj 052/ 866 817, e-poštom na 

patricija.terkovic@labin.hr u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte.  

Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na adresu: 

Grad Labin, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte, Titov trg 11, 52 220 Labin,  

osobnom predajom u pisarnicu Grada Labina na istoj adresi ili dostavom elektronskim 

putem na adresu patricija.terkovic@labin.hr pod nazivom „Bespovratne potpore za 

stipendiranje učenika i studenata“. 

http://www.labin.hr/stipendije
mailto:patricija.terkovic@labin.hr
mailto:patricija.terkovic@labin.hr


 

 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25./13., 85./15.), 

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

informacijama o svom radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama ili u javnom glasilu. 

U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesa javnosti, Grad Labin objavljuje svoje normativne akte 

na službenoj mrežnoj stranici i u „Službenim novinama Grada Labina“. Slijedom navedenog,  

smatrat će se da je poduzetnik/obrtnik, podnošenjem zahtjeva za subvenciju koji sadrži 

njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo 

prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na mrežnim stranicama i u „Službenim 

novinama Grada Labina“, a u svrhu radi koje su prikupljeni. 

O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske. 

 

Objavom ovog Javnog poziva prestaje važiti Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora 

poduzetnicima i obrtnicima za stipendiranje učenika i studenata sa područja grada Labina u 

školskoj godini 2021/2022., oznake KLASA: 306-01/21-01/57, URBROJ: 2144/01-06/02-21-1 

od 8. rujna 2021. godine. 

 

 
                                                                                                               GRADONAČELNIK 

 
                     Valter Glavičić, v.r. 
 
 
DOSTAVITI: 
 

1. Oglasna ploča i mrežne stranice Grada Labina 
      2.   Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte  
      3.   Arhiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripremila: Patricija Terković v.r. 
v.d. Pročelnika: Robert Mohorović v.r. 


