
 

GRAD  PAZIN  

 

O B JA V LJ U J E 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 
 

 

Nacrt Pravilnika o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje 

udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro  

 

savjetovanje traje od 27. rujna 2016. do 26. listopada 2016. 

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. listopada 2016. godine 

dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Pravilnika o dodjeli 

nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od 

interesa za opće dobro, putem pošte ili osobno na adresu  Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i 

Metoda 10, 52000 PAZIN ili slanjem emaila na adresu zoran.slokovic@pazin.hr uz prilaganje obrasca 

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Grada 

Pazina - http://www.pazin.hr/grad-pazin/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/otvorena-

savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu/. 

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz 

jasno navođenje dijela nacrta Pravilnika na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom 

roku. 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici 

Ureda Grada. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete 

pri slanju prijedloga . 

Nacrt Pravilnika o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama 

za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro objavljen je u elektronskom obliku na mrežnim  

stranicama Grada Pazina - http://www.pazin.hr/grad-pazin/savjetovanje-sa-zainteresiranom-

javnoscu/otvorena-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu/. 

Nacrt Pravilnika o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama 

za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro koji je objavljen na internet stranicama Grada 

Pazina predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se 

ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Pravilnika. 

Tekst ove objave objavit će se na internetskom službenom portalu Grada Pazina u rubrici 

savjetovanje sa  zainteresiranom javnošću.  

Po provedenom savjetovanju, Ured Grada Pazina izvijestit će o rezultatima savjetovanja 

Gradonačelnika Grada Pazina.  
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O b r a z l o ž e nj e 

 

U ožujku 2012. godine provedeno je javno savjetovanje o učincima i izazovima u provedbi 

Zakona o udrugama iz 2001. godine koje je pokazalo da je taj zakon omogućio značajan korak k 

jačanju autonomije u radu udruga, kao privatno – pravnih osoba koje osnivaju i kojima upravljaju 

njihovi članovi te da je taj zakon bio temelj za razvoj, mjerila, kriterija i postupaka za proračunske 

dotacije projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge. Međutim, isto 

savjetovanje je pokazalo da tadašnji zakon o udrugama nije imao dovoljno jasne odredbe o upravljanju 

udrugom i tijelima udruge, udruživanju udruga u saveze, članstvu, skupštini udruge, poštivanju načela 

demokratskog stjecanja i raspodjele imovine te obavljanju gospodarskih djelatnosti. Sve to dovodilo je 

do različitih tumačenja i neujednačene primjene odredbi zakona, kako od strane tijela nadležnih za 

registraciju udruga tako i od strane samih udruga koje ta pitanja nisu uredila statutom, što je stvaralo 

poteškoće u provođenju aktivnosti i radu udruge. Iz tog razloga donesen je novi Zakon o udrugama 

(dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine, a objavljen u Narodnim novinama 

broj 74/2014 od 18. lipnja 2014. godine. Cilj donošenja novog Zakona o bilo je osiguranje učinkovitog 

djelovanja udruga te stvaranje preduvjeta za djelotvorno financiranje programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj.   

Vladin ured za udruge je u skladu sa Zakonom izradio i sve podzakonske akte te izradio novu 

mrežnu aplikaciju za registar udruga, čime su stvoreni uvjeti za potpunu primjenu Zakona.  Usporedo 

s time, Hrvatski sabor usvojio je i novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 

organizacija. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 121/2014, a stupio je na snagu 1. siječnja 

2015. godine i zamijenio je do tada važeću Uredbu o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne 

novine broj 10/2008, 7/2009. 158/2013, 01/2014 i 44/2014).  

Prateći način dodjele sredstava i kontrolu trošenja novca iz javnih izvora, i upotpunjujući  

informacije iskustvima jedinica lokalne i regionalne samouprave, Zaklade za razvoj civilnog društva i 

drugih davatelja financijskih potpora za provođenje aktivnosti udruga u Republici Hrvatskoj, Vladin 

ured za udruge utvrdio je potpuno neujednačeno odobravanje potpora te kontrole utrošenih sredstava. 

Ranija praksa pokazala je da su sredstva koja su udrugama isplaćivana iz proračuna jedinica lokalne 

samouprave i drugih javnih tijela dodjeljivana po nejasnim kriterijima, mimo natječaja ili javnih 

poziva za prijavu projekata, a i kada su dodjeljivana putem natječaja, sustav kontrole je u većini 

slučajeva bio nekvalitetan. Iz tog razloga, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge (dalje: Uredba), a koja je objavljena u Narodnim novinama broj 26/15, od 9. ožujka 

2015. godine. Uredba je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine. 

Uredbom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini 

uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom 

financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode. Uredbom je, 

u čl. 1. propisano da kriterije, mjerila i postupke iz Uredbe na odgovarajući način primjenjuju i 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu RH, odnosno 

jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe kojima je 

osnivač RH, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge 

pravne osobe kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, te doniraju, odnosno 

sponzoriraju udruge, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno, a odredbe uredbe na 

odgovarajući način primjenjuju se i kada se udrugama odobravaju nefinancijske podrške u pravima, 

pokretninama i nekretninama. 

U skladu s Uredbom, u narednom razdoblju svaka će dodjela nekretnina/prostora u vlasništvu 

Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro morati biti 



temeljena na strateškim dokumentima Grada, a ukoliko takav dokument ne postoji onda strateškim 

dokumentima županijske, nacionalne ili razine Europske unije. Za dodjelu svakog prostora bit će 

raspisan javni natječaj. Člankom 10. Uredbe propisano je:  

“Temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja donosi čelnik tijela državne 

uprave, odnosno nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave u obliku općeg akta iz kojeg su razvidne 

mjere iz programa, strategija i planova čije je provođenje u nadležnosti pojedinog tijela državne 

uprave, odnosno lokalne samouprave, važnost i potreba suradnje s udrugama u realizaciji tih mjera, 

ciljevi i očekivani rezultati koji se žele postići financiranjem programa i projekata, te u skladu s tim 

vrste aktivnosti koja će se financirati, prihvatljive organizacije koje se mogu prijaviti, kriteriji za 

procjenu i ostali elementi postupka dodjele financijskih sredstava, kao i očekivani rezultati koji se žele 

postići financiranjem programa ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 

određenom području.“ 

U skladu s odredbama Zakona i Uredbe, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene 

djelatnosti pripremio je prijedlog Pravilnika koji se upućuje na javnu raspravu. 

Želja je i interes donositelja Pravilnika da se što širi krug zainteresiranih osoba s područja 

Grada Pazina uključi u pripremu konačnog prijedloga Pravilnika o dodjeli nekretnina/prostora u 

vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. 

Provođenjem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, želi se upoznati javnost s Pravilnikom te 

pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti kako bi isti, ukoliko su zakoniti i 

stručno utemeljeni, bili prihvaćeni od strane donositelja Pravilnika i u konačnici ugrađeni u odredbe 

Pravilnika.  

 

 

 

 


