
 

 
 

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15., 37/21.)  i 

Proračuna  Grada Pazina  za 2023. godinu („Službene novine Grada Pazina” broj 50/22.), te članka 34. 

Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21 

– pročišćeni tekst) , Gradonačelnica Grada Pazina na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti 

utvrđuje dana 11. siječnja  2023. godine 

 
GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija 

civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2023. godini u području 

društvenih djelatnosti 

I. 

 Godišnji plan raspisivanja Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija 

organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2023. godini u području 

društvenih djelatnosti  (dalje u tekstu: Godišnji plan) sadrži podatke o davatelju financijske podrške, nazivu 

upravnog odjela i natječaja, planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih 

sredstava, okvirnom broju ugovora i eventualno druge podatke.  

 Grad Pazin će putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti raspisati javni natječaj u 2023. 

godini kako slijedi: 

 

R. 
br. 

Institucija Naziv 
upravnog 

odjela 
(kratica) 

Naziv natječaja (oznaka 
aktivnosti u proračunu) 

Okvirni 
datum 

raspisivanja 
natječaja 

Ukupna 
vrijednost 
natječaja 

(EUR) 

Okvirni 
broj 

planiranih 
ugovora 

Financijska 
podrška se 
ostvaruje 
na rok od 

Napome-
na 

1. Grad 
Pazin 

Upravni odjel 
za društvene 
djelatnosti 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2023. 
godini u području društvenih 
djelatnosti 
Aktivnost: Potpore za 
programe/projekte/manifestacij
e OCD putem javnog poziva 

siječanj 
2023. 

92.906,00 50 12 mjeseci   

 

 

Grad Pazin zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih natječaja u 2023. g. tijekom 
kalendarske godine. 

II. 

 Ovaj Godišnji plan objavit će se na službenim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr i Ureda za 

udruge Vlade Republike Hrvatske. 

 
KLASA: 400-03/23-01/02 
URBROJ: 2163-01-01/01-23-2 
Pazin, 11. siječnja 2023. godine 
 

GRADONAČELNICA GRADA PAZINA 

 

          Gradonačelnica 
             Suzana Jašić 

 

http://www.pazin.hr/
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