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1 UVOD 
 

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 

36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) jedinice  lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu 

obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. 

 

Financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale organizacije civilnoga 
društva jedan je od najčešćih oblika suradnje lokalnih tijela i organizacija civilnoga društva u provedbi javnih politika, odnosno 
rješavanju prioritetnih društvenih problema.  

 
Transparentnost i otvorenost izvještavanja o dodijeljenim financijskim sredstvima za aktivnosti organizacija civilnoga društva iz 
gradskog proračuna i drugih javnih izvora važne su sastavnice jačanja sustava fiskalne odgovornosti, ali i doprinos osnaživanju 
povjerenja javnosti u rad državnih i lokalnih tijela, kao i u rad organizacija civilnoga društva koje provode aktivnosti od interesa za 
opće dobro u Republici Hrvatskoj.  
 
Imajući u vidu sve naglašenije zahtjeve transparentnosti i odgovornosti trošenja sredstava poreznih obveznika na ovome području, 
Vlada Republike Hrvatske je, ispunjavajući obveze koje proizlaze iz novog Zakona o udrugama (NN 74/14), 5. ožujka 2015. godine 
donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge (NN 26/15), koja je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine. Obveznici primjene Uredbe su tijela 
državne uprave, Vladini uredi i tijela, druge javne institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka 
društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge 
pravne osobe koje dodjeljuju sredstva iz javnih izvora za aktivnosti udruga.  
 
Primjenom kriterija, standarda financiranja i izvještavanjem o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz 
javnih izvora za aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnoga društva, davatelji financijskih sredstava izravno doprinose i 
ispunjenju ciljeva Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) čija je svrha jačanje odgovornosti za zakonito, namjensko i 
svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jačanje sustava kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti.  
 

2 Iz Izvješća UZUVRH-a za 2016. godinu: Analiza sredstava dodijeljenih 
programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova 
1 

Temeljem provedene analize podataka na razini gradova za 2016. godinu, može se zaključiti sljedeće:  

 

• Od 127 gradova u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge je putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i 
odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća 99 gradova, što je 77,9% ukupnog broja gradova, dok je Upitnik ispunilo 79 
gradova (62,2%).  

 

• U 2016. godini sveukupno je iz proračuna gradova, za 7414 projekta i programa (u daljnjem tekstu projekata), dodijeljeno 
422.654.827,04 kn, što je u odnosu na 2015. godinu, u kojoj je dodijeljeno 397.157.789,76 kn, više za 6,4%.  
 

 

• Analiza iznosa financijskih sredstava koje su dodjeljivali gradovi u 2016. godini pokazuje da je najveći iznos, 
35.484.971,69 kn, dodijelio Split s udjelom od 8,4% u odnosu na ukupni iznos, te redom Rijeka (24.623.751,26 kn i 
udjelom od 5,8%), Dubrovnik (24.055.931,48 kn i udjelom od 5,7%), Pula-Pola (22.227.639,00 kn i udjelom od 5,3%), 
Osijek (16.796.093,19 kn i udjelom od 4%) te Zadar (15.791.142,32 kn i udjelom od 3,7%). Ostali davatelji financijskih 
sredstava dodijelili su iznose čiji je udio manji od 3% ukupnog iznosa.  

 
1 https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/10?page=1&tag=-1&tip2=4&Datumod=&Datumdo=&pojam= Pristupljeno 
21.04.2020. godine 

https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/10?page=1&tag=-1&tip2=4&Datumod=&Datumdo=&pojam
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• Analizom dodijeljenih iznosa prema obliku i namjeni dodjele financijskih sredstava utvrđeno je da od ukupnog iznosa 
dodijeljenih sredstava najveći udio čine sredstva dodijeljena za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim 
zakonom u iznosu od 208.880.900,23 kn, odnosno 49,5% ukupno dodijeljenog iznosa. Slijede sredstva za projekte 
organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva za koje je ukupno dodijeljeno 109.565.396,81 kn, odnosno 
26% ukupnog iznosa, te sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom – 20,3% ukupnog iznosa, 
odnosno 85.451.630,80 kn.  
 

 

• Odlukom gradonačelnika, za neplanirane aktivnosti izvan natječaja dodijeljeno je 1.220.619,90 kn, a na neki drugi način 
koji nije predviđen Uredbom 10.021.312,11 kn.  

 

• Tijekom 2016. godine 11 gradova zabilježilo je 18 povrata sredstava u iznosu od 34.423,44 kn od strane organizacija 
civilnoga društva (bez obzira na godinu u kojoj su sredstava dodijeljena).  
 

 

• Za područje športa dodijeljeno je 54,3% ukupnog iznosa, odnosno 228.787.777,12 kn. Slijedi područje zaštite i 
spašavanja financirano s 67.111.049,73 kn i udjelom od 15,9%. Za područje socijalne djelatnosti je dodijeljeno 
43.441.701,96 kn, odnosno 10,3% ukupnog iznosa.  

 

• Iz dostavljenih podataka vidljivo je da gotovo 99% financiranih projekata, financiranih u iznosu od 410.885.424,59 kn, 
traje do dvanaest mjeseci, a tek nešto više od 1% ukupnog broja projekata a traje dulje od 12 mjeseci.  
 

 

• S obzirom na status provedbe projekata iz dostavljenih je podataka razvidno kako je gotovo 99% projekata provedeno 
sukladno ugovoru, a samo 19 projekata prekinuto je prije isteka ugovornog razdoblja.  

 

• Utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava kao skupina izravnih korisnika imali športaši, 
koji se spominju u 1033 projekata i financirani su u iznosu od 180.715.152,00 kn (42,9% ukupnog iznosa). Prema visini 
iznosa slijedi opća populacija građana sa 108.495.934,45 kn (25,7%), zatim udruge i građanske inicijative s 
23.650.609,19 kn (5,6%), te opća populacija mladih s iznosom od 17.919.316,84 kn (4,2%).  

• Rezultati analize pokazuju da su, kao osnovna aktivnost ili usluga, športska natjecanja na razini gradova najviše 
financirana i to s iznosom od 133.988.470,65 kn (31,8% ukupnog iznosa) u 971 projektu. Slijede športske aktivnosti djece 
i mladih, u iznosu od 84.003.329,53 kn (19,9%) te aktivnosti kulturnog stvaralaštva, koje se kao osnovna aktivnost navode 
u 1494 projekata i financirane su s 31.995.490,12 kn (7,6%).  

 

• Analizom Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga 
društva s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge, utvrđeno je da kod više od 75% davatelja sredstava postoje strateški i/ili programski 
dokumenti temeljem kojih su planirana prioritetna područja i raspisivanje natječaja. U preko 90% slučajeva u pravilu su 
putem natječaja dodjeljivana sredstva i raspisani javni natječaji/pozivi su otvoreni najmanje 30 dana.  
 

 

• Posebnu ustrojstvenu jedinicu za provedbu natječaja ima preko 55% gradova.  
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• Informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave natječaja održavala su samo 24 grada, ali 73 grada 
omogućila su potencijalnim prijaviteljima postavljanje pitanja o prijavi putem elektroničke pošte, a 30 gradova javno je 
objavljivalo odgovore na svojim mrežnim stranicama.  

 

• Procjenu kvalitete prijavljenih projekata provodi nezavisno stručno povjerenstvo u 67 gradova, a u njih 52 dio 
stručnog povjerenstva čine i vanjski članovi – stručnjaci za programsko natječajno područje. Ipak, članovi nezavisnog 
stručnog povjerenstva dobivaju naknadu za obavljeni rad samo u slučaju 18 gradova.  
 

 

• Osnovna mjerila, propisana Uredbom, koje udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava propisana 
su natječajima u 74 grada.  

 

• Pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog projekta prijaviteljima su omogućila 74 grada, a u 71 gradu 
prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na 
odluku o dodjeli financijskih sredstava. Obje kategorije obvezne su sukladno Uredbi. U samo 44 grada prigovore rješava 
posebno ustrojeno povjerenstvo.  
 

 

• Ugovor o dodjeli sredstava potpisuje 71 grad i većina gradova traži da udruge dostave potpisanu Izjavu o nepostojanju 
dvostrukog financiranja i dokaz o nepostojanju javnog duga prije potpisa ugovora.  

 

• Skoro 90% gradova zatražilo je programska i financijska izvješća o provedbi projekta. Samo su 4 grada tijekom 2016. 
godine otkrila nepravilnosti u provedbi projekata.  
 

 

• Od ukupno 37 gradova koji su odgovorili na pitanje o troškovima za provedbu natječaja, Split je naveo najveći iznos 
troškova za provedbu natječaja u ukupnom iznosu od 57.899,78 kn, a iza njega slijedi Rijeka s iznosom od 57.000,00 
kn.  

• Tijekom 2016. godine prigovore su zaprimili gradovi Beli Manastir, Buje-Buie, Buzet, Crikvenica, Duga Resa, Ivanec, 
Labin, Lepoglava, Ludbreg, Novska, Osijek, Ozalj, Pula- Pola, Split, Umag-Umago i Županja, a najviše prigovora imao je 
Split (45 prigovora). Ukupno je bilo 101 uloženih prigovora, a samo su 23 uvažena. Najviše prigovora se odnosilo na 
ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta.  
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3 FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA  IZ 
PRORAČUNA GRADA PAZINA U 2019. GODINI 

3.1 Proračun 2019.  
Ostvarenje ukupnog proračuna Grada Pazina u 2019. godini iznosi 79.911.163,48 kuna, od čega je udrugama i drugim 

organizacijama civilnog društva (dalje u tekstu: udruge) dodijeljeno bespovratno 2.625.234,57 kuna (3,3%). 

VRSTA RASHODA / IZDATKA Izvorni plan 2019. Tekući plan 2019. Izvršenje 2019. Indeks 3/2 

  1 2 3 4 

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 85.434.670,05 85.434.670,05 79.911.163,48 93,53 

 

3.2 Analiza dodijeljenih sredstava  
Izvješće se sastoji od pet poglavlja i prilogom pojedinačnih izvješća udruga koje su su/financirane iz proračuna Grada Pazina u 2019. 

godini. 

Grad Pazin je temeljem novih zakonskih obveza i javnih savjetovanja donio Pravilnik o financiranju programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina dana 25. siječanj 2016. godine (Službene novine Grada Pazina 1/2016) te  

Pravilnik o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za 

opće dobro od 14. prosinca 2016.(Službene novine Grada Pazina 48/2016.). 

 

Temeljem članka 8. Uredbe i proračuna Grada Pazina za 2019. godinu Grad Pazin donio je 04. siječnja 2019. godine Godišnji plan 

raspisivanja javnih poziva/natječaja za financijske i nefinancijske podrške organizacijama koje provode aktivnosti od interesa za opće 

dobro u 2019. godini. koji je javno objavljen na službenim stranicama Grada Pazina kao i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Temeljem Godišnjeg plana raspisana su tri javna natječaja: 

 

1. Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacije od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 

2019. godini – UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti u ukupnoj vrijednosti od 580.000,00 kuna, od čega 

110.000,00 kuna za područje odgoja i obrazovanja, 220.000,00 kuna za područje kulture, 140.000,00 kuna za područje 

socijalne skrbi i zdravstva te 110.000,00 kuna za ostala područja od interesa za opće dobro. Natječaj je objavljen 15. 

siječnja 2019. godine. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog natječaja zaključno s 15. veljače 2019. 

godine.  

2. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za 

provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro - UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. Natječaj je objavljen 

14. siječnja 2019. godine. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog natječaja. 

3. Javni natječaj udrugama za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2019. godini – Ured 

Grada u ukupnoj vrijednosti od 20.000,00 kuna. Natječaj je objavljen 13. ožujka 2019. Rok za podnošenje prijava je 30 

dana od dana objave Natječaja zaključno sa 12. travnjem 2019.  

S ciljem osiguranja kontinuirane podrške udrugama u Društvenom centru Veli Jože Pazin, 21. siječnja 2019. godine organizirano je 

predstavljanje javnih natječaja Grada Pazina za 2019. godinu.  

 

Grad Pazin, UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti svake godine prikuplja i objedinjava  podatke o financiranju 

projekata/programa/manifestacija udruga iz proračuna Grada Pazina temeljem izvješća udruga te priprema Izvještaj o radu udruga 

za Gradsko vijeće i Izvješće o financiranju udruga za Ured za udruge RH. 

 

Tijekom 2019. godine su/financiran je ukupno 91 program/projekt/manifestacija udruga i drugih organizacija civilnog društva, 

(šest više nego li u 2018. godini) od čega 14 u području odgoja i obrazovanja, 30 u području kulture,  30 u području socijalne skrbi i 

zdravstva,  13 u ostalim područjima od interesa za opće dobro te 4 u području sporta u vrijednosti od 2.625.234,57 kuna.  
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3.2.1 Trend u dodjeli sredstava udrugama  
 

Grafikon 1. Ukupno dodijeljena sredstva udrugama 2012. do 2019. godine 

 

Izvor: Izvršenje Proračuna za 2019. godinu, Izvještaji udruga za 2019. godinu, Izvještaj za UZUVRH 

 

Trend financiranja aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u promatranom razdoblju 2012. 

do 2019. godina ukazuje kako se izdvajanja za civilno društvo tijekom godina povećavaju što je u skladu s ciljevima Strategije razvoja 

Grada Pazina za razdoblje 2015. do 2020, godina u kojoj je kao Mjera 3.3.3 navedena Jačanje civilnog sektora.  

 

Tablica 1. Financijska sredstva dodijeljena udrugama prema područjima financiranja 2012. do 2019. godine 

  Realizacija 
2012. 

Realizacija 
2013. 

Realizacija 2014. Realizacija 2015. Realizacija 2016. Realizacija 2017. Realizacija 2018.  Realizacija 2019.  

Odgoj i 
obrazovanje  

112.712,62 102.637,82 231.224,84 112.674,00 113.450,00 126.449,40 132.945,00 124.000,00 

Kultura  291.212,00 187.051,62 216.503,00 179.150,00 230.000,00 246.500,20 281.584,82 242.480,00 

Socijala i 
zdravstvo  

512.567,75 656.091,64 1.135.323,85 670.219,44 655.453,61 681.209,10 530.763,04 590.226,88 

Ostala 
područja od 
interesa za 
opće dobro 

35.200,00 37.200,00 97.250,00 59.200,00 171.500,00 580.335,88 376.500,00 419.000,00 

Sport 994.720,99 895.684,89 853.479,32 810.931,01 785.372,84 1.196.561,06 1.231.138,00 1.249.527,69 

UKUPNO 1.946.413,36 1.878.665,97 2.533.781,01 1.832.174,45 1.955.776,45 2.831.055,64 2.552.930,86 2.625.234,57 

Izvor: Izvršenje Proračuna, Izvještaji udruga, Izvještaj za UZUVRH, izračun autora 
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Grafikon 2. Financijska sredstva dodijeljena udrugama prema područjima financiranja za razdoblje 2012. do 2019. godine 

 

Izvor: Izvršenje Proračuna za 2019. godinu, Izvještaji udruga za 2019. godinu, Izvještaj za UZUVRH 

 

U odnosu na 2018. godinu bilježi se porast financiranja aktivnosti udruga u području sporta, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim 

područjima. 

Do smanjenog financiranja u području socijalne skrbi i zdravstva u 2015. godini došlo je iz razloga što Ministarstvo za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku više ne uplaćuje u proračun Grada Pazina sredstva za socijalnu uslugu pomoć u kući i projekt Dnevni 

boravak za starije osobe Pazin već uplate idu direktno u proračun GDCK Pazin.  

 

3.2.2 Oblik i namjena dodjele sredstava  
 

Temeljem javnog poziva/natječaja (UOSUDD i Ured Grada), zakonskih obveza financiranja - Zakon o sportu NN 71/06, 150/08, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, Zakon o Hrvatskom crvenom križu NN 71/10 , Zakon o Hrvatskoj 

gorskoj službi spašavanja NN 79/06, 110/15, programa javnih potreba i isključive nadležnosti za provođenje pojedine aktivnosti 

i/ili pružanje socijalnih usluga  te izravne dodjele Gradonačelnika, tijekom 2019. godine iz Proračuna Grada Pazina financirane su 

udruge s ukupnim iznosom od 2.625.234,57 kuna.  
Ukupno je financirano 91 program/projekt/manifestacija/aktivnost od čega 14 u području odgoja i obrazovanja, 30 u 

području kulture, 30 u području socijalne skrbi i zdravstva, 13 u ostalim područjima od interesa za opće dobro te 4 u 

području sporta. 
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FINANCIRANJE OCD PO PODRUČJIMA

Odgoj i obrazovanje Kultura Socijala i zdravstvo Ostala područja od interesa za opće dobro Sport

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=56
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=58
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=59
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https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44277
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https://www.zakon.hr/cms.htm?id=14143
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Tablica 3. Financijska sredstva kojima su bespovratno financirane udruge iz Proračuna Grada Pazina u 2019. prema vrsti i 

načinu dodjele sredstava te područjima 

 

OCD 2019 

Područja Javni natječaj  IZRAVNA 
DODJELA  
isključiva 
nadležnost 
(čl. 6. st. 3. 
al. 2.) 

POSEBNI 
ZAKON (čl. 1. 
st. 4. al. 2.) 
(npr. u 
sportu, 
kulturi i 
tehničkoj 
kulturi) 

POSEBNI 
ZAKON - za 
provedbu 
javne 
ovlasti (čl. 
1. st. 4. al. 
3.) HCK i 
PVZ 

SOCIJALNE 
USLUGE (čl. 1. 
st. 4. al. 4.) 

ODLUKA  
odlukom 
čelnika (čl. 
6. st. 3. al. 
4.) 

UKUPNO % 

Odgoj i 
obrazovanje 

110.000,00 8.000,00       6.000,00 124.000,00 4,72 

Kultura 234.480,00         8.000,00 242.480,00 9,24 

Socijalna 
skrb i 
zdravstvo 

140.950,00 103.000,00   130.000,00 203.901,88 12.375,00 590.226,88 22,48 

Ostala 
područja od 
interesa za 
opće dobro 

110.000,00     295.000,00   14.000,00 419.000,00 15,96 

Sport      1.240.527,69     9.000,00 1.249.527,69 47,60 

UKUPNO 595.430,00 111.000,00 1.240.527,69 425.000,00 203.901,88 49.375,00 2.625.234,57 100 

% 22,68 4,23 47,25 16,19 7,77 1,88 100   

Izvor: Izvršenje Proračuna za 2019. godinu, Izvještaji udruga za 2019. godinu, Izvještaj za UZUVRH, izračun autora 

 

Prema područjima financiranja, s najvećim iznosom iz Proračuna Grada Pazina financirane su udruge iz područja sporta 

1.249.527,69 kuna (47,60 %), zatim slijede udruge iz područja socijalne skrbi i zdravstva  590.226,88 kuna (22,48%), ostala područja 

419.000,00 kuna (15,96%) kulture sa 242.480,00 kuna (9,24%), te područje odgoja i obrazovanja 124.000,00 kuna (4,72 %).  

 

Prema vrsti i načinu dodjeljivanja sredstava, najveći iznos odnosi se na bespovratna sredstva za  realizaciju programa javnih 

potreba utvrđenih posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 2.) u iznosu od 1.240.527,69 kuna (47,25%) i odnosi se na poseban Zakon o 

sportu, zatim slijede: 

− sredstva dodijeljena za projekte i programe organizacija civilnoga društva (donacije) putem javnog natječaja/poziva (čl. 1. 

st. 4. al. 1.) u iznosu od ukupno 595.430,00 kuna (22,68%), a odnosi se na javni natječaj UO za samoupravu, upravu i 

društvene djelatnosti i javni natječaj Ureda Grada;  

− sredstva dodijeljena za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 3.) (npr. organizacijama 
Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, koje djeluju u području vatrogastava i sl.) u iznosu od 
425.000,00 kuna (16,19 %),  

− direktno ugovaranje pružanja socijalnih usluga u zajednici (čl. 1. st. 4. al. 4.) prema programu javnih potreba u iznosu od 

203.901,88 kuna (7,77 %) ,  

− bespovratna sredstva za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su 

izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 2.) u iznosu od 111.000,00 kuna (4,23 %)  

− s najmanjim udjelom slijede bespovratna sredstva dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4.) do 

5.000,00 kn uz prethodno mišljenje nadležnog Povjerenstva u iznosu od 49.375,00 kuna (1,88 %).  
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4 AKTIVNOSTI UDRUGA PO PODRUČJIMA 

4.1 ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 

Grad Pazin je za aktivnosti udruga u području odgoja i obrazovanja u 2019. godini izdvojio ukupno  124.000,00 kuna bespovratnih 

sredstava što čini 4,72 % od ukupnog iznosa izdvojenog za udruge čime je financirano 14 

programa/projekata/manifestacija/aktivnosti udruga:  

 

Tablica 4. Popis udruga iz područja odgoja i obrazovanja s ostvarenim iznosom iz gradskog Proračuna u 2019. 

NAZIV NATJEČAJA,  
JAVNOG POZIVA  

JAVNE POTREBE ili drugi naziv 
dodjele javnih sredstava 

NAZIV 
ORGANIZACIJE 

CIVILNOGA 
DRUŠTVA - 
KORISNIKA 

SREDSTAVA IZ 
JAVNIH IZVORA 

PODRUČJE  NAZIV 
PROJEKTA i/ili 
PROGRAMA ili 

financirane 
aktivnosti  

Pozicija u 
proračunu 

ISPLAĆENI 
IZNOS 

(u kunama) 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Centar za 
građanske 
inicijative 

odgoj i 
obrazovanje 

Mladi za 
nenasilje i 

prihvaćanje 
različitosti 

2019. 

R0574 5.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Društvo Naša 
djeca Pazin 

odgoj i 
obrazovanje 

Redovni 
program 

DND-a Pazin 

R0574 52.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Društvo Naša 
djeca Pazin 

odgoj i 
obrazovanje 

Rano pijenje 
mladih i 
njegova 

prevencija 
(projekt) 

R0574 12.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Društvo Naša 
djeca Pazin 

odgoj i 
obrazovanje 

Pepe i 
prijatelji 
(projekt) 

R0574 16.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Katoličko 
društvo 

prosvjetnih 
djelatnika Istre 
Mons. Antona 
Heka Pazin 

odgoj i 
obrazovanje 

Program 
Katoličkog 

društva 

R0574 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Matematičko 
društvo Istra 

odgoj i 
obrazovanje 

Matematička 
liga  

R0574 3.000,00 
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Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Radio klub 
Pazin 

odgoj i 
obrazovanje 

RKPEDU6-
projekt 

R0574 5.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Radio klub 
Pazin 

odgoj i 
obrazovanje 

Redovni 
program 

rada RKP 

R0574 11.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Radio klub 
Pazin 

odgoj i 
obrazovanje 

Istarska 
lisica 2019-

manifestacija 

R0574 0,00 

Javni natječaj za financiranje 
manifestacija u povodu 

obilježavanja Dana Grada 
Pazina iz Proračuna Grada 

Pazina u 2019. godini temeljem 
Godišnjeg plana raspisivanja 

javnih poziva/natječaja 

Društvo "Naša 
djeca"Pazin 

odgoj i 
obrazovanje 

Otvorenje 
poligona u 
šetalištu 

R1648 3.000,00 

IZRAVNA DODJELA - za 
aktivnosti za koje udruga ima 

isključivu nadležnost ili 
operativnu sposobnost i 
financirane su izravnom 

dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. 
al. 2.). Izjava lokalne zajednice 
potpisana 2008. godine prije 
stupanja na snagu Uredbe. 

Udruga Lijepa 
naša- Eko 

škola_članarina 

odgoj i 
obrazovanje 

Članarina za 
Eko školu 

(OŠ) 

R1858 4.000,00 

IZRAVNA DODJELA - za 
aktivnosti za koje udruga ima 

isključivu nadležnost ili 
operativnu sposobnost i 
financirane su izravnom 

dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. 
al. 2.)Izjava lokalne zajednice 
potpisana 2008. godine prije 
stupanja na snagu Uredbe. 

Udruga Lijepa 
naša- Eko 

škola_članarina 

odgoj i 
obrazovanje 

Članarina za 
Eko školu 
(GSSJD) 

R1858 4.000,00 

ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, 

dodijeljena odlukom čelnika bez 
javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 

4.) temeljem mišljenja 
Povjerenstva za izravnu dodjelu i 
definirane procedure (Zahtjeva 
udruge, Mišljenja Povjerenstva, 

Zaključka Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, izvještaja o 

provedenoj aktivnosti). 

Klub studenata 
"Istarski klub" 

Rijeka 

odgoj i 
obrazovanje 

Program 
rada Kluba 
studenata 

Istarski klub 
Rijeka 

R1926 3.000,00 
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ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, 

dodijeljena odlukom čelnika bez 
javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 

4.) temeljem mišljenja 
Povjerenstva za izravnu dodjelu i 
definirane procedure (Zahtjeva 
udruge, Mišljenja Povjerenstva, 

Zaključka Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, izvještaja o 

provedenoj aktivnosti). 

Društvo Naša 
djeca Pazin 

odgoj i 
obrazovanje 

Kampiranje 
uz potok 

R1926 3.000,00 

UKUPNO        124.000,00 

Izvor: Izvješće o radu udruga za UZUVRH za 2019. godinu 

 

 

4.2 KULTURA 
 

Grad Pazin je za aktivnosti udruga u području kulture u 2019. godini izdvojio ukupno 242.480,00 kuna bespovratnih sredstava što 

čini 9,24 % od ukupnog iznosa izdvojenog za udruge čime je financirano 30 programa/projekata/manifestacija/aktivnosti 

udruga:  

 

Tablica 5. Popis udruga iz područja kulture s ostvarenim iznosom iz gradskog Proračuna u 2019. 

NAZIV NATJEČAJA,  
JAVNOG POZIVA  

JAVNE POTREBE ili drugi naziv 
dodjele javnih sredstava 

NAZIV 
ORGANIZACIJE 

CIVILNOGA DRUŠTVA 
- KORISNIKA 

SREDSTAVA IZ 
JAVNIH IZVORA 

PODRUČJ
E 

NAZIV PROJEKTA 
i/ili PROGRAMA ili 

financirane 
aktivnosti  

Pozicija u 
proračun
u 

ISPLAĆEN
I IZNOS 
(u 
kunama) 

Javni natječaj za financiranje 
manifestacija u povodu 

obilježavanja Dana Grada 
Pazina iz Proračuna Grada 

Pazina u 2019. godini temeljem 
Godišnjeg plana raspisivanja 

javnih poziva/natječaja 

Centar za mlade 
Alarm 

kultura Ure od kulture - 
program redovnih 

aktivnosti CMA 

R1608 7.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Društvo likovnih 
stvaratelja Pazin 

kultura Redovna 
djelatnost DLS 

R1608 20.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
manifestacija u povodu 

obilježavanja Dana Grada 
Pazina iz Proračuna Grada 

Pazina u 2019. godini temeljem 
Godišnjeg plana raspisivanja 

javnih poziva/natječaja 

Društvo likovnih 
stvaratelja Pazin 

kultura Gnječi - mijesi - 
vazu ispeci! 

(projekt) 

R1608 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
manifestacija u povodu 

obilježavanja Dana Grada 
Pazina iz Proračuna Grada 

Pazina u 2019. godini temeljem 
Godišnjeg plana raspisivanja 

javnih poziva/natječaja 

Društvo likovnih 
stvaratelja Pazin 

kultura Naš potok - 
kalendar i izložba 

fotografija 

R1608 3.000,00 
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Javni natječaj za financiranje 
manifestacija u povodu 

obilježavanja Dana Grada 
Pazina iz Proračuna Grada 

Pazina u 2019. godini temeljem 
Godišnjeg plana raspisivanja 

javnih poziva/natječaja 

Društvo likovnih 
stvaratelja Pazin 

kultura Vuna glavu čuva 4 R1608 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Folklorno društvo 
Pazin 

kultura Redovna 
djelatnost 

R1608 30.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Hrvatsko društvo 
glazbenih umjetnika 

- ogranak Pula 

kultura Glazbeni poučak 
po Istri - ciklus 

edukativnih 
koncerata za 

mlade 

R1608 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

HKMD "Seljačka 
sloga" Trviž 1911. 

kultura Večer hrvatskih 
klapa (projekt) 

R1608 8.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

HKMD "Seljačka 
sloga" Trviž 1911. 

kultura Redovni program 
udruge 

R1608 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Istarsko arhivističko 
društvo 

kultura Istra u 
srednjoeuropskom 

kontekstu 

R1608 12.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Katedra čakavskog 
sabora za povijest 

Istre Pazin 

kultura Redovni program 
Katedre 

R1608 6.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Katedra čakavskog 
sabora za povijest 

Istre Pazin 

kultura Besedarnik 
lindarske cakavice 

(projekt) 

R1608 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 
Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Limena glazba 
Pazin 

kultura Plan i program 
rada Limene 

glazbe Pazin za 
2019 godinu 

R1608 22.000,00 
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Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Mješoviti pjevački 
zbor "Roženice" 

Pazin 

kultura Godišnji program 
rada  

R1608 24.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Mješoviti pjevački 
zbor "Roženice" 

Pazin 

kultura Sudjelovanje 
zbora na 

međunarodnom 
festivalu u Italiji 

R1608 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Plesna udruga 
"Ritam grada" 

kultura Plesom do ljepšeg 
grada (program) 

R1608 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Pulska filmska 
tvornica 

kultura Production in 
(projekt) 

R1608 5.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Udruga "Albus" kultura Istrakon 2019. R1608 15.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Udruga "Albus" kultura Festival 
fantastične 

književnosti 2019.  

R1608 8.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Udruga TradInEtno kultura Etno u razvoju 
(program) 

R1608 26.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Udruga za 
promicanje 

kreativnih aktivnosti 
mladih "Tirena" 

kultura Mreža (projekt) R1608 7.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestaci
ja od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 
2019. godini temeljem 

Godišnjeg plana raspisivanja 
javnih poziva/natječaja 

Talijanska unija -
Zajednica talijana - 

Pazin 

kultura Program 
Zajednice Talijana 

Pazin za 2019. 
godinu 

R1608 6.000,00 
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Javni natječaj za financiranje 
manifestacija u povodu 

obilježavanja Dana Grada 
Pazina iz Proračuna Grada 

Pazina u 2019. godini temeljem 
Godišnjeg plana raspisivanja 

javnih poziva/natječaja 

Društvo likovnih 
stvaratelja Pazin 

kultura Pazin plete za 
djecu Afrike 

R1648 1.680,00 

Javni natječaj za financiranje 
manifestacija u povodu 

obilježavanja Dana Grada 
Pazina iz Proračuna Grada 

Pazina u 2019. godini temeljem 
Godišnjeg plana raspisivanja 

javnih poziva/natječaja 

Folklorno društvo 
Pazin 

kultura Koncert povodom 
Dana Grada 
Pazina - ''13. 
Sjećanje na 

Cvetka i Senku'' 

R1648 9.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
manifestacija u povodu 

obilježavanja Dana Grada 
Pazina iz Proračuna Grada 

Pazina u 2019. godini temeljem 
Godišnjeg plana raspisivanja 

javnih poziva/natječaja 

Akademsko društvo 
Ivan Filipović 

kultura Svečani koncert 
ansambla Otium 

R1648 1.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
manifestacija u povodu 

obilježavanja Dana Grada 
Pazina iz Proračuna Grada 

Pazina u 2019. godini temeljem 
Godišnjeg plana raspisivanja 

javnih poziva/natječaja 

Plesna udruga 
"Ritam grada" 

kultura Ples u srcu R1648 2.800,00 

ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, 

dodijeljena odlukom čelnika 
bez javnog natječaja (čl. 6. st. 
3. al. 4.) temeljem mišljenja 

Povjerenstva za izravnu dodjelu 
i definirane procedure (Zahtjeva 
udruge, Mišljenja Povjerenstva, 

Zaključka Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, izvještaja 

o provedenoj aktivnosti). 

Mješoviti pjevački 
zbor "Roženice" 

Pazin 

kultura Koncert Vjeruj u 
ljubav 2019 

R1926 3.000,00 

ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, 

dodijeljena odlukom čelnika 
bez javnog natječaja (čl. 6. st. 
3. al. 4.) temeljem mišljenja 

Povjerenstva za izravnu dodjelu 
i definirane procedure (Zahtjeva 
udruge, Mišljenja Povjerenstva, 

Zaključka Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, izvještaja 

o provedenoj aktivnosti). 

Udruga mali-veliki 
mikrofon 

kultura 22. županijski 
dječji festival "Mali 

veliki mikrofon" 

R1926 2.500,00 

ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, 

dodijeljena odlukom čelnika 
bez javnog natječaja (čl. 6. st. 
3. al. 4.) temeljem mišljenja 

Povjerenstva za izravnu dodjelu 
i definirane procedure (Zahtjeva 
udruge, Mišljenja Povjerenstva, 

Zaključka Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, izvještaja 

o provedenoj aktivnosti). 

Katedra čakavskog 
sabora Grobnišćine 

kultura Darovani/edukativ
ni izlet 

R1926 1.500,00 
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ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, 

dodijeljena odlukom čelnika 
bez javnog natječaja (čl. 6. st. 
3. al. 4.) temeljem mišljenja 

Povjerenstva za izravnu dodjelu 
i definirane procedure (Zahtjeva 
udruge, Mišljenja Povjerenstva, 

Zaključka Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, izvještaja 

o provedenoj aktivnosti). 

Udruga Sanjam 
knjige 

kultura Čitalačka akcija 
"Dajte mi libar" 

R1926 1.000,00 

UKUPNO        242.480,00 

Izvor: Izvješće o radu udruga za UZUVRH za 2019. godinu 

 

 

4.3 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 
 

Grad Pazin je za aktivnosti udruga u području socijalne skrbi i zdravstva u 2019. godini izdvojio ukupno 590.226,88 kuna 

bespovratnih sredstava što čini 22,48 % od ukupnog iznosa izdvojenog za udruge čime je financirano 30 

programa/projekata/manifestacija/aktivnosti udruga:  

 

Tablica 6 -  Popis udruga u području socijalne skrbi i zdravstva s ostvarenim iznosom iz gradskog Proračuna u 2019. 

NAZIV NATJEČAJA,  
JAVNOG POZIVA  

JAVNE POTREBE ili drugi naziv 
dodjele javnih sredstava 

NAZIV 
ORGANIZACIJE 

CIVILNOGA 
DRUŠTVA - 
KORISNIKA 

SREDSTAVA IZ 
JAVNIH IZVORA 

PODRUČJE NAZIV PROJEKTA 
i/ili PROGRAMA ili 

financirane 
aktivnosti  

Pozicija u 
proračunu 

ISPLAĆENI 
IZNOS 

(u kunama) 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Društvo 
distrofičara 

Istre 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Integracija osoba 
oboljelih od 

mišićne distrofije- 
neuromuskularnih 

bolesti sa 
područja Grada 
Pazina u 2019. 

godini (program) 

R1605 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Društvo 
osoba s 
tjelesnim 

invaliditetom 
Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

I MI živimo život R1605 21.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Klub liječenih 
alkoholičara 

Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Liječenje, 
rehabilitacija i 
resocijalizacija 

liječenih 
alkoholičara i 

njihovih obitelji  

R1605 8.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Sindikat 
umirovljenika 

Hrvatske - 
Podružnica 

Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Redovni program 
Udruge SUH-a 

Pazin 

R1605 12.000,00 
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Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Sindikat 
umirovljenika 

Hrvatske - 
Podružnica 

Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Seniori u 
digitalnom svijetu 

(projekt) 

R1605 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Sindikat 
umirovljenika 

Hrvatske - 
Podružnica 

Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Mi ne mirujemo, 
mi smo kreativni 

(projekt)  

R1605 4.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Sindikat 
umirovljenika 

Hrvatske - 
Podružnica 

Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Širimo vidike - 
upoznajemo 
domovinu 
(projekt) 

R1605 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Udruga 
Agropadova 

Kašćerga 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Projekt javnog 
rada "Biloška 
raznolikost - 

očuvanje vodenih 
i šumskih resursa 
Središnje Istre" 

(projekt) 

R1605 7.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Udruga 
Agropadova 

Kašćerga 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Redovni program 
udruge 

Agropadova 
Kašćerga 

R1605 11.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Udruga 
antifašista 

Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Njegovanje i 
zaštita 

antifašističkih 
tradicija 

(program) 

R1605 15.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Udruga gluhih 
i nagluhih 
Istarske 
županije 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Unaprjeđenje i 
poticanje 

integracije gluhih 
i nagluhih osoba 
u društveni život 

(projekt) 

R1605 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Udruga 
hrvatskih 
branitelja 

Domovinskog 
rata 

Pazinštine 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Redovni program 
rada udruge 

R1605 8.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Udruga Logos 
Media 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Djeca-prijatelji 
bijelog štapa i 
Blind dinner 

(projekt) 

R1605 3.000,00 
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Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Udruga 
roditelja djece 
s teškoćama 

u razvoju 
"Hoću-mogu" 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Redovni program 
udruge "Hoću-
mogu" Pazin 

R1605 12.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Udruga 
slijepih 
Istarske 
županije 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Zaštita i 
unapređenje 

kvalitete života 
slijepih osoba u 
Istarskoj županiji 

(program) 

R1605 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Udruga Sv. 
Vinka 

Paulskog u 
RH- 

Konferencija 
Sv. Jurja 

Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Redovna 
djelatnost 
(program) 

R1605 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Udruga 
umirovljenika 

Pazinštine 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Godišnji program 
rada  

R1605 16.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Pazina u 2019. 
godini temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih 
poziva/natječaja 

Udruga za 
fizikalnu 
terapiju 

potpomognutu 
životinjama 
Motus Vita 

Est 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Aktivni dnevni 
boravak 

(program) 

R1605 5.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
manifestacija u povodu 

obilježavanja Dana Grada 
Pazina iz Proračuna Grada 

Pazina u 2019. godini temeljem 
Godišnjeg plana raspisivanja 

javnih poziva/natječaja 

Društvo 
osoba s 
tjelesnim 

invaliditetom 
Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Pjesnici oko 
kamenog stola 

R1648 950,00 

IZRAVNA DODJELA - za 
aktivnosti za koje udruga ima 

isključivu nadležnost ili 
operativnu sposobnost i 
financirane su izravnom 

dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. 
al. 2.)  

Udruga osoba 
s 

intelektualnim 
teškoćama 

Istre 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Poludnevni 
boravak za osobe 
s intelektualnim 

teškoćama u 
Pazinu 

R2903 77.000,00 

IZRAVNA DODJELA - za 
aktivnosti za koje udruga ima 

isključivu nadležnost ili 
operativnu sposobnost i 
financirane su izravnom 

dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. 
al. 2.)  

Sigurna kuća 
Istra  

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Pomoć ženama 
žrtvama 

obiteljskog nasilja 
Sigurna kuća 

Istra 

R2904 10.000,00 

IZRAVNA DODJELA - za 
aktivnosti za koje udruga ima 

isključivu nadležnost ili 
operativnu sposobnost i 
financirane su izravnom 

dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. 
al. 2.) 

Udruga 
roditelja djece 
s teškoćama 

u razvoju 
"Hoću-mogu" 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Neurorazvojna 
terapija po Vojti u 

Istri  

R2905 16.000,00 
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POSEBNI ZAKON - Zakon o 
HCK za financiranje redovite 
djelatnosti - Gradsko društvo 

crvenog križa Pazin 

Gradsko 
društvo 

Crvenog križa 
Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Redovan 
program 

R0288 130.000,00 

SOCIJALNE USLUGE - za 
pružanje socijalnih usluga (čl. 1. 

st. 4. al. 4.)   

Gradsko 
društvo 

Crvenog križa 
Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Dnevni boravak 
za starije osobe 
Pazin (Projekt 

prijavljen 
MDSPM) 

R0328 64.422,31 

SOCIJALNE USLUGE - za 
pružanje socijalnih usluga (čl. 1. 

st. 4. al. 4.)   

Gradsko 
društvo 

Crvenog križa 
Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Socijalna usluga 
Pomoć u kući  

R0321 139.479,57 

ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, 

dodijeljena odlukom čelnika bez 
javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 

4.) temeljem mišljenja 
Povjerenstva za izravnu dodjelu i 
definirane procedure (Zahtjeva 
udruge, Mišljenja Povjerenstva, 

Zaključka Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, izvještaja o 

provedenoj aktivnosti). 

Sindikat 
umirovljenika 

Hrvatske - 
Podružnica 

Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Humanitarni 
koncert Mislimo 

na vas 2 

R1926 1.875,00 

ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, 

dodijeljena odlukom čelnika bez 
javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 

4.) temeljem mišljenja 
Povjerenstva za izravnu dodjelu i 
definirane procedure (Zahtjeva 
udruge, Mišljenja Povjerenstva, 

Zaključka Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, izvještaja o 

provedenoj aktivnosti). 

Savez udruga 
antifašista 
istarske 
županije 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Štampanje 
drugog 

dopunjenog 
izdanja knjige 
"Moji zatvori" 

R1926 2.000,00 

ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, 

dodijeljena odlukom čelnika bez 
javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 

4.) temeljem mišljenja 
Povjerenstva za izravnu dodjelu i 
definirane procedure (Zahtjeva 
udruge, Mišljenja Povjerenstva, 

Zaključka Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, izvještaja o 

provedenoj aktivnosti). 

Hrvatsli 
liječnički zbor 

- Hrvatsko 
društvo za 

pedijatrijsku 
nefrologiju 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Godišnji skup 
pedijatrijskog 
nefrološkog 

društva 

R1926 1.500,00 

ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, 

dodijeljena odlukom čelnika bez 
javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 

4.) temeljem mišljenja 
Povjerenstva za izravnu dodjelu i 
definirane procedure (Zahtjeva 
udruge, Mišljenja Povjerenstva, 

Zaključka Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, izvještaja o 

provedenoj aktivnosti). 

Društvo 
osoba s 
tjelesnim 

invaliditetom 
Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

Pjesnici oko 
kamenog stola - 

tisak zbirke 
poezije 

R1926 3.500,00 
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ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, 

dodijeljena odlukom čelnika bez 
javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 

4.) temeljem mišljenja 
Povjerenstva za izravnu dodjelu i 
definirane procedure (Zahtjeva 
udruge, Mišljenja Povjerenstva, 

Zaključka Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, izvještaja o 

provedenoj aktivnosti). 

Klub liječenih 
alkoholičara 

Pazin 

socijalna 
skrb i 

zdravstvo 

40. godišnjica 
KLA i promocija 
knjige "Kroz trnje 

do zvijezda" 

R1926 3.500,00 

UKUPNO        590.226,88 

 Izvor: Izvješće o radu udruga za UZUVRH za 2019. godinu 

 

 

4.4 UDRUGE IZ OSTALIH PODRUČJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO - NACIONALNIH 
MANJINA, PRIRODE, ZAŠTITE ŽIVOTINJA  I OSTALIH PODRUČJA 

 

Grad Pazin je za aktivnosti udruga u ostalim područjima od interesa za opće dobro u 2019. godini izdvojio ukupno 419.000,00 kuna 
bespovratnih sredstava što čini 15,96 % od ukupnog iznosa izdvojenog za udruge čime je financirano 12 
programa/projekata/manifestacija:  
 

Tablica 7.  Popis udruga u ostalim područjima s ostvarenim iznosom iz Gradskog Proračuna u 2019. godini 

 

NAZIV NATJEČAJA,  
JAVNOG POZIVA  

JAVNE POTREBE ili drugi naziv dodjele 
javnih sredstava 

NAZIV 
ORGANIZACIJE 

CIVILNOGA 
DRUŠTVA - 
KORISNIKA 

SREDSTAVA IZ 
JAVNIH IZVORA 

PODRUČJE NAZIV 
PROJEKTA i/ili 
PROGRAMA ili 

financirane 
aktivnosti  

Pozicija u 
proračunu 

ISPLAĆENI 
IZNOS 

(u kunama) 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija od 
interesa za opće dobro iz proračuna 

Grada Pazina u 2019. godini 
temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih poziva/natječaja 

Društvo Naša 
djeca Pazin 

ostala 
područja 

Prosinačke 
svečanosti 

(manifestacija) 

R1613 55.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija od 
interesa za opće dobro iz proračuna 

Grada Pazina u 2019. godini 
temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih poziva/natječaja 

Društvo za 
zaštitu 

potrošača 

ostala 
područja 

Podizanje 
razine zaštite 

prava 
potrošača 

R1613 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija od 
interesa za opće dobro iz proračuna 

Grada Pazina u 2019. godini 
temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih poziva/natječaja 

Speleološko 
društvo Istra 

Pazin 

ostala 
područja 

Redovni 
program 

Speleološkog 
društva "Istra" 

Pazin 

R1613 8.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija od 
interesa za opće dobro iz proračuna 

Grada Pazina u 2019. godini 
temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih poziva/natječaja 

Speleološko 
društvo Istra 

Pazin 

ostala 
područja 

Skup 
speleologa 
Hrvatske - 

Pazin 2019. 

R1613 5.000,00 
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Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija od 
interesa za opće dobro iz proračuna 

Grada Pazina u 2019. godini 
temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih poziva/natječaja 

Udruga 
HappyEnd - za 
sve napuštene i 
ranjene životinje 

ostala 
područja 

Redovni 
program 

udruge za 
2019. 

R1613 12.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija od 
interesa za opće dobro iz proračuna 

Grada Pazina u 2019. godini 
temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih poziva/natječaja 

Udruga 
ISTARSKO - 
Ekomuzej iz 

Vodnjana 

ostala 
područja 

Putujući festival 
istarskih 

proizvoda 

R1613 3.000,00 

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija od 
interesa za opće dobro iz proračuna 

Grada Pazina u 2019. godini 
temeljem Godišnjeg plana 

raspisivanja javnih poziva/natječaja 

Udruga pčelara 
Lipa Pazin 

ostala 
područja 

Dani meda 
(manifestacija) 

R1613 24.000,00 

POSEBNI ZAKON - Zakon o 
HGSS_ Gorska služba spašavanja 

Stanica Pula 

Hrvatska gorska 
služba 

spašavanja 

ostala 
područja 

Program rada 
2019. 

R0112 10.000,00 

POSEBNI ZAKON - Zakon o 
vatrogastvu- Područna vatrogasna 

zajednica  

Područna 
vatrogasna 

zajednica Pazin 

ostala 
područja 

Redovna 
djelatnost 
područne 

vatrogasne 
zajednice 

R0110 285.000,00 

ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, dodijeljena 

odlukom čelnika bez javnog 
natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4.) temeljem 

mišljenja Povjerenstva za izravnu 
dodjelu i definirane procedure 

(Zahtjeva udruge, Mišljenja 
Povjerenstva, Zaključka 

Gradonačelnika, sklopljenog 
ugovora, izvještaja o provedenoj 

aktivnosti). 

Centar za 
mlade Alarm 

ostala 
područja 

Eko pohod na 
marš na Učku 

2019 

R1926 3.000,00 

ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, dodijeljena 

odlukom čelnika bez javnog 
natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4.) temeljem 

mišljenja Povjerenstva za izravnu 
dodjelu i definirane procedure 

(Zahtjeva udruge, Mišljenja 
Povjerenstva, Zaključka 

Gradonačelnika, sklopljenog 
ugovora, izvještaja o provedenoj 

aktivnosti). 

Društvo Josip 
Broz Tito Pazin 

ostala 
područja 

Dan mladosti 
2019. 

Kumrovec 

R1926 3.000,00 

ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, dodijeljena 

odlukom čelnika bez javnog 
natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4.) temeljem 

mišljenja Povjerenstva za izravnu 
dodjelu i definirane procedure 

(Zahtjeva udruge, Mišljenja 
Povjerenstva, Zaključka 

Gradonačelnika, sklopljenog 
ugovora, izvještaja o provedenoj 

aktivnosti). 

Lovačka udruga 
Vepar 

ostala 
područja 

Opremanje 
klupama i 
stolovima  

R1926 5.000,00 
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ODLUKA - jednokratno za 
neplanirane aktivnosti, dodijeljena 

odlukom čelnika bez javnog 
natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4.) temeljem 

mišljenja Povjerenstva za izravnu 
dodjelu i definirane procedure 

(Zahtjeva udruge, Mišljenja 
Povjerenstva, Zaključka 

Gradonačelnika, sklopljenog 
ugovora, izvještaja o provedenoj 

aktivnosti). 

Centar za 
mlade Alarm 

ostala 
područja 

Vaterpolo turnir 
na Zarečkom 

krovu 

R1926 3.000,00 

UKUPNO        419.000,00 

 Izvor: Izvješće o radu udruga za UZUVRH za 2019. godinu 

 

4.5 SPORT  
 

Grad Pazin je za aktivnosti udruga u području sporta u 2019. godini izdvojio ukupno 1.249.527,69 kuna bespovratnih sredstava što 

čini 47,60 % od ukupnog iznosa izdvojenog za udruge čime je financirano 7 programa/projekata/manifestacija:  

 

Tablica 8.  Popis udruga u području sporta s ostvarenim iznosom iz gradskog Proračuna u 2019. 

NAZIV NATJEČAJA,  
JAVNOG POZIVA  

JAVNE POTREBE ili drugi 
naziv dodjele javnih 

sredstava 

NAZIV 
ORGANIZACIJE 

CIVILNOGA 
DRUŠTVA - 
KORISNIKA 

SREDSTAVA IZ 
JAVNIH IZVORA 

PODRUČJE NAZIV PROJEKTA 
i/ili PROGRAMA ili 

financirane 
aktivnosti  

Pozicija u 
proračunu 

ISPLAĆENI IZNOS 
(u kunama) 

POSEBNI ZAKON - 
Zakon o sportu. 

Realizacija programa 
javnih potreba 

utvrđenih posebnim 
zakonom (čl. 1. st. 4. 

al. 2.) - Zakon o sportu 

Zajednica 
sportskih udruga 

Grada Pazina 

sport Program rada 
ZSUGP za 2019. 

R0267,R1396, 
R1397, R1398, 
R1400, R1939, 
R1940, R1941, 
R0268, R1818, 
R1819, R1820, 
R1821, R1822, 
R1823, R3291 

1.240.527,69 

ODLUKA - jednokratno 
za neplanirane 

aktivnosti, dodijeljena 
odlukom čelnika bez 

javnog natječaja (čl. 6. 
st. 3. al. 4.) temeljem 

mišljenja Povjerenstva 
za izravnu dodjelu i 

definirane procedure 
(Zahtjeva udruge, 

Mišljenja Povjerenstva, 
Zaključka 

Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, 

izvještaja o provedenoj 
aktivnosti). 

Kickboxing klub 
Minotaur 

sport Županijsko 
prvenstvo u 
kickboxingu 

R1926 3.000,00 
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ODLUKA - jednokratno 
za neplanirane 

aktivnosti, dodijeljena 
odlukom čelnika bez 

javnog natječaja (čl. 6. 
st. 3. al. 4.) temeljem 

mišljenja Povjerenstva 
za izravnu dodjelu i 

definirane procedure 
(Zahtjeva udruge, 

Mišljenja Povjerenstva, 
Zaključka 

Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, 

izvještaja o provedenoj 
aktivnosti). 

Ženski 
odbojkaški klub 

sport Prvenstvo 
Hrvatske u 

kategoriji mlađih 
kadetkinja 

R1926 5.000,00 

ODLUKA - jednokratno 
za neplanirane 

aktivnosti, dodijeljena 
odlukom čelnika bez 

javnog natječaja (čl. 6. 
st. 3. al. 4.) temeljem 

mišljenja Povjerenstva 
za izravnu dodjelu i 

definirane procedure 
(Zahtjeva udruge, 

Mišljenja Povjerenstva, 
Zaključka 

Gradonačelnika, 
sklopljenog ugovora, 

izvještaja o provedenoj 
aktivnosti). 

Talijanska unija -
Zajednica 

talijana - Pazin 

sport Turnir u boćanju 
2019 

R1926 1.000,00 

UKUPNO        1.249.527,69 

Izvor: Izvješće o radu udruga za UZUVRH za 2019. godinu 

 

4.6 POSEBNI STATUSI UDRUGA SUFINANCIRANI IZ PRORAČUNA GRADA PAZINA U 
2019. GODINI, ALI ZA KOJE URED ZA UDRUGE VLADE RH TRAŽI DA NE BUDU U 
IZVJEŠĆIMA    

 

Udruge koje su/financira Grad Pazin ali se ne upisuju u izvješće UZUVRH_a 
Realizacija 2019 

LAGSI - članarina 30.603,40 

LAGUR - članarina 20.000,00 

UDRUŽENJE OBRTNIKA – podrška aktivnostima 10.000,00 

Modelna šuma Sliv rijeke Mirne - članarina 1.500,00 

Udruga gradova - članarina 23.997,40 

Udruga računovođa Istarske županije - članarina 1.000,00 

ZAKLADA 20.000,00 

UKUPNO  107.100,80 
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5 NEFINANCIJSKA PODRŠKA UDRUGAMA 
 

Uz financijsku podršku, Grad Pazin pruža udrugama i nefinancijsku podršku najvećim dijelom kroz dodjelu prostora za djelovanje 

udruga sa simboličnom naknadom od 1 kune po m², ali i podrškom kroz posudbu opreme i korištenje prostora u Društvenom centru 

„Veli Jože“. Od srpnja 2019. godine iznimno zbog rekonstrukcije Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin i potrebe preseljenja djece u  u 

Društveni centar „Veli Jože“ udruge nisu imale mogućnost korištenja prostora. 

 

Temeljem Prijedloga prenamjene prostora bivše vojarne „Veli Jože“ u Pazinu, koji je usvojen u prosincu 2007. godine u proteklih 

nekoliko godina veći broj udruga kojima su dodijeljeni prostori u ulici 154. brigade Hrvatske vojske uložio je značajna sredstva i 

mnogo sati dobrovoljnog rada te oplemenio dodijeljene prostore. U okviru bivše vojarne nalazi se Društveni centar „Veli Jože“ koji je 

tijekom nekoliko prethodnih godina uređen i opremljen najvećim dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Pazina, ali i prijavama na 

različite natječaje i to upravo s namjenom da služi civilnom sektoru za aktivnosti za koje su udruge izrazile da su im u provođenju 

svojih aktivnosti najpotrebnije, poput zajedničkog prostora za edukacije, sastanke te prostor za smještaj sudionika različitih 

festivala/natjecanja/edukacija.  

 

U 2019. godini prostor Društvenog centra povremeno je koristilo je 13 udruga/organizacija. Korištenje prostora za udruge je 

besplatno. Ukupno je tijekom godine udruge su prostor koristile 49 dana, dok je od srpnja do prosinca prostor kontinuirano koristio 

Dječji vrtić Olga Ban Pazina zbog rekonstrukcije Gornjeg vrtića. 

 

 
Korištenje prostora DCVJ po godinama 

Godina 2019 

Naziv udruge  siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno  

Albus       3                 3 

Centar za mlade 
Alarm 

        1 1             2 

Društvo crvenog 
križa Istarske 
županije (DCKIŽ)  

  1                     1 

Društvo Naša djeca   1                     1 

Istarski planinarski 
savez (IPS) 

  1                     1 

MC Indians       5                 5 

MTB            4             4 

NK Pazinka           3             3 

Planinarsko društvo 
(PD) 

  2 1 1 1 1             6 

Pulska filmska 
tvornica i POU 

        4               4 

Speleološko 
društvo Pazin 

    3                   3 

TradInEtno   5     5 4             14 

Udruga osoba s 
intelektualnim 
teškoćama (OSIT) 

      2                 2 

              

UKUPNO 0 10 4 11 11 13 0 0 0 0 0 0 49 

 

 

Kontinuirano u prostoru Društvenog centra Veli Jože Pazin djeluje udruga LAG središnja Istra i LAGUR koji zapošljavaju 7 osoba. 
LAG „Središnja Istra“ u Društvenom centru Veli Jože djeluje od travnja 2014., dok se je LAGUR „Istarski švoj pridružio u prosincu 
2015. godine.  
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Tijekom 2016. izrađen je i usvojen Pravilnik o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za 

provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (Službene novine Grada Pazina 48/2016.) te su pripremljeni obrasci, kriteriji i 

procedure koje će se koristiti za raspisivanje prvog javnog natječaja za dodjelu nekretnina/prostora  u vlasništvu Grada Pazina na 

korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u slijedećim godinama. 

Po prvi puta je u 2017. godini proveden javni natječaj za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje 

udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Ugovori su sklopljeni na vrijeme od 5 godina, s mogućnošću da se 

nekretnina može ponovno dodijeliti na korištenje na daljnjih 5 godina bez provođenja javnog natječaja za dodjelu, pod uvjetom da 

Korisnik nekretnine svake godine redovito podnosi potrebna izvješća te ako nekretninu koristi sukladno Ugovoru.  

Visina mjesečne naknade za korištenje prostora je 1 kuna/m2 sukladno Zaključku Gradonačelnika od 12. siječnja 2017. godine.  

 

 

Ime organizacije Prostor- 
adresa 

Kućni broj Površina Način 
ugovaranja 

Trajanje 
ugovora i 

uvjeti 

Status 
ugovora 

ROK 

BICIKLISTIČKI KLUB 
MTB ISTRA-PAZIN 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

18 29,53 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN 

04.09.2018. 04.09.2023. 

CENTAR INTEGRALNE 
TRANSFORMATIVNE 
PRAKSE YAMA 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

12 87,39 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

Centar za inkulziju i 
podršku u zajednici 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

1 i 3  121,00 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

28.12.2018. 28.12.2023. 

Centar za mlade 
Alarm Pazin 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

4 101,23 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

Društvo Josip Broz 
Tito 

Franine i 
Jurine  

10a 21,12 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 

1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

DRUŠTVO LIKOVNIH 
STVARATELJA 

Franine i 
Jurine 

11 69,23 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

DRUŠTVO NAŠA 
DJECA PAZIN 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

4 101,23 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

DRUŠTVO osoba s 
tjelesnim 
invaliditetom DOSTI 
PAZIN 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

6 34,41 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 
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FOLKLORNO 
DRUŠTVO PAZIN 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

16 206,42 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

Hrvatski nogometni 
klub "Trviž" 

KATUN 
TRVIŠKI 

54B 72,01 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

KARATE KLUB SENSEI 154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

12 87,39 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

Katedra čakavskog 
sabora za povijest 
Istre 

Franine i 
Jurine 

13B 32,66 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

Kickboxing klub 
Minotaur 

STARI TRG 3 231,37 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

12.06.2019. 12.06.2024. 

KLUB LIJEČENIH 
ALKOHOLIČARA 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

6 23,04 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

KOŠARKAŠKI KLUB 
GHIA STAFF/ 
promjena imena u KK 
Pazin 

NARODNOG 
DOMA, 1. kat 

2a 15,77 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

20.03.2017. 2022 

LIMENA GLAZBA 
PAZIN 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

14 206,42 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

LOVAČKA UDRUGA 
VEPAR 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

19 93,44 Odluka o 
upravljanju 
poslovnim 
prostorima 
u ingerenciji 
UO 
Komunalno 

NA 15 
GODINA, 
1 KN, 

25.02.2008. 25.02.2023. 

MJEŠOVITI PJEVAČKI 
ZBOR ROŽENICE 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

16 16,07 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

MOTORISTIČKI KLUB 
INDIANS MC ISTRA 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

17 190,18 Odluka o 
upravljanju 
poslovnim 
prostorima 
u ingerenciji 

NA 15 
GODINA, 
1 KN, 

1.3.2014 01.03.2029. 
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UO 
Komunalno 

Planinarsko društvo 
Pazinka Pazin 

M.B. 
RAŠANA, 
prizemlje 
desno 

3 13,36 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

Sindikat umirovljenika 
Hrvatske- podružnica 
Pazin 

Trg Male 
fontane, 
prizemlje 2 36,50 

javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

SPELEOLOŠKO 
DRUŠTVO ISTRA Jurja Dobrile 3 33,00 

javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

SPORTSKO PENJAČKI 
KLUB HIPERAKTIV M.B. RAŠANA 2 95,85 

javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

ŠAHOVSKI KLUB 
"Lovac" Stari trg 6 48,15 

javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

ŠRD.PAZINČICA M.B. RAŠANA 3,prizemlje 
lijevo 

14,76 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

UDRUGA ALBUS 154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

8 50,48 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

UDRUGA 
ANTIFAŠISTA PAZIN 

Franine i 
Jurine  

10a 21,12 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

Udruga građana Heki Heki 9 72,80 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

Udruga hrvatskih 
branitelja 
domovinskog rata 
Pazinštine 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

6 13,12 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

Udruga osoba s 
intelektualnim 
teškoćama 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

3 121,00 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

28.12.2018. 28.12.2023. 
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Udruga pčelara LIPA Hrvatski trg 5 49,60 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

Udruga umirovljenika 
Pazinštine 

Franine i 
Jurine 

8 44,00 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

12.06.2019. 12.06.2024. 

UDRUGA VELIKI MALI 
ČOVJEK 

M.B. 
RAŠANA, 
prizemlje 
desno 

3 13,36 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

27.03.2017. 27.03.2022. 

UDRUGA vinogradara 
i vinara VINISTRA 

PROLAZ 
E.JELUŠIĆA 

1 65,72 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

Udruga za fizikalnu 
terapiju i terapiju 
potpomognutu 
životinjama Motus 
Vitae Est (MVE) 

STARI TRG 3 231,37 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

12.06.2019. 12.06.2024. 

Udruga za ples i 
rekreaciju Roxy dance 

154. 
BRIGADE 
HRVATSKE 
VOJSKE 

16 65,38 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

04.09.2018. 04.09.2023. 

Zajednica društava 
Josip Broz Tito 
Istarske županije 

Franine i 
Jurine  

10a 21,12 javni 
natječaj 

NA 5 
GODINA, 
1 KN, 

20.03.2017. 2022 

 

Udruga Motoristički klub Indians i lovačka udruga Vepar imaju potpisane ugovore o korištenju prije donošenja Uredbe i to do 

01.03.2029. godine odnosno 25.02.2023. godine nakon isteka trajanja ugovora provesti će se javni natječaj. 

6 ZAKLJUČAK 
 

Transparentnost i otvorenost izvještavanja o dodijeljenim financijskim sredstvima za projekte i programe organizacija civilnoga 

društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora važne su sastavnice jačanja sustava fiskalne odgovornosti, ali i doprinos 

osnaživanju povjerenja javnosti u rad državnih i lokalnih tijela, kao i u rad organizacija civilnoga društva koje provode projekte i 

programe od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj. 

Imajući u vidu sve naglašenije zahtjeve transparentnosti i odgovornosti trošenja sredstava poreznih obveznika, Vlada Republike 

Hrvatske je, ispunjavajući obveze koje proizlaze iz novog Zakona o udrugama (NN 74/14), 5. ožujka 2015. godine donijela Uredbu 

o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(NN 26/15), koja je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine. Obveznici primjene Uredbe su tijela državne uprave. Vladini uredi i 

tijela, druge javne institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu Republike 

Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe koje dodjeljuju sredstva 

iz javnih izvora za projekte i programe udruga. 
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Primjenom kriterija, standarda financiranja i izvještavanjem o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih 

izvora za projekte i programe udruga i drugih organizacija civilnoga društva, davatelji financijskih sredstava izravno doprinose i 

ispunjenju ciljeva Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) čija je svrha jačanje odgovornosti za zakonito, namjensko i 

svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jačanje sustava kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti. 

Temeljem javnog poziva/natječaja (UOSUDD i Ured Grada), zakonskih obveza financiranja - Zakon o sportu NN 71/06, 150/08, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, Zakon o Hrvatskom crvenom križu NN 71/10 , Zakon o Hrvatskoj 

gorskoj službi spašavanja NN 79/06, 110/15, programa javnih potreba i isključive nadležnosti za provođenje pojedine aktivnosti 

i/ili pružanje socijalnih usluga  te izravne dodjele Gradonačelnika, tijekom 2019. godine iz Proračuna Grada Pazina financirane su 

udruge s ukupnim iznosom od 2.625.234,57 kuna.  
Ukupno je financirano 91 program/projekt/manifestacija/aktivnost od čega 14 u području odgoja i obrazovanja, 30 u 

području kulture, 30 u području socijalne skrbi i zdravstva, 13 u ostalim područjima od interesa za opće dobro te 4 u 

području sporta. 

 

Prema područjima financiranja, s najvećim iznosom iz Proračuna Grada Pazina financirane su udruge iz područja sporta 

1.249.527,69 kuna (47,60 %), zatim slijede udruge iz područja socijalne skrbi i zdravstva  590.226,88 kuna (22,48%), ostala područja 

419.000,00 kuna (15,96%) kulture sa 242.480,00 kuna (9,24%), te područje odgoja i obrazovanja 124.000,00 kuna (4,72 %).  

 

Prema vrsti i načinu dodjeljivanja sredstava, najveći iznos odnosi se na bespovratna sredstva za  realizaciju programa javnih 

potreba utvrđenih posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 2.) u iznosu od 1.240.527,69 kuna (47,25%) i odnosi se na poseban Zakon o 

sportu, zatim slijede: 

− sredstva dodijeljena za projekte i programe organizacija civilnoga društva (donacije) putem javnog natječaja/poziva (čl. 1. 

st. 4. al. 1.) u iznosu od ukupno 595.430,00 kuna (22,68%), a odnosi se na javni natječaj UO za samoupravu, upravu i 

društvene djelatnosti i javni natječaj Ureda Grada;  

− sredstva dodijeljena za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 3.) (npr. organizacijama 
Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, koje djeluju u području vatrogastava i sl.) u iznosu od 
425.000,00 kuna (16,19 %),  

− direktno ugovaranje pružanja socijalnih usluga u zajednici (čl. 1. st. 4. al. 4.) prema programu javnih potreba u iznosu od 

203.901,88 kuna (7,77 %) ,  

− bespovratna sredstva za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su 

izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 2.) u iznosu od 111.000,00 kuna (4,23 %)  

− s najmanjim udjelom slijede bespovratna sredstva dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4.) do 

5.000,00 kn uz prethodno mišljenje nadležnog Povjerenstva u iznosu od 49.375,00 kuna (1,88 %).  

 

Trend financiranja aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u promatranom razdoblju 2012. 

do 2019. godina ukazuje kako se izdvajanja za civilno društvo tijekom godina povećavaju što je u skladu s ciljevima Strategije razvoja 

Grada Pazina za razdoblje 2015. do 2020, godina u kojoj je kao Mjera 3.3.3 navedena Jačanje civilnog sektora.  

 

Pojedinačni izvještaji OCD za 2019. godinu objavljeni su na službenim stranicama Grada Pazina 

https://www.pazin.hr/kultura/civilno-drustvo/izvjesca-o-radu-udruga/   

 

 

 

 

 

 

 

       

Pazin, 22. travnja 2020.       Upravni odjel  za samoupravu,  

upravu  i društvene djelatnosti 
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