
        PRIJEDLOG: 11.5.2015. 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11144/12 i 19/13. – pročišćeni 
tekst) te članka 34. Statuta Grada Pazina („ Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09, 04/13 
i 23/14), a u vezi s člankom 33. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14) te 
člancima 10. i 60. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 
26/15), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj______________2015. donosi 

PRAVILNIK 

o ukidanju Pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za 
programe javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti  

Članak 1. 

Pravilnik o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba 
Grada Pazina u području društvenih djelatnosti („Službene novine Grada Pazina„ 29/14) 
prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika. 

Članak 2. 

Postupci dodjele financijskih sredstava koji su započeti prije stupanja na snagu Uredbe o   
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), dovršit će se sukladno 
odredbama Pravilniku o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe 
javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti („Službene novine Grada 
Pazina„ 29/14) koje su važile do stupanja na snagu ovog Pravilnika. 

Članak 3. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 

KLASA: 
URBROJ: 
Pazin,  
 
        Predsjednik  
        Gradskog vijeća 
        Boris Demark, prof.,v.r. 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE 

 
 
 Cilj donošenja novog Zakona o udrugama kojeg je usvojio Hrvatski Sabor, a koji je 
stupio na snagu 1. listopada 2014. godine i objavljen u Narodnim novinama broj 74/2014, od 18. 
lipnja 2014. godine, 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 web aplikaciju za registar udruga, čime su stvoreni uvjeti za potpunu primjenu Zakona.  
Usporedo s time, Hrvatski sabor je usvojio 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). Sama činjenica de je Vlada Republike Hrvatske jednu Uredbu zamijenila Zakonom, 
govori u prilog tome da je nastojanje zakonodavca da se pitanje poslovanja udruga u Republici 
Hrvatskoj učini transparentnijim i jasnijim.  
 Prateći način dodjele sredstava i kontrolu trošenja novca iz javnih izvora, i upotpunjujući  
informacije s 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.  
 Nadalje, dosadašnja praksa je pokazala da su sredstva koja su udrugama isplaćivana iz 
proračuna jedinica lokalne samouprave 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 je donijela Uredbu o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge, a koja je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 
26/15, od 9. ožujka 2015. godine. Uredba je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine, odnosno 
osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.  

Tom se Uredbom 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. 
 Kako sama Uredba nalaže, u narednom razdoblju će svako davanje novca iz proračuna 
Grada Pazina morati biti temeljeno na strateškim dokumentima Grada, a ukoliko takav dokument 
ne postoji onda strateškim dokumentima županijske, nacionalne ili razine Europske unije.  
 Za razliku od dosadašnjeg načina dodjele sredstava udrugama koje su provodile programe 
i projekte na području Grada Pazina, kada su se natječaji i javni pozivi za financiranje u narednoj 
godini objavljivali tijekom rujna-listopada tekuće godine, Uredba predviđa raspisivanje natječaja 
ili javnog poziva u roku od 30 dana od dana usvajanja proračuna za slijedeću kalendarsku 
godinu, obvezu izrade godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja kao i obvezu objave na 
službenim stranicama Grada Pazina i Ureda za udruge Vlade RH.  



 Kako je Grad Pazin na sjednici Gradskog vijeća od 16. listopada 2014. donio Pravilnik o 
postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba Grada Pazina u 
području društvenih djelatnosti („Službene novine Grada Pazina“ broj 29/14) isti je potrebno 
ukinuti kako bi se u skladu sa Zakonom o udrugama i Uredbom donio novi predmetni Pravilnik.  

 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.“ 

 Člankom 60. Uredbe propisano je: 

„(1) Svi davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe 
dužni su svoje opće akte kojima se uređuje financiranje i ugovaranje programa i projekata 
uskladiti s odredbama ove Uredbe u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. 

(2) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na postupke dodjele financijskih sredstava koji su 
započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe.“ 

 Sa svrhom ujednačene primjene odredaba Uredbe, Ured za Udruge objavit će  
Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe, s oglednim obrascima natječajne dokumentacije, 
kao uputu davateljima financijskih sredstava. Zaključno s 11. svibnja 2015. još nema objave 
na službenim stranicama Ureda za udruge. 

 Sukladno zakonskim odredbama Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene 
djelatnosti nakon objave Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe, s oglednim obrascima 
natječajne dokumentacije pripremit će prijedlog Pravilnika koji će biti upućen na javnu 
raspravu i Odboru za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva,a 
konačni prijedlog teksta Pravilnika biti će upućen na donošenje nadležnom tijelu jedinice 
lokalne samouprave.  

 


