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RADIONICA ZA PRIJAVITELJE, 21.  SIJEČNJA 2019.



Cilj NatječajaCilj NatječajaCilj NatječajaCilj Natječaja
�Cilj ovog javnog natječaja je prikupljanje prijedloga 
programa/projekata/manifestacija od interesa za opće 
dobro koje provode organizacije civilnog društva s područja 
Grada Pazina i/ili se aktivnosti provode na području Grada 
Pazina i/ili su korisnici s područja Grada Pazina, sukladno 
Strategiji razvoja Grada Pazina 2015.-2020. te drugim 
strateškim i planskim dokumentima Grada Pazina 
http://www.pazin.hr/gospodarstvo-financije/strategija-
razvoja/



Područja i planirani iznosi financiranjaPodručja i planirani iznosi financiranjaPodručja i planirani iznosi financiranjaPodručja i planirani iznosi financiranja
Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 580.000,00 kuna. Od toga za:

Prioritetno područje 1 – odgoj i obrazovanje 110.000,00 kuna

Prioritetno područje 2 – socijalna skrb i zdravstvo 140.000,00 kuna

Prioritetno područje 3 – kultura  220.000,00 kuna

Prioritetno područje 4 – ostala područja od interesa za opće dobro 110.000,00 kuna

� Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt/manifestaciju je 
3.000,00 kuna.

�Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt/manifestaciju je 
60.000,00 kuna.



Obveza sufinanciranjaObveza sufinanciranjaObveza sufinanciranjaObveza sufinanciranja
�Ovim Natječajem iz proračuna Grada Pazina moguće je financirati 
program/projekt/manifestaciju u iznosu od maksimalno 80% ukupnih 
prihvatljivih troškova, pri čemu su potencijalni prijavitelji dužni osigurati 
sufinanciranje iz vlastitih sredstva i/ili drugih izvora financiranja u iznosu 
od minimalno 20% ukupnih prihvatljivih troškova cjelokupnog 
programa/projekta/manifestacije

� Doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja. Ako 
nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost 
volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne 
prijavitelje programa/projekta/manifestacije u iznosu od 33 kn/sat.



Prihvatljivi prijaviteljiPrihvatljivi prijaviteljiPrihvatljivi prijaviteljiPrihvatljivi prijavitelji
Na ovaj Natječaj mogu se prijaviti potencijalni korisnici sredstava uz uvjet da: 

� su registrirani kao udruge ili druge OCD čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,

�su upisani u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar,

�su upisani u Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar,

�su se svojim statutom opredijelile za obavljanje aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i 
zakonom, 

�program/projekt/manifestacija koju prijave na ovaj Natječaj prihvatilo je nadležno tijelo OCD kroz usvajanje godišnjeg programa rada,

�imaju sjedište na području Grada Pazina i/ili provode program/projekt/manifestaciju na području  Grada Pazina i/ili za korisnike s područja Grada Pazina, 

�su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora, nemaju dugovanja s osnove plaćanja 
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Grada te trgovačkim društvima u 
vlasništvu Grada, 

�uredno predaju sva izvješća Gradu.

�imaju utvrđen način javnog objavljivanja opisnog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama OCD ili na drugi odgovarajući način), 

�imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta/manifestacije,  

�se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,

�program/projekt/manifestacija, koji prijave na ovaj natječaj zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru i u skladu je s navedenim prioritetima. 



Prihvatljivi Prihvatljivi Prihvatljivi Prihvatljivi prijavitelji i partnerstvaprijavitelji i partnerstvaprijavitelji i partnerstvaprijavitelji i partnerstva
�OCD može na ovaj Natječaj prijaviti i ugovoriti najviše jedan (1) program i/li tri (3) 
projekta/manifestacije kao prijavitelj. 

�Ukoliko prijavitelj prijavi više od jednog (1) programa odnosno tri (3) projekta/manifestacije, sve 
prijave će biti odbačene. 

�Broj sudjelovanja OCD na programima/projektima/manifestacijama u svojstvu partnera nije 
ograničen.

� Prijavitelj je u cijelosti odgovoran za provedbu programa/projekta/manifestacije, izvještavanje i 
rezultate programa/projekta/manifestacije.

�Partnerstvo u provođenju programa/projekta/manifestacije je poželjno, ali nije obvezno. OCD može 
sudjelovati kao partner u više od jedne prijave. Aktivnosti i troškove svih partnera na projektu ima 
pravo prijaviti samo nositelj projekta.

� Prijavitelj i partner prijavi trebaju priložiti popunjenu, potpisom odgovorne osobe te pečatom 
ovjerenu Izjavu o partnerstvu. Izjavu popunjava i potpisuje svaki od partnera pojedinačno i mora biti 
priložen u izvorniku. 



Prihvatljivi troškoviPrihvatljivi troškoviPrihvatljivi troškoviPrihvatljivi troškovi
Sredstvima ovog natječaja mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem 
programa/projekta/manifestacije u vremenskom razdoblju naznačenom u ovim Uputama i definiranom u 
Ugovoru.

Prilikom ocjenjivanja programa/projekta/manifestacije, ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na 
predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova. Stoga je u interesu prijavitelja da dostavi realan 
proračun temeljen na realnim troškovima.

Prihvatljivi troškovi  su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije: 

� Nastali su u razdoblju provedbe programa/projekta/manifestacije u skladu s ugovorom, 

�Moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu programa/projekta/manifestacije,

�Nužni su za provedbu programa/projekta/manifestacije koji je predmetom dodjele financijskih sredstava, 

�Mogu biti identificirani i provjereni te računovodstveno su evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim 
propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, 

�Trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno 
načelima ekonomičnosti i učinkovitosti. 



Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi ---- izravni izravni izravni izravni 

Prihvatljivim se smatraju sljedeći izravni troškovi korisnika financiranja: 

�Troškovi zaposlenika angažiranih na programu/projektu/manifestaciji koji odgovaraju stvarnim 
izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaće i 
naknade, sukladno odredbama Pravilnika i Uredbe, 

�Putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u 
programu/projektu/manifestaciji, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve 
naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, 

�Troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama, 

�Troškovi materijala pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama, 

�Ostali troškovi koji izravno proistječu iz programa/projekta/manifestacije. 



Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi ---- neizravni neizravni neizravni neizravni 

�Pod neizravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji nisu 
izravno povezani s provedbom programa/projekta/manifestacije, ali 
neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva pri čemu i ovi 
troškovi trebaju biti specificirani i obrazloženi.

� Vrijednost neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski 
materijal, knjigovodstvene usluge, sitan inventar, telefon, pošta i 
drugi neizravni troškovi koji nisu povezani isključivo s provedbom 
programa/projekta/manifestacije ne smije biti viši od 30% ukupnog 
iznosa proračuna koji se traži iz proračuna Grada.



Neprihvatljivi troškoviNeprihvatljivi troškoviNeprihvatljivi troškoviNeprihvatljivi troškovi
�Dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova, 

�Dospjele kamate, 

�Stavke koje se već financiraju iz drugih javnih izvora, 

�Gubici na tečajnim razlikama, 

�Zajmovi trećim stranama, 

�Kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova,

�Ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi,

�Troškovi kamata na dug,

�Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu,

�Plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima,

�Troškovi koji nisu predviđeni ugovorom,

�Drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima programa/projekta/manifestacije.



Neprihvatljivi troškoviNeprihvatljivi troškoviNeprihvatljivi troškoviNeprihvatljivi troškovi
�Neprihvatljivim će se smatrati  i svi drugi navedeni troškovi 
koji se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim 
propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na 
istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se 
ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih 
izvora.

�Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja



Kako se prijaviti?Kako se prijaviti?Kako se prijaviti?Kako se prijaviti?
�Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Pravilnikom 
o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna 
Grada Pazina i Uputama za prijavitelje dio natječajne dokumentacije i dostupni na 
službenim mrežnim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr

� Prijave se dostavljaju u papirnatom i elektroničkom obliku (na CD-u - word/excel
format). Obrazac je potrebno ispuniti računalom. Rukom ispunjeni obrasci neće biti 
uzeti u razmatranje. Obrasci u kojima nedostaju podaci vezani uz sadržaj 
programa/projekta/manifestacije neće biti uzeti u razmatranje. 

�Obavezan je odgovor na svako pitanje a ako nije primjenjivo tada stavljate oznaku
N/P.

�Prijave koje nisu dostavljene u papirnatom i elektroničkom obliku na propisanim 
obrascima, u propisanom roku, popunjene na računalu, koje nisu potpisane i ovjerene, 
nepotpune prijave i prijave koje ne sadrže obvezne priloge, smatrat će se nevažećima te 
se neće razmatrati.



Potpuna prijavaPotpuna prijavaPotpuna prijavaPotpuna prijava
�Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,

�Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,

�Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,      

�Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o upisu u Registar udruga, Registar neprofitnih 
organizacija, odnosno drugi odgovarajući registar,

�Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave da se prijavitelj svojim statutom opredijelio za 
obavljanje aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima se promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s 
Ustavom i zakonom, 

�Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave da je program/projekt/manifestaciju koju je 
prijavitelj prijavio na ovaj Natječaj prihvatilo  nadležno tijelo OCD 

�Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave da je prijavitelj uredno ispunio obveze iz svih 
prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora, nema dugovanja s osnove 
plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom 
proračunu, proračunu Grada te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i redovno predaje izvješća Gradu, 

�Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne 
vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom. 

�Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se 
program/projekt/manifestacija provodi u partnerstvu. 



Gdje poslati prijavu?Gdje poslati prijavu?Gdje poslati prijavu?Gdje poslati prijavu?
U potpunosti ispunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu u papirnatom obliku sa svim obveznim 
prilozima potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku (na CD-u -
word/excel format). Prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u 
papirnatom obliku.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene 
za zastupanje i voditelja programa/projekta/manifestacije te ovjerene službenim pečatom 
prijavitelja kao i ostale obvezne priloge utvrđene ovim Natječajem. Prijava u elektroničkom 
obliku sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku.

�Prijava na Natječaj u papirnatom obliku dostavlja se preporučeno poštom ili osobno u prijamnu 
kancelariju gradske uprave (pisarnicu), uz napomenu: “ Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 
2019. godini – NE OTVARATI prije sastanka Povjerenstva za  provjeru ispunjavanja propisanih 
(formalnih) uvjeta“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u 
papirnatom obliku.



Gdje poslati Gdje poslati Gdje poslati Gdje poslati prijavuprijavuprijavuprijavu????
GRAD PAZIN

Družbe sv, Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin

“ Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija 
od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini
– NE OTVARATI prije sastanka Povjerenstva za  provjeru ispunjavanja 
propisanih (formalnih) uvjeta“.

Prijave dostavljene na neki drugi način (npr. faksom ili elektroničkom 
poštom) ili dostavljeni na drugu adresu bit će odbijene.



Rok za prijavuRok za prijavuRok za prijavuRok za prijavu
�Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 15. veljače 2019. odnosno do 15:00 
sati istoga dana ukoliko se radi o osobnoj dostavi. 

� Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je 
zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj 
Natječaj. 

� U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana 
potvrda o prijmu dostave.

�Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

� Cjeloviti tekst Natječaja s pripadajućom dokumentacijom dostupni su na 
službenim mrežnim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr .



Kome postaviti pitanja? Kome postaviti pitanja? Kome postaviti pitanja? Kome postaviti pitanja? 
�Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, 
slanjem upita na sljedeću adresu: drustvene.djelatnosti@pazin.hr i to najkasnije 15 
dana prije isteka ovog Natječaja.

� Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese 
onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

� Grad Pazin će za potencijalne prijavitelje održati pripremnu radionicu za izradu prijava 
programa/projekata/manifestacija i to najkasnije 15 dana prije isteka ovog Natječaja.

� U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Pazin ne može 
davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova 
navedenih u prijavi.



Minimalni bodovni pragMinimalni bodovni pragMinimalni bodovni pragMinimalni bodovni prag
�Minimalni bodovni prag prema bodovnom kriteriju obrasca za 
ocjenu da bi prijedlog programa/projekta/manifestacije mogao ući u 
izbor za dodjelu raspoloživih financijskih sredstava sukladno uvjetima 
natječaja je 61 bod od maksimalnih 100 bodova. 

� Programi/projekti/manifestacije koji prilikom postupka ocjenjivanja 
ne ostvare minimalno 61 bod neće moći biti financirani kroz ovaj 
natječaj



UgovaranjeUgovaranjeUgovaranjeUgovaranje
�Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva Grad će potpisati Ugovor o 
financiranju programa/projekata/manifestacija najkasnije 30 dana od dana donošenja Odluke o 
dodjeli financijskih sredstava. 

�U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa/projekta/manifestacije, nadležni 
upravni odjel Grada ima obvezu prethodno pregovarati s prijaviteljem o stavkama proračuna 
programa/projekta/manifestacije i aktivnostima u opisnom dijelu programa/projekta/manifestacije 
koje treba izmijeniti. 

� Prije konačnog potpisivanja Ugovora, nadležan upravni odjel mora zatražiti reviziju obrasca 
proračuna kako bi procjenjeni troškovi odgovarali iznosu financijske potpore i realnim troškovima u 
odnosu na predložene aktivnosti. 

� Ukoliko, nakon procesa pregovora, procesa revizije proračunskih obrazaca i eventualnih izmjena 
aktivnosti u opisnom dijelu, neki od prijavitelja odustanu, preostala financijska sredstva biti će 
dodijeljivana prijaviteljima programa/projekata/manifestacija koji su slijedeći prema rang listi
Povjerenstva za ocjenjivanje. 



Indikativni kalendar natječajnog postupkaIndikativni kalendar natječajnog postupkaIndikativni kalendar natječajnog postupkaIndikativni kalendar natječajnog postupka
Faze natječajnog postupka Datum

Objava natječaja 15.01.

Rok za slanje prijava 15.02.

Rok za slanje pitanja vezanih uz natječaj 01.02.

Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz natječaj 07.02.

Rok za održavanje pripremne radionice za izradu prijava na natječaj 01.02.

Rok za provjeru propisanih uvjeta natječaja 22.02.

Rok za donošenje Odluke o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja 25.02.

Rok za slanje obavijesti prijaviteljima koji ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja 05.03.

Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja 10.03.

Rok za objavu odluke o dodjeli financijskih sredstava 17.03.

Rok za slanje obavijesti prijaviteljima kojima nisu odobrena sredstva 20.03.

Rok za ugovaranje 30.03.



2. Natječaj za sufinanciranje programa javnih
potreba u sportu Grada Pazina u 2019. godini
WWW.ZSU-PAZIN.HR. 



2. Natječaj za sufinanciranje programa javnih
potreba u sportu Grada Pazina u 2019. godini
� Temeljem čl. 8. 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.), Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin, donosi

� GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA 2019. GODINU

�Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 660.000,00 kuna namijenjenih za redovnu aktivnost 

sportskih klubova i udruga, te 25.000,00 kuna namijenjenih za sportske manifestacije. 

�Naziv javnog natječaja je „Natječaj za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu 

Grada Pazina u 2019. godini“, a planirano vrijeme objave i trajanja je od 22.01.2019. do 

25.02.2019. godine (za redovnu aktivnost sportskih klubova i udruga, te sportske manifestacije)

�www.zsu-pazin.hr. 



Natječaj za sufinanciranje programa javnih
potreba u sportu Grada Pazina u 2019. godini

U području školovanja sportskog kadra očekuje se ukupno 5 programa/projekata koji će se 

financirati. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 30.000,00 kuna. 

Naziv javnog natječaja je „Natječaj za sufinanciranje školovanja sportskog kadra u 2019. 

godini“, a planirano vrijeme objave i trajanja je od 22.01.2019. do 31.10.2019. godine ili s 

danom objave o iskorištenosti sredstava namijenjenih predmetu ovog javnog natječaja, 

ovisno koji uvjet prije nastupi. 

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina će na svojoj internet stranici www.zsu-pazin.hr izvijestiti 

zainteresirane prijavitelje kada su sva sredstva iskorištena, nakon čega se javni natječaj zatvara.



Natječaj za sufinanciranje programa javnih
potreba u sportu Grada Pazina u 2019. godini

Redovna aktivnost sportskih klubova i udruga

Programi sportskih škola; programi treninga i natjecanja sportaša

seniorskog uzrasta i mlađih dobnih kategorija; redovna djelatnost

sportskih saveza; organizacija sportskih priredbi; provedba sportsko-

rekreacijskih aktivnosti građana; provedba sportskih aktivnosti djece

predškolske dobi; provedba sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u

razvoju i osoba s invaliditetom
660.000,00 kuna

Sportske manifestacije

Sportske manifestacije povodom obilježavanja gradskih blagdana –

ukupno. Od toga za:
25.000,00 kuna

Dan Grada 2.500,00 kuna

Rujanske svečanosti 13.000,00 kuna

Rim 4.500,00 kuna

Međunarodni programi 5.000,00 kuna

Školovanje sportskog kadra

Školovanje sportskog kadra za osobe u sportskim udrugama – voditelji, 

treneri i ostalo 30.000,00 kuna

UKUPNO 715.000,00 kuna



3. Javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu 
obilježavanja Dana Grada Pazina

WWW.PAZIN.HR



3. Javni natječaj za financiranje manifestacija u 
povodu obilježavanja Dana Grada Pazina

�Planiran je za ožujak 2019. godine

�Nositelj Ured Grada

�Planirana financijska sredstva 20.000,00 kuna



4. J4. J4. J4. Javniavniavniavni natječajnatječajnatječajnatječaj zazazaza podnošenjepodnošenjepodnošenjepodnošenje prijavaprijavaprijavaprijava zazazaza dodjeludodjeludodjeludodjelu
nekretninanekretninanekretninanekretnina////prostoraprostoraprostoraprostora u u u u vlasništvuvlasništvuvlasništvuvlasništvu Grada Pazina Grada Pazina Grada Pazina Grada Pazina nananana
korištenjekorištenjekorištenjekorištenje udrugamaudrugamaudrugamaudrugama zazazaza provođenjeprovođenjeprovođenjeprovođenje aktivnostiaktivnostiaktivnostiaktivnosti od od od od 
interesainteresainteresainteresa zazazaza općeopćeopćeopće dobrodobrodobrodobro

WWW.PAZIN.HR



UvodnoUvodnoUvodnoUvodno
�Javni natječaj planiran je za siječanj 2019. godine i objavljen je 15. siječnja 2019. 
godine te traje 30 dana od objave natječaja (dakle zaključno s 14. veljače 2019.)

�Sve informacije pronaći ćete na www.pazin.hr

�Pravo podnošenja pisane prijave imaju udruge i druge organizacije civilnog društva
(dalje u tekstu: udruge).

�Ugovor o korištenju nekretnine (5+5) godina

�zaključuje se na određeno vrijeme od 5 (slovima: pet) godina. Istekom roka od 5 
(slovima: pet) godina korisniku se, nekretnina dodijeljena temeljem Pravilnika, može
ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih 5 (slovima: pet) godina, bez 
provođenja javnog natječaja, pod uvjetom da korisnik nekretnine svake godine redovito
podnosi izvješće o radu i financijsko izvješće na zadanom obrascu nadležnog odjela za 
udruge i samo ako je korisnik dodijeljenu nekretninu koristio sukladno ugovoru i uredno
izvršavao ugovorne obveze te i dalje ima potrebu za tom nekretninom. 











Neka od postavljenih pitanja i odgovori
1. Jesu li prihvatljivi neizravni troškovi oni vođenja računa od strane banke s obzirom da nisu navedeni ni kao prihvatljivi ni kao 
neprihvatljivi?

Neizravni troškovi oni vođenja računa od strane banke nisu prihvatljivi.

2. Navedeno je da "Prijava u elektroničkom obliku sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku." Znači li to da je potpisane i 
pečatirane obrasce potrebno skenirati ili mogu biti sadržajno isti ali ne potpisani, odnosno u word i excel formatu?

Prijava u elektroničkom obliku mora biti sadržajno ista , ali ne mora biti skenirana i potpisana jer se dostavlja u word i excell formatu.

3. Je li prihvatljiv prijavitelj udruga koja nema sjedište na području Grada Pazina, ali bi isključivi korisnici projektnih rezultata bili građani tj. 
djeca Pazina?

Da, sukladno članku 11. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina

-----Original Message-----
From: info@upris.hr [mailto:info@upris.hr] 
Sent: Wednesday, January 16, 2019 12:59 PM
To: Nevija Srdoč <Nevija.Srdoc@pazin.hr>
Subject: Pitanja o Javnom natječaju za udruge



Hvala na pažnji
Kontakt:  drustvene.djelatnosti@pazin.hr 



Pitanja i odgovori


