
 Temeljem 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), članka 24. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz 
Proračuna Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ br. 19/16) a sukladno 
provedenom Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro 
iz Proračuna Općine Cerovlje za 2018. godinu, Klasa:402-08/18-01/01, Urbroj: 2163/06-01-
01-18-3 od 22. veljače 2018. godine, Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, na 
sjednici održanoj dana 06. travnja 2018. godine donosi 
 

ODLUKU 

o administrativnoj provjeri prijava po Javnom natječaju za financiranje programa i 

projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje za 2018. godinu 

I. 

(1) Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz 
Proračuna Općine Cerovlje za 2018. godinu, Klasa:402-08/18-01/01, Urbroj: 2163/06-01-01-
18-3 od 22. veljače 2018. godine pristiglo je ukupno petnaest (15) prijava. 

Redni 
broj prijave 

Podnositelj prijave 
Područje za koje se traži financiranje 

0-18-6 Planinarsko društvo Pazinka Program u sportu 

0-18-7 Sportska udruga Općine Cerovlje Program u sportu  

0-18-8 Društvo osoba sa tjelesnim 
invaliditetom Pazin 

Projekt u socijalnoj skrbi i zdravstvu  

0-18-9 Boćarski klub Older Program u sportu 

0-18-10 Udruga antifašista Pazin Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

0-18-11 Udruga slijepih Istarske županije Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

0-18-12 Udruga umirovljenika Pazin Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

0-18-13 Sigurna kuća Istre Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

0-18-14 Boćarski klub Oslići  Program u sportu  

0-18-15 Udruga poljoprivrednih proizvođača 
Općine Cerovlje 

Program - Ostala područja  

0-18-16 Društvo distrofičara Istre Pula Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu  

0-18-17 Planinarsko rekreativni klub slijepih 
Istarske županije 

Program u sportu  

0-18-18 Folklorno društvo Pazin Program u kulturi 

0-18-19 Konopaški klub Učka-Cerovlje-Lupoglav Program u sportu 

0-18-20 Lovačka udruga Šljuka Projekt u sportu 

 

(2) Prilikom administrativne provjere utvrđeno je kako se sljedeći prijavitelji upućuju u daljnju 

proceduru: 

Redni 
broj prijave 

Podnositelj prijave Područje za koje se traži financiranje 

0-18-6 Planinarsko društvo Pazinka Program u sportu 

0-18-7 Sportska udruga Općine Cerovlje Program u sportu  

0-18-8 Društvo osoba sa tjelesnim 
invaliditetom Pazin 

Projekt u socijalnoj skrbi i zdravstvu  

0-18-9 Boćarski klub Older Program u sportu 

0-18-10 Udruga antifašista Pazin Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

0-18-11 Udruga slijepih Istarske županije Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

0-18-12 Udruga umirovljenika Pazin Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu 



0-18-13 Sigurna kuća Istre Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

0-18-14 Boćarski klub Oslići  Program u sportu  

0-18-15 Udruga poljoprivrednih proizvođača 
Općine Cerovlje 

Program - Ostala područja  

0-18-16 Društvo distrofičara Istre Pula Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

0-18-17 Planinarsko rekreativni klub slijepih 
Istarske županije 

Program u sportu 
 

0-18-18 Folklorno društvo Pazin Program u kulturi 

0-18-19 Konopaški klub Učka-Cerovlje-Lupoglav Program u sportu 

0-18-20 Lovačka udruga Šljuka Projekt u sportu 

 
 
 

 
KLASA: 402-08/18-01/01 
URBROJ: 2163/06-03-02-18-22 
Cerovlje, 06. travnja 2018.  
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