
UPRAVNI ODJEL ZA  
PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 
KLASA: 230-01/17-01/01 
URBROJ: 2198/1-10-17-11 

Zadar,  28. ožujka 2017. godine 

Na temelju članka 18. Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ 
broj 22/15), Zadarska županija, Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove, objavljuje 

REZULTATE  
Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru 

raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela 
za pravne i zajednički poslove 

Temeljem provedenog Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu 
financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. 
godinu na poziciji Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove, objavljen na mrežnim 
stranicama Zadarske županije od 16. siječnja do 15. veljače 2017. godine,  kojim Zadarska 
županija kao davatelj financijskih potpora poziva udruge na prijavu programa ili projekata u 
prioritetnim područjima promicanje vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe te 
promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, donesena je Odluka o odobravanju potpora, KLASA: 230-01/17-01/01, URBROJ: 
URBROJ: 2198/1-10-17-9 od 28. ožujka 2017. godine, sljedećim udrugama: 

1. Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Zadarske županije
Naziv programa: Plan rada u 2017.
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata
Odobrena financijska potpora u iznosu 55.000,00 kn

2. Županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Zadarske
županije
Naziv programa: Program resocijalizacije i zaštite hrvatskih branitelja i članova njihovih
obitelji, te provedba sportskih aktivnosti u cilju poboljšanja kvalitete življenja članova Udruge i
članova njihovih obitelji



Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
Odobrena financijska potpora u iznosu 40.000,00 kn. 
 
3. Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata Republike Hrvatske, Zadar 
Naziv programa: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
Odobrena financijska potpora u iznosu 40.000,00 kn. 
 
4. Udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Zadarske županije  
Naziv programa: Civilni stradalnici  Domovinskog rata 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
Odobrena financijska potpora u iznosu 35.000,00 kn. 
 
5. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Zadarske županije 
Naziv programa: Veterani 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
Odobrena financijska potpora u iznosu 35.000,00 kn. 
 
6. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Zadarske županije 
Naziv programa: Očuvanje i sjećanje na poginule branitelje  i Domovinski rat  
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
Odobrena financijska potpora u iznosu 30.000,00 kn. 
 
7. Zajednica Udruga antifašističkih boraca i antifašista Zadarske županije 
Naziv programa: Program rada predsjedništva za 2017. godinu 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti antifašističke borbe 
Odobrena financijska potpora u iznosu 28.000,00 kn. 
 
8. Udruga specijalaca Domovinskog rata „Poskoci“ Zadar 
Naziv programa: Izrada Monografije SJP Poskoci Zadar 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata     
Odobrena financijska potpora u iznosu 20.000,00 kn. 
 
9. Udruga veterana ZNG IV. brigade Zadarske županije                
Naziv programa: Obilježavanje obljetnice osnutka 4. gardijske brigade „Pauci“, obilježavanje 
pogibelji branitelja pripadnika brigade kao i obilježavanje velikih događaja koji su se zbili 
tijekom Domovinskog rata 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
Odobrena financijska potpora u iznosu 20.000,00 kn. 
 
10. Udruga “Žene u Domovinskom ratu-Zadar” 
Naziv programa: Put ljubavi 
Područje aktivnosti. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
Odobrena financijska potpora u iznosu 20.000,00 kn. 
 
 
 



11. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Podružnica Zadar 
Naziv programa: Prikupljanje dokaza i podataka o stradanju pripadnika hrvatskoga naroda u 
zatvorima, logorima, i izbjeglištvu, program zaštite hrvatskih političkih zatvorenika i rješavanju 
njihovih pitanja kod nadležnih državnih tijela, publiciranje književnih radova te provođenju 
humanitarne pomoći 
Područje aktivnosti: promicanje pomoći stradalnicima i žrtvama komunističkog režima, 
promicanje vrijednosti građanskih inicijativa  
Odobrena financijska potpora u iznosu 15.000,00 kn. 
 
12. Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja 
„Eko Zadar“ 
Naziv programa: Zelena transformacija-građanska participacija 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti građanskih inicijativa 
Odobrena financijska potpora u iznosu 15.000,00 kn. 
 
13. Udruga dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata 7. domobranske pukovnije Zadar 
Naziv programa: Obilježavanje 25. obljetnice osnutka 7. domobranske pukovnije Zadar, te 
obilježavanje ostalih obljetnica i događanja tijekom 2017. 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
Odobrena financijska potpora u iznosu 15.000,00 kn. 
 
14. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Zadar 
Naziv programa: Skrb za HRVI iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji te promicanje 
vrijednosti Domovinskog rata 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
Odobrena financijska potpora u iznosu 15.000,00 kn. 
 
15. Udruga ratnih veterana 84. gardijske bojne "TERMITI" Zadar   
Naziv programa: Obilježavanje obljetnica poginulih i preminulih hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata pripadnika ratne postrojbe  84. gardijske bojne „TERMITI“ Zadar, 
obilježavanje oslobodilačkih akcija  Hrvatske  vojske i važnijih datuma vezanih za Domovinski  
rat, skrb za obitelji poginulih i  preminulih pripadnika ratne postrojbe 84. gardijske bojne 
„TERMITI“  
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata   
Odobrena financijska potpora u iznosu 15.000,00 kn. 
 
16. Hrvatski domobran, Udruga ratnih veterana Hrvatske, ogranak Zadar  
Naziv programa: Program rada Udruge za 2017. 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
Odobrena financijska potpora u iznosu 15.000,00 kn. 
 
17. Udruga dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata 112. brigade 
Naziv programa: Realizacija plana 2017. godine 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
Odobrena financijska potpora u iznosu 15.000,00 kn. 
 



18. Udruga Hrvatskih obrambenih snaga IX bojne „Rafael Vitez Boban“ Hrvatske vojske 
Zadarske županije 
Naziv programa: Svjedoci vremena-aktivni branitelji vrijednosti Domovinskog rata 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata    
Odobrena financijska potpora u iznosu 10.000,00. 
 
 
Pravo na dodjelu financijske potpore ne ostvaruje 5 programa/projekta koji ocjenjivanjem nisu  
ostvarili dovoljan broj bodova, i to sljedeći programi/projekti udruga (prema redoslijedu 
zaprimanja): 
1.Naziv programa: Programske aktivnosti 2017. 
Prijavitelj: Udruga osoba oštećena sluha Zadar 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih 
prava i temeljnih sloboda  
2. Naziv programa: Šarene radionice 
Prijavitelj: Udruga-Zajednica Talijana Zadar 
Partner: Udruga Dante Alighieri Zadar 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih 
prava i temeljnih sloboda  
3. Naziv programa: Dodjela financijske potpore iz sredstava proračuna Zadarske županije za 
2017. godinu 
Prijavitelj: Društvo „Josip Broz Tito“ Zadar 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe 
4. Naziv programa: Utemeljenje i izgradnja Memorijalnog centra (muzeja) logoraša u 
talijanskim fašističkim koncentracijskim logorima iz Hrvatske 
Prijavitelj: Udruga logoraša iz Dalmacije u talijanskim fašističkim koncentracijskim 
logorima 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
5. Naziv programa: Obojimo sate 
Prijavitelj: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru 
Partner: Udruga matice umirovljenika Biograd na moru 
Područje aktivnosti: promicanje vrijednosti građanskih inicijativa 
 
Za program prijavitelja Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari pod nazivom Umrežavanjem do 
uspjeha nije izvršeno bodovanje niti odobrena financijska potpora jer je utvrđeno kako sadržaj 
programa ne odgovara prioritetnom području javnog poziva.  
 
Zbog nepotpune prijavne dokumentacije, administrativnu provjeru potpunosti i pravovremenosti 
prijava nisu zadovoljile sljedeće udruge:  
1. Udruga Prvi Hrvatski redarstvenik, Podružnica Zadarske županije 
2. Udruga ratnih veterana 9. gardijske brigade “Vukovi”, Podružnica Benkovac  
3. Moto Klub 4. Gardijska - Split 
4. Udruga veterana Vojne policije sudionika Domovinskog rata Zadarske županije       
5. Zajednica Udruga veterana Vojne policije iz Domovinskog rata 
6. Udruga dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata Pridraga 



S udrugama koje su ostvarile financijske potpore sklopit će se pojedinačni ugovori kojima se 
uređuju međusobna prava i obveze u svezi odobrenih potpora sukladno Odluci o financiranju 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provede udruge iz sredstava proračuna 
Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 22/15). Isplata dodijeljenih 
financijskih potpora vršit će se u jednakim mjesečnim ratama počam od mjeseca sklapanja 
ugovora do konca 2017. godine. 
 
Prijavitelji imaju pravo na prigovor u roku 8 radnih dana od dana objave ovih Rezultata. Prigovor 
se podnosi u pisanom obliku na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za pravne i zajedničke 
poslove, Božidara Petranovića 8., 23 000 Zadar.  
Prigovor se može podnijeti isključivo na proceduralnu povredu natječajnog postupka, dok se ne 
može podnijeti na sadržaj odluke o neodobravanju sredstava ili visini sredstava. 
Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka. 
 
Javnom objavom ovih Rezultata na mrežnim stranicama Zadarske županije svi prijavitelji 
se smatraju obaviješteni o rezultatima Javnog poziva. 
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