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Novi normativni okvir za djelovanje udruga

2

• Zakon o udrugama (NN 74/14)
• Zakon stupio na snagu 1. listopada 2014.

• sve udruge dužne su uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu
dana od stupanja Zakona na snagu (do 1. listopada 2015.) 

• cilj donošenja novog Zakona o udrugama: 
• osiguravanje učinkovitog djelovanja udruga sa svojstvom pravne osobe

• stvaranje preduvjeta za djelotvorno financiranje programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj

• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga

• Uredba o kriterijima , mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)

• Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)

https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vodi%C4%8D za osnivanje udruge i uskla%C4%91ivanje s novim propisima.pdf
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vodi%C4%8D za osnivanje udruge i uskla%C4%91ivanje s novim propisima.pdf
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Razlozi donošenja novog Zakona o udrugama
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2012. provedeno javno savjetovanje o učincima i izazovima u provedbi Zakona o 
udrugama iz 2001. 

 značajan korak u jačanju autonomije u radu udruga, kao privatno - pravnih osoba koje osnivaju i 
kojima upravljaju njihovi članovi 

 temelji za razvoj mjerila, kriterija i postupaka za proračunske dotacije projektima i programima od 
interesa za opće dobro koje provode udruge 

 nedovoljno jasne odredbe o upravljanju udrugom i tijelima udruge, udruživanju udruga u saveze, 
članstvu, skupštini udruge, poštivanju načela demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja 
volje članova kod unutarnjeg ustroja udruge, stjecanju i raspodjeli imovine te obavljanju 
gospodarskih djelatnosti 

 različita tumačenja i neujednačene primjene odredbi Zakona, kako od strane nadležnih registracijskih 
tijela, tako i samih udruga koje su propustile ta pitanja urediti statutom, čime je bio otvoren prostor 
za poteškoće i nesporazume u djelovanju udruge 

 neprecizne odredbe o nadzoru

Razlozi donošenja novog Zakona o udrugama
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nedovoljno razrađeni uvjeti financiranja udruga iz javnih izvora 

• različiti standardi u postupanju kako na državnoj, tako i na lokalnoj razini

• mogućnosti različitih zlouporaba u korištenju sredstava iz javnih izvora 
namijenjenih udrugama za provođenje programa i projekata od interesa za opće 
dobro

• nedovoljna javnost, odnosno transparentnost rada udruga kad koriste sredstva iz 
javnih izvora 

• nedostupnost podataka iz financijskih izvještaja udruga o financijskom poslovanju 
udruga 

• nedovoljno povjerenje građana i javnosti u svrhovitost izravnog i neizravnog 
financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

53.000 registriranih udruga – stalno rastući broj
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Izdvajanja iz javnih izvora za programe i projekte OCD-a
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Izvor sredstava Dodijeljeni iznos u 
2013.

% Dodijeljeni iznos u 
2014.

%

Sredstva iz proračuna gradova 477.457.001,58 kn 29,77 448.206.162,08 kn 27,42

Sredstva iz dijela prihoda od igara na
sreću

304.013.119,12 kn 18,95 351.415.999,72 kn 21,50

Sredstva iz proračuna Grada Zagreba 276.146.386,07 kn 17,22 268.732.011,14 kn 16,44

Sredstva iz državnog proračuna 254.635.687,27 kn 15,88 286.262.042,79 kn 17,51

Sredstva iz proračuna općina 184.765.240,03 kn 11,52 167.277.489,83 kn 10,23

Sredstva iz proračuna županija 104.652.124,66 kn 6,52 106.206.583,13 kn 6,50

Sredstva iz dijela HRT pristojbe 843.755,73 kn 0,05 2.890.322,27 kn 0,18

Sredstva iz naknade za zaštitu okoliša 753.128,02 kn 0,05 1.679.674,53 kn 0,10

Nefinancijska sredstva (nacionalna razina) 676.836,67 kn 0,04 1.957.358,84 kn 0,12

Ukupno 1.603.943.279,15 kn 100 1.634.627.644,33 kn 100,00

Izdvajanja iz javnih izvora za projekte i programe u području sporta
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Izvor sredstava Dodijeljeni iznos u 
2012.

% Dodijeljeni iznos u 
2013.

%

Sredstva iz proračuna županija i Grada 
Zagreba

228.600.645,22 kn 38,66 245.121.239,64 kn 39,78

Sredstva iz proračuna gradova 227.181.965,61 kn 38,42 245.440.266,84 kn 39,83

Javni izvori na nacionalnoj razini 135.508.038,00 kn 22,92 125.646.151,70 kn 20,39

Ukupno 591.290.648,83 kn 100 616.207.658,18 kn 100,00
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Izdvajanja iz javnih izvora za projekte i programe u području sporta –
pregled specifičnih područja financiranja u 2013. – nacionalna razina
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Specifično područje financiranja Iznos %

Javne potrebe Republike Hrvatske u sportu na nacionalnoj razini (Hrvatski olimpijski odbora 
i nacionalni sportski savezi) 100.364.354,00 79,9

Hrvatski paraolimpijski odbor – javne potrebe u sportu na državnoj razini 9.491.850,21 7,6

Hrvatski školski sportski savez – javne potrebe u sportu na državnoj razini 9.410.787,74 7,5

Hrvatski sveučilišni sportski savez – javne potrebe u sportu na državnoj razini 2.950.955,75 2,3

Hrvatski sportski savez gluhih – javne potrebe u sportu na državnoj razini 2.136.204,00 1,7

Javne potrebe u sportu na regionalnoj razini 800.000,00 0,6

Potpora organiziranju sportskih manifestacija i natjecanja u svim granama sporta 264.000,00 0,2

Institucionalna i programska potpora amaterskim sportskim klubovima 218.000,00 0,2

Poticaj razvoju sporta na otocima 10.000,00 *

Ukupno 125.646.151,70 100,0

Izdvajanja iz javnih izvora za projekte i programe u području sporta –
pregled specifičnih područja financiranja u 2013. – županijska razina i
Grad Zagreb
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Specifično područje financiranja Iznos %

Javne potrebe u sportu na regionalnih razini 237.342.074,13 96,8

Potpora organiziranju sportskih manifestacija i natjecanja u svim granama sporta  5.778.215,51 2,3

Institucionalna i programska potpora amaterskim sportskim klubovima 1.195.450,00 0,5

Sportski program tijekom školskih praznika 318.000,00 0,1

Hrvatski školski sportski savez – javne potrebe u sportu 310.000,00 0,1

Hrvatski paraolimpijski odbor – javne potrebe u sportu 146.500,00 0,1

Poticaj razvoju sporta na otocima 24.000,00 *

Potpora razvoju sporta u područjima od posebne državne skrbi 7.000,00 *

Ukupno 245.121.239,64 100,0
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Izdvajanja iz javnih izvora za projekte i programe u području sporta –
pregled specifičnih područja financiranja u 2013. – gradska razina

9

Specifično područje financiranja Iznos %

Javne potrebe u sportu na lokalnoj razini 153.317.702,26 62,47

Institucionalna i programska sredstava amaterskim sportskim klubovima 46.408.490,28 18,91

Potpora organiziranju sportskih manifestacija i natjecanja u svim granama športa 22.477.999,78 9,16

Javne potrebe Republike Hrvatske u sportu na nacionalnoj razini 10.025.971,89 4,08

Potpora razvoju sporta u područjima od posebne državne skrbi 9.503.482,70 3,8

Poticaj razvoju sporta na otocima 3.518.509,93 1,43

Hrvatski školski sportski savez - javne potrebe u sportu 109.960,00 0,04

Sportski program tijekom školskih praznika 54.000,00 0,02

Hrvatski paraolimpijski odbor - javne potrebe u sportu 24.150,00 0,01

Ukupno 245.440.266,84 100,0

Financiranje programa i projekata udruga od 
interesa za opće dobro iz javnih izvora
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• pojmovno određenje programa i projekata od interesa za opće dobro:

• pobrojano 40-tak različitih aktivnosti udruga od interesa za opće dobro, otvorena lista

• otvorena mogućnost (kada se za to ostvare odgovarajući uvjeti) da se i posebnim propisima mogu 
utvrditi porezne olakšice i druge povlastice za udruge koje provode programe ili projekte od 
interesa za opće dobro, kao i za pravne i fizičke osobe koje financijskim sredstvima podupiru 
djelovanje za opće dobro - nije propisan rok ni propisi kojima će se to regulirati

ZAOKRUŽENI I TEMATSKI JASNO ODREĐENI SKUPOVI/SKUP AKTIVNOSTI KOJE SU U SKLADU S 
VREDNOTAMA PROPISANIMA USTAVOM RH, TE ČIJE PROVOĐENJE KROZ DUGOROČNI ILI VREMENSKI 
OGRANIČENI ROK DJELOVANJA DAJE VIDLJIVU DODANU DRUŠTVENU VRIJEDNOST KOJOM SE PODIŽE 

KVALITETA ŽIVOTA POJEDINCA I UNAPRJEĐUJE RAZVOJ ŠIRE DRUŠTVENE ZAJEDNICE 
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Tko i kako može financirati programe i projekte udruga od 
interesa za opće dobro ?
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 državni proračun (uključujući i sredstva od igara na sreću)

 proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

 javni fondovi i prihodi javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija

 fondovi Europske unije

 inozemni javni izvori

 nadležna državna tijela (ministarstva, Vladini uredi) 

 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

 druge javne institucije

 trgovačka društva u vlasništvu RH I JLPS

 druge pravne osobe kada iz javnih izvora financiraju programme i projekte udruga, 
doniraju sponzoriraju udruge

 sukladno kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge koji se uređuju Uredbom 

SREDSTVIMA IZ 
JAVNIH IZVORA

TKO

KAKO

Kriteriji, mjerila i postupci financiranja 
programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge 
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 Vlada RH donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

 donošenjem uredbe prestao važiti Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila 
za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

 usuglašavanje postupaka financiranja iz domaćih izvora s procedurama dodjele 
sredstava iz fondova Europske unije (uređene Zajedničkim nacionalnim 
pravilima za provedbu projekata i programa iz strukturnih fondova EU

 Ured za udruge izradio Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe s potrebnim
obrascima

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Priru%C4%8Dnik za postupanje u primjeni Uredbe o financiranju.pdf
https://udruge.gov.hr/vijesti/objavljen-prirucnik-za-primjenu-uredbe-o-financiranju-udruga/2808
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Kada se primjenjuje Uredba ?
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• provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani 
strateškim i planskim dokumentima

• provedbu nacionalnih, regionalnih i lokalnih programa javnih potreba utvrđenih 
posebnim zakonom

• obavljanje određene javne ovlasti povjerene posebnim zakonom

• pružanje socijalne usluge temeljem posebnog propisa 

• sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i 
projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora 

• podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge

• programe ili projekte zapošljavanja

• donacije i sponzorstva i

• druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz javnih izvora

Kada se 
udrugama 

odobravaju 
financijska 
sredstva iz 

javnih izvora 
za: 

Kada se udrugama odobravaju nefinancijske podrške u pravima, 
pokretninama i nekretninama

Mjerila koja mora ispunjavati udruga
koja koristi sredstva iz javnih izvora

upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih 
organizacija 

 statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i 
aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima 
promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti 
s Ustavom i zakonom

mora uredno ispunjavati obveze iz svih 
prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 
javnih izvora

mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga 
davanja prema državnom proračunu i 
proračunima jedinica lokalne samouprave

protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za 
zastupanje udruge i voditelja programa ili 
projekta ne vodi se kazneni postupak i nije 
pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo 
iz članka 48. Uredbe 

udruga mora imati organizacijske kapacitete i  
ljudske resurse za provedbu projekta i 
transparentno upravljanje javnim sredstvima 

dodatni uvjeti koje propiše davatelj financijskih 
sredstava (volonteri, umrežavanje, međunarodne 
aktivnosti, zapošljavanje, međusektorsko 
partnerstvo u provedbi projekta i sl.)

14
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Registar udruga
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 svi podaci upisani u registar udruga (uključujući i statut udruge i izvješća o 
financijskom poslovanju udruge s propisanom dokumentacijom) javno dostupni 
na internetskoj stranici Ministarstva uprave 

 cilj: olakšati uvid javnosti u djelovanje udruga i financiranje udruga iz javnih 
izvora i pridonijeti transparentnosti njihova djelovanja za opće dobro 

 detaljni sadržaj registra udruga i registra stranih udruga, način njihova vođenja, 
obrasci zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga te zahtjeva za 
upis promjena u te registre propisani Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja 
registra udruga RH i registra stranih udruga u RH

Registar neprofitnih organizacija  

16

 neprofitna organizacija obvezna je upisati se u Registar neprofitnih organizacija na 
temelju prijave dostavljene Ministarstvu financija najkasnije 60 dana od upisa u 
matični registar

 upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet za dobivanje sredstava iz državnog 
proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih 
javnih izvora

 kazna za čelnike tijela državne uprave, odnosno JLP(R)S ako odobre isplatu 
neprofitnoj organizaciji koja nije upisana u Registar neprofitnih organizacija i to u 
iznosu od 10.000,00 kuna do 50.000,00 kuna

https://registri.uprava.hr/
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_4_76.html
https://banovac.mfin.hr/rnoprt/
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Obveze udruga financiranih iz javnih 
izvora
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javno izvještavanje o svome radu i namjenskom korištenju sredstava iz 
javnih izvora 

ugovorna obveza za namjensko korištenje financijska sredstva iz javnih 
izvora (opći i posebni uvjeti ugovora)

zakon ne predviđa posebne prekršajne sankcije ali se neutrošena ili 
nenamjenski utrošena sredstva moraju vratiti 

udruge i strane udruge dužne voditi poslovne knjige i sastavljati financijska 
izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva 

neprofitnih organizacija

Putem javnog natječaja (su)financiraju se:
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programi i 
projekati od 
interesa za 
opće dobro 

koje provode
udruge

podrške 
institucionalnom
organizacijskom i 

programskom 
razvoju udruga

programi
javnih 

potreba koje 
provode 

udruge i koje 
su propisane 

posebnim 
zakonima 

rad udruga 
pružatelja 
socijalnih 

usluga 
putem 

socijalnog 
ugovaranja 

obvezni
doprinos 
korisnika 

financiranja za 
provedbu 

programa i 
projekata 

ugovorenih iz 
fondova 

Europske unije 
i inozemnih 
javnih izvora

nefinancijske 
podrške u 
pravima, 

pokretninama i 
nekretninama 
namijenjene 

udrugama koje 
provode 

programe i 
projekte od 

interesa za opće
dobro
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Financijska sredstava, bez objavljivanja javnog 
natječaja dodjeljuju se izravno samo:

19

u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih 
sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti 
standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih 
sredstava

kada udruga ili skupina udruga ima isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog 
područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno 
sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane 
aktivnosti provode

kada je udruga na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti 

kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 
kuna (cca 660 €) za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu 
udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u 
proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga

Primjena Uredbe na lokalnoj i regionalnoj razini

Kriterije, mjerila i postupke iz Uredbe na odgovarajući način primjenjuju i jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, kada iz javnih izvora (proračuna županija, 
gradova i općina financiraju programe i projekte udruga, ako posebnim propisom nije 
drugačije uređeno tako da: 

• sukladno odgovarajućim strateškim dokumentima na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, 
utvrđuju prioritete za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima i za to planiraju 
sredstva u proračunu, odnosno financijskom planu za narednu kalendarsku godinu

• osiguravaju financijska sredstva, organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu 
osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata 
programa i projekata iz svoga djelokruga

• sustavno izgrađuju sposobnosti, posebna znanja i vještine svojih zaposlenika koji rade na 
poslovima dodjele financijskih sredstava, ugovaranju i praćenju provedbe programa i projekata 
sukladno Uredbi

• usklađuju svoje opće akte kojima se uređuje financiranje i ugovaranje programa i projekata s  
odredbama Uredbe 
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Uredba se na odgovarajući način primjenjuje i na
sponzorstva i donacije javnih trgovačkih društava

Obveze trgovačkog društva pri 
dodjeljivanju donacija:

• transparentnost postupka dodjele sredstava 
javnim natječajem

• udruge moraju ispunjavati uvjete kao i kod 
dodjele ostalih sredstava iz javnih izvora

• nepristranost i izbjegavanje sukoba interesa

• zaključivanje ugovora o dodjeli financijskih 
sredstava

• izvještavanje o dodijeljenim sredstvima

Obveze trgovačkog društva pri 
dodjeljivanju sponzorstva:

• udruge moraju ispunjavati uvjete kao i 
kod dodjele ostalih sredstava iz javnih 
izvora

• nepristranost i izbjegavanje sukoba 
interesa

• zaključivanje ugovora o dodjeli 
financijskih sredstava

• izvještavanje o dodijeljenim sredstvima

Normativni okvir za financiranje sporta 

• na nacionalnoj razini najviše nacionalne (krovne) sportske udruge (Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski 
paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih i Hrvatski akademski sportski savez) predlažu programe 
zadovoljavanja javnih potreba u sportu iz svoje nadležnosti i odgovorni su za izvršenje programa i utrošak 
financijskih sredstava (članak 75. Zakona o sportu) 

• sukladno najnovijim promjenama Zakona o sportu (NN 85/15) u stavcima 9. – 13. članka 75. prijedloge svojih 
programa javnih potreba i financijske planove koji se odnose na izvršenje programa javnih potreba najviše 
krovne udruge u sportu dostavljaju na suglasnost ministarstvu u rokovima koji će biti propisani Pravilnikom
kojeg će donijeti ministar nadležan za poslove sporta (uz prethodno mišljenje Ministarstva financija) u roku od 
60 dana od dana stupanja na snagu Zakona, u kojem bi trebala biti detaljnije propisana:

• metodologija i rokovi za izradu i dostavu Programa javnih potreba 

• način izvršavanja Programa javnih potreba

• način i rokovi izvještavanja o provedbi Programa javnih potreba te 

• metodologija izrade financijskog plana 

• planirani godišnji iznos financiranja programa javnih potreba i financijske planove koji se odnose na izvršenje 
programa javnih potreba u sportu za Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski 
savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez i Hrvatski školski sportski savez ministar utvrđuje Odlukom
nakon donošenja Državnog proračuna
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Primjena Uredbe na financiranje javnih potreba u sportu 

• krovne sportske udruge, kao korisnici sredstava sklopit će s 
ministarstvom ugovore kojima će biti definirana međusobna prava 
i obveze

• za sredstva koja budu transferirali svojim članicama (nacionalnim) 
sportskim savezima, ove krovne sportske udruge će, sukladno 
Uredbi također trebati sa svojim članicama zaključiti ugovore i 
pratiti njihovo izvršenje.

• na sve elemente financiranja javnih potreba u sportu koji ne budu 
(na drugačiji način) uređeni Pravilnikom (donesenim temeljem 
Zakona o sportu), trebaju se primjenjivati odredbe Uredbe i 
Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 
organizacija (odnosno pravilnika donesenih na temelju Zakona) 

Primjena Uredbe na financiranje javnih potreba u sportu na 
lokalnoj razini

• programe javnih potreba u sportu na lokalnoj razini predlaže sportska zajednica, a donosi ih 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zajedno s godišnjim proračunom

• sredstvima za zadovoljavanje javnih potreba u sportu raspolaže sportska zajednica u 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu

• za ostvarivanje programa javnih potreba u sportu jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i Grad Zagreb osiguravaju financijska sredstva u svom proračunu, a sredstva za 
izvršenje programa zadovoljavanja javnih potreba jedinica lokalne samouprave prenosi na 
račun sportske zajednice, Grada Zagreba, grada ili općine

• o izvršenju programa javnih potreba u sportu sportska zajednica izvještava jedinicu lokalne 
odnosno regionalne (područne) samouprave u rokovima propisanim Zakonom o proračunu, a 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba nadležna za 
poslove sporta prate i nadziru izvršenje programa javnih potreba te prate korištenje i utrošak 
sredstava za te programe
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Primjena Uredbe na financiranje javnih potreba 
u sportu na lokalnoj razini

• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb mogu općim aktom detaljnije 
propisati metodologiju i rokove za izradu i dostavu Programa javnih potreba, način izvršavanja 
Programa javnih potreba, način i rokove izvještavanja o provedbi Programa javnih potreba te 
metodologiju izrade financijskog plana iz ovoga članka (novi stavak 9. članka 76. Zakona o sportu)

• pravne osobe u sustavu sporta obvezne su javno objavljivati godišnje financijske izvještaje sukladno 
odredbama ovoga Zakona te posebnih propisa kojima je uređeno područje financijskog poslovanja i 
računovodstva

• pravna osoba u sustavu sporta obvezna je objaviti godišnje financijske izvještaje na svojim mrežnim 
stranicama, u roku od petnaest dana od dana predaje financijskog izvještaja Ministarstvu financija, 
odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za primanje i obradu financijskih 
izvještaja, ako njezin godišnji proračun iznosi najmanje pet milijuna kuna u poslovnoj godini za koju 
se godišnji financijski izvještaji sastavljaju

Karika koja nedostaje:
NACIONALNI PROGRAM SPORTA - članak 2. Zakona o sportu

(1) Nacionalni program sporta je dokument kojim se utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja sporta, aktivnosti potrebne za provedbu tih 
ciljeva i zadaća te određuju nositelji razvoja i mjere kontrole njegove provedbe.

(2) Nacionalni program sporta donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od osam godina.

(3) Nacionalni program sporta mora sadržavati:

1. programe stvaranja uvjeta za bavljenje sportom u odgojno-obrazovnom sustavu,

2. programe stvaranja uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata hrvatskih sportaša na međunarodnim natjecanjima,

3. programe stvaranja uvjeta za rekreativno bavljenje sportom radi zaštite i poboljšanja zdravlja građana Republike Hrvatske.

(4) Nacionalnim programom sporta utvrđuju se obveze državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
Grada Zagreba, Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, Hrvatskoga sportskog saveza gluhih, 
nacionalnih sportskih saveza i sportskih zajednica u provedbi utvrđenih zadaća.

(5) Na temelju Nacionalnog programa sporta, Nacionalno vijeće za sport donosi Godišnji program provedbe.

(6) Za svaku zadaću Godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa sporta utvrđuju se nositelji pripreme i provedbe, rokovi, 
izvori financiranja i procjena učinaka.

(7) Sredstva za provedbu Nacionalnog programa sporta osiguravaju se u državnom proračunu u razdjelu ministarstva nadležnog za 
poslove sporta.

(8) Tijela iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju Ministarstvu izvješća o izvršenju utvrđenih obveza i zadaća.

(9) Izvršenje dijela Nacionalnog programa sporta koji se provodi u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Gradu 
Zagrebu sufinancira se iz proračuna tih jedinica.
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Kako utvrditi prioritete za financiranje
i raspisivanje javnih natječaja ili javnih poziva?

27

• procjena postojećeg stanja i društvenih potreba u pojedinom području
(npr. obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, sport, kultura, okoliš, 
branitelji itd.)

financijske podrške vezati uz
strategije i nacionalne
planove i programe čije je 
provođenje u nadležnosti
pojedinog tijela

Kako utvrditi prioritete za financiranje i raspisivanje javnih
natječaja ili javnih poziva?

28

• natječajna područja trebaju odražavati područja javnih
politika i drugih strateških dokumenata

• uloga davatelja financijskih sredstava – kroz natječaje
formulirati učinkovite metode provedbe tih strateških
dokumenata

• javne konzultacije s OCD-ima – prilikom izrade višegodišnjih
strategija / planova djelovanja

• javne rasprave i analize prethodnih natječaja – vrednovanje
rezultata i poboljšanje natječaja za iduće financijsko razdoblje

• info dani, godišnji plan natječaja
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Kako izraditi program javnih potreba u sportu na 
lokalnoj razini?

29

RAD U GRUPAMA

• podijeliti se u manje grupe

• kroz raspravu te koristeći stablo problema identificirati glavne potrebe 
u sportu u vašoj lokalnoj zajednici

• koristeći stablo ciljeva, identificirane potrebe pretvoriti u strateške 
ciljeve 

• utvrditi u kojim područjima udruge – provedbom svojih sportskih 
programa – doprinose ispunjavanju identificiranih strateških ciljeva

Problemsko stablo

Okvir javne politike: Zakon o sportu, Nacionalni program sporta, program javnih potreba u sportu

1. Središnji problem – nedovoljna ulaganja u 
postojeći sustav i ustroj lokalnog sporta

3. Posljedice 3. Posljedice 3. Posljedice

2. Povezani problemi 2. Povezani problemi 2. Povezani problemi 2. Povezani problemi

4. Neposredni uzrok 4. Neposredni uzrok 4. Neposredni uzrok 4. Neposredni uzrok

5. Dublji uzrok 5. Dublji uzrok 5. Dublji uzrok 5. Dublji uzrok
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Stablo ciljeva

Okvir javne politike: Zakon o sportu, Nacionalni program sporta, program javnih potreba u sportu

1. Opći cilj – osigurati dovoljna ulaganja u 
postojeći sustav i ustroj lokalnog sporta

2. Specifični cilj 2. Specifični cilj 2. Specifični cilj 2. Specifični cilj

3. Mjera 3. Mjera 3. Mjera 3. Mjera

Zašto javni natječaj / javni poziv
i što je potrebno planirati?

Zašto javni natječaj / javni poziv:

 osigurava transparentnost dodjele financijskih podrški

 način za dobivanje što većeg broja kvalificiranih ponuda

 šira javnost dobiva informaciju o radu tijela te o 

prioritetnim područjima

 kvalitetniji projekti (pozitivna konkurencija)

Potrebno je planirati:

 natječajnu dokumentaciju

 postupak objave natječaja

 postupak prijave

 postupak otvaranja prijava

 postupak ocjenjivanja prijava

 javno objavljivanje rezultata natječaja

 postupak praćenja i vrednovanja

32
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Objava javnog natječaja / javnog poziva

33

• financiranje se uvijek provodi putem javnog natječaja / 
javnog poziva (iznimke propisane člankom 6. Uredbe)

• javni natječaj propisuje: 
• uvjete za prijavu, 

• mjerila za ocjenjivanje prijava, 

• postupak odobravanja financijskih sredstava, 

• postupak za podnošenje prigovora te

• postupke za sprječavanja sukoba interesa

• trajanje – najmanje 30 dana od dana javnog objavljivanja

Priprema i objava natječajne dokumentacije

34
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Dokumentacija za provedbu javnog natječaja

35

A. temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja (pravilnik, odluka)
B. tekst javnog natječaja
C. upute za prijavitelje
D. obrasci za prijavu programa ili projekta: 

1. Obrazac opisa programa ili projekta
2. Obrazac proračuna programa ili projekta

E. popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
F. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta 
G. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
H. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
I. obrasci za izvještavanje: 

1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 

J. Ostala dokumentacija:
1. Obrazac izjave o partnerstvu
2. Obrazac životopisa voditelja projekta 
3. Obrazac izjave o nepristranosti i povjerljivosti i dr.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja / javnog poziva

36

• temeljni dokument za raspisivanje natječaja koje donosi čelnik davatelja
financijskih sredstava u obliku općeg akta iz kojeg su razvidne mjere iz
programa, strategija i planova čije je provođenje u nadležnosti davatelja
financijskih sredstava
 Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava ili

 Pravilnik o financiranju (javnih potreba) županije/grada/općine sadrži informacije o 
podlozi za donošenje odluke o raspisivanju natječaja/poziva (pravilnik, uredba, odluka 
vijeća/skupštine JLPS-a i sl.)

• sadrži osnovne informacije o natječaju kako bi potencijalni prijavitelji na
natječaj mogli prepoznati pojedini natječaj kao mogućnost financiranja
određenih aktivnosti, prihvatljivm troškovima, natječajnoj proceduri i sl.
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Upute za prijavitelje

37

detaljan prikaz informacija o ciljevima i 

uvjetima natječaja, načinu prijave i

postupku provedbe natječaja

Svrha Uputa za prijavitelje je dati cjelovit prikaz ciljeva koji se žele postići
pojedinim natječajem kako bi potencijalni prijavitelji (i njihovi partneri) 
mogli steći uvid o namjeri davatelja financijskih sredstava

Sadržaj Uputa za prijavitelje
 Opis problema

 Opći i specifični (posebni) ciljevi

 Prioritetna područja

 Opća i specifična programska područja 
natječaja

 Ukupna vrijednost natječaja 

 Predviđeni iznosi za pojedina programska 
područja s najnižim i najvišim financijskim 
iznosima po projektu

 Prihvatljivi prijavitelji

 Prihvatljivi partneri (ako je primjenjivo)

 Prihvatljive aktivnost

 Prihvatljivi troškovi

 Načela na temelju kojih se može ostvariti 
prednost pri financiranju

 Obvezna i neobvezna dokumentacija

 Datum objave natječaja i rok za prijavu

 Adresa i način dostave projektnog prijedloga

 Način i rokovi za postavljanje upita o natječaju 
kao i za objavu i dostavu odgovora na 
postavljena pitanja

 Opis procesa odabira projektnih prijedloga

 Rokovi i način podnošenja prigovora

 Postupak zaključivanja ugovora

 Postupak praćenja provedbe projekta

 Okvirni kalendar provedbe natječajnog 
postupka

38
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Kriterij proporcionalnosti

39

• Opseg informacija koje se traže od prijavitelja treba
biti razmjeran iznosu sredstava koji davatelj
financijskih sredstava planira dodijeliti

• Ukoliko se radi o manjem iznosu financijskih
sredstava, nije svrhovito očekivati od prijavitelja
detaljnu prijavu koja na više desetaka stranica, već će
biti dovoljno saznati osnovne informacije koje su
potrebne za kvalitetno vrednovanje kvalitete
predloženog projekta

Obrasci i dokumentacija za prijavu projekta

40

• Program i projekt prijavljuju se na propisanim obrascima koji su sastavni dio
Uputa za prijavitelje:

 obrazac opisa programa ili projekta
 Podaci o podnositelju prijave (naziv i statusni podaci, podaci o ljudskim, financijskim i 

prostornim resursima, do sada provedeni projekti, uspostavljena partnerstva i dr.)

 Podaci o prijavljenom programu ili projektu (naziv programa, tijelo udruge koje je 
usvojilo program, partneri u provedbi, sažetak programa, predviđeni početak i
završetak te područje provedbe, osobe odgovorne za provedbu, broj i zaduženja
volontera, opis stanja u području koje se želi riješiti programom, glavne aktivnosti, 
očekivani rezultati, ciljevi programa te izravni i neizravni korisnici)
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Obrasci i dokumentacija za prijavu projekta

41

 obrazac proračuna programa ili projekta

 Podaci o nazivu natječaja, udruge i programa

 Podaci o prihodima i rashodima programa

• Prihodovni dio obrasca – sadrži podatke o izvorima financiranja
(davatelj financijskih sredstava, drugi javni izvori, vlastiti izvori, ostali
izvori)

• Rashodovni dio obraca – izravni i neizravni troškovi

Obrasci i dokumentacija za prijavu projekta

42

• Izravni troškovi – neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti
predloženog programa
• Organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova

• Izrada materijala za aktivnosti

• Grafičke usluge i usluge promidžbe

• Troškovi reprezentacije

• Izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima

• Troškovi komunikacije

• Troškovi nabavke opreme

• Izdaci za prijavoz i smještaj

• Ostali troškovi
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Obrasci i dokumentacija za prijavu projekta

43

• Neizravni troškovi – troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom
programa, ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva
 Troškovi režija (energija, voda i dr.)

 Najam prostora

 Bankovni i poštanski troškovi

 Troškovi uredskog materijala

 Ostali troškovi vezani uz projekt koji nisu navedeni u izravnim troškovima

• Neizravni troškovi se ograničavaju u odnosu na ukupni iznos koji se 
dodjeljuje programu ili projektu (u pravilu do 25%)

Ostala dokumentacija za prijavu

44

• Izjava o partnerstvu

Kada je uvjetima natječaja propisano da prijavitelj projekta može ili mora imati jednog ili
više partnera na provedbi projekta, prijavitelj dostavlja popunjenu Izjavu o partnerstvu
koju potpisuje svaki od partnera pojedinačno i obrazac mora biti priložen u izvorniku

• Životopis voditelja programa ili projekta

Životopis voditelja programa ili projekta se dostavlja kada je to propisano uvjetima
natječaja

Svrha dostave životopisa je uvid u stručnost osoba koje su predviđene za vođenje
programa ili projekta, a životopis mora biti vlastoručno potpisan i dostavljen u izvorniku
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Ostala dokumentacija za prijavu

45

• Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja se obavezno dostavlja, a svrha
izjave je prevencija dvostrukog financiranja istih projekata ili programa od strane
više davatelja financijskih sredstava. Izjava se dostavlja neposredno pred
potpisivanje ugovora

• Izjava o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Kada je uvjetima natječaja propisano, prijavitelj dostavlja Izjavu, a svrha je uvid
davatelja financijskih sredstava u dosadašnja financiranja te ispunjavanje svih
dosadašnjih ugovornih obveza prema davateljima financijskih sredstava iz javnih
izvora

Koraci u provjeri propisanih uvjeta natječaja

46

1. zaprimanje i registracija projektnih prijava

2. provjera ispunjavanja propisanih uvjeta (administrativna provjera)

Cilj postupka - isključiti iz daljnje obrade one prijave koje ne zadovoljavaju propisane formalne 
(administrativne) uvjete natječaja

• razlozi za odbijanje prijava moraju biti jasni svim podnositeljima

Pogreške u prijavi koje (ni)je moguće ispraviti – mogućnost da se Uputama za prijavitelje propiše 
naknadno dopunjavanje  dokumentacije

• dopunom se ne smije utjecati na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje

Udruge čije prijave ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja o tome trebaju biti obaviještene 
pismom za neuspješne prijavitelje u roku od osam radnih dana od dana donošenja odluke
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Zadaće Povjerenstva za ocjenu propisanih uvjeta natječaja
(administrativna provjera)

 je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u 
zadanome roku,

 jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni obvezni 
obrasci 

 je li dostavljena sva obvezna popratna 
dokumentacija

 je li zatraženi iznos sredstava u skladu s 
postavljenim financijskim pragovima

 jesu li prijavitelj i partnerske organizacije 
prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje, 

 je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva (ako je 
primjenjivo na uvjete natječaja ili javnog poziva),

 jesu li predložene aktivnosti prihvatljive (ako je 
primjenjivo na uvjete natječaja ili javnog poziva)

 jesu li zadovoljeni ostali formalni uvjeti natječaja

47

• Povjerenstvo za ocjenu propisanih uvjeta natječaja obično čine zaposlenici davatelja financijskih 
sredstava kojima je to u opisu posla / sportske zajednice

• Povjerenstvo mogu činiti i vanjski članovi

• Odluku o osnivanju Povjerenstva donosi čelnik davatelja sredstava

Koraci u ocjenjivanju pristiglih prijava

48

1. ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja

2. izrada prijedloga za odobravanje financijskih sredstava

Cilj postupka - pomoću unaprijed poznatih i jasnih kriterija, izraditi rang listu kao temelj za donošenje 
Odluke o financiranju

Nakon obavljenog postupka ocjenjivanja izrađuje se:

1. Privremena rang lista

• prijave rangirane prema broju bodova, čiji zatraženi iznos zajedno ne premašuje ukupni planirani 
iznos javnog natječaja ili javnog poziva

2. Rezervna rang lista

• prijave koji su u postupku ocjenjivanja ostvarili minimalni broj bodova propisan javnim 
natječajem, ali zbog ograničenih financijskih sredstava nisu privremeno odabrani

• aktivira se ako se neki od odabranih projekata s privremene rang liste iz nekog razloga ne 
ugovori



8.9.2015.

25

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava

49

• nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo kojega osniva i imenuje davatelj 
financijskih sredstava 

• djeluje sukladno Poslovniku

• treba voditi računa o stručnosti članova, njihovom poznavanju djelovanja 
udruga u određenom području, nepristranosti i spremnosti za stručno i 
objektivno ocjenjivanje (javni poziv)

Baza ocjenjivača:

baza stručnjaka i stručnjakinja koji dobro poznaju područje koje se 
financira javnim natječajem ili javnim pozivom te koji su zainteresirani
sudjelovati u postupku ocjenivanja prijava za dodjelu financijskih
sredstava programima ili projektima udruga.

Prava i obveze članova povjerenstava

50

• članovi oba povjerenstva dužni su potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti

• članovi povjerenstava imaju pravo na odgovarajuću izobrazbu o propisanim 
uvjetima, odnosno, kriterijima i načinu procjene prijavljenih projekata/programa, 
uključujući i upoznavanje s mogućim bodovima, značenjima i pojašnjenjima 
ocjena

• članovi oba povjerenstva imaju pravo na odgovarajuću naknadu za svoj rad, 
ukoliko im taj posao nije u opisu radnog mjesta te ga ne obavljaju u uredovno 
radno vrijeme

• troškovi rada povjerenstva planiraju se u okviru troškova cjelokupnog javnog 
natječaja, a čelnik davatelja financijskih sredstava donosi odluku o primjerenoj 
naknadi za rad članova povjerenstava

• sastav Povjerenstva za ocjenjivanje treba biti tajan do trenutka objave rezultata 
natječaja
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Sprječavanje sukoba interesa

51

• potrebno je unaprijed razviti postupke za sprječavanje 
sukoba interesa osoba uključenih u postupak dodjele 
sredstava

• pojedinac koji sudjeluje u odlučivanju nema, u odnosu na 
prijavitelja, bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, a 
na uštrb javnog interesa

• očituje se na dvije razine:
• u postupku provjere propisanih uvjeta

• u postupku ocjenjivanja projektnog prijedloga

• Izjava o nepristranosti i povjerljivosti može biti podložna 
materijalnoj i kaznenoj odgovornosti

Koraci koji prethode donošenju Odluke o financiranju

52

• nakon izrade privremene i rezervne liste, pristupa se provjeri dodatne dokumentacije za projektne prijedloge 
s privremene liste

• nastavak provjere ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta natječaja

• smanjivanje troškova prijave

• zadnja provjera pojedinih važnih segmenata prijave prije ugovaranja (ispunjavanje poreznih obveza, 
dostava dokaza o nekažanjavanju...)

• provjeru obavlja nadležna ustrojstvena jedinica ili povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta natječaja, a traži 
se dostava:

• u originalu na uvid svu dokumentaciju koja je u prijavi dostavljena u preslikama, sukladno 
Uputama za prijavitelje, te

• svu dodatnu dokumentaciju propisanu Uputama za prijavitelje, koja je neophodna da bi se 
proveo postupak ugovaranja

• sukladno komentarima povjerenstva za ocjenjivanje, moguća je i revizija obrasca proračuna (i projektnih
aktivnosti)

• ukoliko neki od projektnih prijedloga ne dostave traženu dokumentaciju, isključuju se iz daljnjeg postupka te 
se aktivira rezervna lista
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Odluka o financiranju

53

• nakon provjere dodatne dokumentacije, temeljem prethodno provedenih postupaka, čelnik 
davatelja financijskih sredstava donosi Odluku o financiranju koja sadrži: 

• pravni temelj za njezino donošenje (zakon, pravilnik, odluka ili drugi opći akt davatelja);

• ime / naziv, adresu i OIB prijavitelja i partnera;

• naziv i referentni broj projekta/programa (klasa i urudžbeni broj);

• odobreni iznos sredstava i stopu sufinanciranja projekta od strane davatelja financijskih 
sredstava;

• po potrebi i druge uvjete i podatke (neobavezno)

• u roku od osam dana od donošenja Odluke, pisanim putem obavezno se obavještavaju udruge 
čiji projektni prijedlozi nisu prihvaćeni za financiranje

• obveza javnog objavljivanja rezultata natječaja - cjelokupna Odluka o dodjeli financijskih 
sredstava objavljuje se na isti način i na istom mjestu na kojem je i sam natječaj bio objavljen

Uvid u ocjenu i pravo prigovora

ZAHTJEV ZA NAKNADNIM UVIDOM U  OCJENU 

• udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva može 
se, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog 
projektnog prijedloga

• na uvid se daje samo dokumentacija i/ili podatke koji se 
odnose samo na projektni prijedlog udruge koja je podnijela 
zahtjev

• način dostave zahtjeva mora biti opisan u Uputama za 
prijavitelje na način što jednostavnijeg uvida

• zahtjev za uvidom u ocjenu projektnog prijedloga ne smatra 
se podnošenjem prigovora

PRAVO PRIGOVORA

• pravo na prigovor treba biti jasno naznačeno u tekstu 
natječaja, kao i razlozi zbog kojih se prigovor može 
podnijeti te primjereni rokovi za podnošenje prigovora (8 
dana)

• prigovor se može izraziti nakon provjere propisanih uvjeta 
te nakon postupka ocjenjivanja kvalitete projektnog 
prijedloga

• prigovor ne odgađa daljnju provedbu natječajnog postupka

• postupak dodjele sredstava je akt poslovanja, ne upravni 
postupak – nema žalbe u smislu pravnog lijeka

54
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Ugovaranje

55

• Zašto je važno potpisivati ugovore o dodjeli financijskih sredstava? 

• jasna podjela odgovornosti korisnika i davatelja financijskih sredstava

• jasno postavljeni uvjeti provedbe programa ili projekta

• uređen način isplate sredstava

• uređeni uvjeti korištenja dodijeljenih sredstava

• osnova za kvalitetno praćenje provedbe programa ili projekta 

• usuglašeni rokovi i načini izvještavanja

• usuglašeni uvjeti i načini za izmjene i dopune ugovora

• usuglašeni uvjeti i načini za promjene ugovora

• usuglašeni načini za rješavanje eventualnih sporova

• rokovi za ugovaranje:
• 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju

• moguće produljenje za dodatnih 30 dana, sukladno članku 33., stavku 1. Uredbe

Posebni uvjeti ugovora

56

• Specifičnosti svakog ugovora:
• ugovorne strane 

• naziv programa ili projekta 

• iznos financiranja 

• rokovi provedbe 

• model plaćanja  

• ostale specifičnosti ugovora, ovisno o samom natječaju
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Opći uvjeti ugovora o dodjeli financijskih sredstava
iz javnih izvora udrugama i postupak ugovaranja

57

 opće obveze korisnika financiranja

 obveza dostavljanja podataka, opisnih i financijskih 
izvještaja 

 odgovornost ugovornih strana

 rješavanje sukoba interesa kod korisnika financiranja pri 
korištenju sredstava iz javnih izvora

 pitanja povjerljivosti određenih podataka vezanih uz 
provedbu projekta

 pitanje javnosti i vidljivosti projektnih aktivnosti

 vlasništvo/način i pravo korištenja rezultata i opreme

 način praćenja provedbe 

 način vrednovanja rezultata programa/projekta

 mogućnosti izmjena i dopuna ugovora

 prijenos prava nad provedbom ugovora

 provedbeno razdoblje programa/projekta

 mogućnost produženja provedbenog roka

 mogućnost odgađanja početka provedbe

 viša sila i rok dovršetka

 način raskida ugovora

 rješavanje sporova

 prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

 način plaćanja i modeli plaćanja

 kamate na zakašnjelo plaćanje

 vrste tehničke i financijske provjere te dostava revizijskog 
traga

 konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih 
sredstava

 povrat sredstava 

 instrument osiguranja u slučaju neutrošenih ili 
nenamjenskih utrošenih sredstava

Izmjene i dopune ugovora

58

• moguće samo za odredbe ugovora kojima se ne utječe na cilj natječaja odnosno 
programa ili projekta

MANJE PROMJENE UGOVORA - izmjene

• korisnik šalje davatelju financijskih sredstava Obavijest o 
promjenama i popratnu dokumentaciju kojom opravdava 
izmjenu

• ne izrađuje se Dodatak ugovoru 

VEĆE PROMJENE UGOVORA - dopune

• korisnik šalje davatelju financijskih sredstava Zahtjev za 
dopunu ugovora

• izrađuje se Dodatak ugovoru 

• svaka izmjena i dopuna ugovora treba se zatražiti pisanim putem, najkasnije 30 dana prije nego promjena 
stupa na snagu

• svako odobrenje ili odbijanje izmjena ili dopune ugovora treba se dostaviti pisanim putem, najkasnije 20 dana 
nakon zaprimanja obavijesti ili zahtjeva

• jednostrana izmjena ugovora – obavijest korisniku od strane davatelja sredstava – slučajevi za jednostranu
izmjenu utvrđuju se ugovorom

• radnja koja se predlaže izmjenom ili dopunom ne može se provesti prije nego je odobrena od strane davatelja
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Plaćanje i modeli plaćanja

59

• način isplate sredstava utvrđuje se uvjetima natječaja i/ili ugovorom

• sva financijska sredstva se od davatelja potražuju slanjem Zahtjeva za isplatu sredstava 
koji sadrži:
• opće podatke o projektu

• izvještajno razdoblje (osim u slučaju predujma)

• traženi iznos

• slanje Zahtjeva za isplatom sredstava obično se vezuje uz slanje, odnosno, prihvaćanje 
izvještaja o provedbi projekta

• Uredba predviđa pet modela plaćanja

• u slučaju da niti jedan od predviđenih modela nije prikladan, davatelj sredstava može 
donijeti odluku o korištenju nekog drugog modela

Koordinacija i izobrazba o primjeni Uredbe

Ured za udruge Vlade RH
koordinira primjenu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

 koordinira pripremu, provedbu i praćenje javnih natječaja
 organizira INFO DANE 

 objavljuje godišnji plan natječaja 
 osigurava razmjenu informacija među davateljima

 izrađuje Priručnik za primjenu Uredbe
 provodi savjetovanja i izobrazbu o primjeni Uredbe

 izrađuje izvještaje o financiranim programima ili projektima udruga i drugih organizacija civilnoga 
društva iz javnih izvora na nacionalnoj, područnoj i lokalnoj razini te iz fondova Europske unije o 

kojima izvještava Vladu Republike Hrvatske i zainteresiranu, odnosno opću javnost

http://www.uzuvrh.hr/vijest.aspx?pageID=1&newsID=3200
http://www.uzuvrh.hr/vijest.aspx?pageID=1&newsID=3194
http://www.uzuvrh.hr/ufokusu.aspx?pageID=36&newsID=4335
http://dsju.hr/dsju/calendar/workshop/list
http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/Izvje%C5%A1%C4%87e o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga dru%C5%A1tva iz javnih izvora u 2013_ godini.pdf
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Kontakti:

info@uzuvrh.hr
https://udruge.gov.hr/


