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REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 

 

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, sukladno članku 32. Zakona o udrugama (NN 

74/14), a temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata  od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), te članku 3. 

stavku 1. točki 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela 

prihoda od igara na sreću za 2015.g. (NN 17/15 i 78/15) 

 

raspisuje 

 

NATJEĈAJ 

 

za prijavu programa/projekata udruga-društava prijateljstva u svrhu ostvarenja 

financijske potpore u okviru raspoloţivih sredstava od igara na sreću planiranih u  

Drţavnom proraĉunu za 2015. godinu 

 

 

1. TKO SE MOŢE PRIJAVITI? 

 

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Natječaj su udruge-društva prijateljstva (u daljnjem tekstu: 

„Prijavitelj“), koja potiču i unapređuju prijateljstvo i suradnju između Republike Hrvatske i 

zemlje koju zastupaju na kulturnom, gospodarskom, prosvjetnom, znanstvenom, tehničkom, i 

i drugim područjima te: 

 su upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija; 

 imaju registriranu djelatnost njegovanja suradnje i prijateljstva između Republike 

Hrvatske i ostalih država svijeta, što treba biti razvidno iz Statuta udruge; 

 aktivno i kontinuirano djeluju najmanje dvije (2) godine u Republici Hrvatskoj 

zaključno s danom objave Natječaja, djeluju u službi općeg dobra i javnosti te u skladu 

s općim vrednotama utvrđenima Ustavom Republike Hrvatske; 

 imaju aktivno tijelo upravljanja (primjerice: Izvršni odbor) koje vodi učinkovitu 

razvojnu politiku i administrativnu kontrolu; 

 vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu 

neprofitnih organizacija, 

 

 

Pravo prijave na natječaj nemaju: 

 

- ogranci, podružnice i slični ustrojstveni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno 

Zakonu o udrugama kao pravne osobe; 

- udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija; 

- udruge čiji rad/djelatnost nije vezan uz prioritetna područja definirana ovim 

Natječajem; 

- udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora  

- udruge koje su u stečaju; 
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- udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa i/ili poreza; 

- udruge protiv čijih osoba ovlaštenih za zastupanje udruge se vodi kazneni postupak ili 

su pravomoćno osuđeni za prekršaj i kazneno djelo. 

 

Prijavitelji se mogu prijaviti također i u partnerstvu i to po modelu jedne udruge-društva 

prijateljstva – prijavitelja (nositelja projekta/programa), odnosno vodeće udruge-društva 

prijateljstva i partnerskih udruga/društava prijateljstva.  

 

2. SADRŢAJ PRIJAVE 

 

Sve zainteresirane udruge dužne su svoje projekte prijaviti na propisanim obrascima uz 

detaljan opis projekta kojeg prijavljuju za dobivanje financijske podrške iz dijela prihoda od 

igara na sreću planiranih u Državnom proračunu za 2015. godinu. 

 

Prijava mora sadržavati: 

 

 opisni obrazac s detaljnim opisom programa/projekata za koji se zahtjeva  financijska 

potpora, a koji može biti promidžba kulture, jezika, umjetnosti, kulturne baštine druge 

zemlje kroz organizaciju i aktivnosti (kao što su organizacija izložbi, koncerata, 

predavanja, filmskih projekcija, gostovanja umjetnika, znanstvenika, izvođača stranih 

zemalja, organizacija tjedna/mjeseca kulture strane zemlje), a sve u svrhu povezivanja 

Hrvatske s drugim stranim zemljama na području kulture, umjetnosti, znanosti i 

gospodarstva,  

 obrazac proračuna; 

 životopis voditelja/voditeljice programa/projekta s datumom i potpisom 

(standardizirani životopis); 

 obrazac Izjave o partnerstvu (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu); 

 obrazac Izjave o programima i/ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora; 

 obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja; 

 za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluku o vođenju jednostavnog 

knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog 

zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 

prethodnu kalendarsku godinu; 

 presliku Plana i programa udruge za 2015. godinu, sa zapisnikom sa sjednice tijela 

upravljanja na kojoj je isti usvojen i ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe 

Udruge; 

 kopiju Izvatka iz Registra udruga; 

 presliku ovjerenog Statuta (u slučaju da udruga još uvijek nije uskladila statut s novim 

Zakonom o udrugama) 

 

Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na javnoj stranici Ministarstva vanjskih i 

europskih poslova www.mvep.hr . 

 

Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe 

podnositelja zahtjeva i voditelja projekta te dostavljeni u izvorniku.  

 

Ovim se Natječajem planira financirati okvirno šezdesetak programa/projekata. 

 

 

http://www.mvep.hr/
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3. NAĈIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 

 

Rok za podnošenje prijava unutar ovog Natječaja je 30 dana od dana objave odnosno 23. 

listopad 2015. godine. 

 

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom ili osobno u pisarnici Ministarstva na adresu: 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 

7-8, 10 000 Zagreb s naznakom: „Prijava na natječaj društava prijateljstva“. Osobna dostava 

može se izvršiti u vremenu rada pisarnice, Đorđićeva 4, od ponedjeljka do petka od 8-16 sati. 

 

Prijave s prijemnim štambiljem Ministarstva ili poštanskim žigom nakon 30-og dana od dana 

objave odnosno zaprimljene nakon 23. listopada 2015. godine smatrat će se zakašnjelima i 

neće se razmatrati.  

 

 

4. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI 

 

Stručno povjerenstvo neće razmatrati prijavu: 

 Koja je dostavljena osobno ili poslana poštom nakon roka za podnošenje prijava od 30 

dana od objave u javnim glasilima; 

 Koja nije potpuna ili sadrži odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Natječajem i 

dokumentacijom za prijavu; 

 Koja nije napisana na propisanom obrascu za Natječaj te je podnesena na drugi način, 

suprotno uvjetima ovog Natječaja; 

 Ako obrazac za prijavu i obrazac za procjenu proračuna programa nisu čitko i u 

cijelosti popunjeni, odnosno napisani na računalu. Rukom ispisani obrasci neće biti 

uzeti u razmatranje. 

 Koja ne udovoljava svim propisanim uvjetima natječaja i dokumentacije za prijavu 

 

 

5. ODABIR I NAĈIN PROCJENE PRIJAVE 

 

Ocjenu prijava programa/projekata, nakon komisijskog otvaranja zaprimljenih prijava, obavit 

će Stručno povjerenstvo Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske za 

pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga-

društava prijateljstva za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: „Stručno povjerenstvo“). 

Ministrica vanjskih i europskih poslova će, na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, 

donijeti Odluku o financiranju.  

Povjerenstvo će ocijeniti kvalitetu predloženog programa u skladu sa posebnim kriterijima na 

način da se boduju: 

1. Kvaliteta i relevantnost programa na način da će kao programi od najviše kvalitete biti 

ocijenjeni oni programi koji imaju utjecaj/učinak na širu javnost i društvo 

2. Operativni kapaciteti prijavitelja i dosadašnje iskustvo (redovna dostava izvješća o 

provedbi programa i utrošenim sredstvima) 

3. Troškovi/planirani proračun projekta 

 

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta neće se odobriti financijska 

sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima 
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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. 

  

6. VISINA FINANCIJSKE POTPORE 

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti sa pojedinim 

prijaviteljem za program/projekt putem ovog Natječaja je 10.000,00 kuna, a najviši iznos je 

100.000,00 kuna.  

 

Ukupna vrijednost Natječaja je 1.041.534,00 kune (slovima: 

jedanmilijunčetrdesetijednatisućapetstotridesetičetiri kune). 

 

 

7. UGOVARANJE 

 

Prijavitelji kojima se odobri financijska potpora obvezni su, u roku od 30 dana od datuma 

objave Odluke o financiranju, potpisati Ugovor o financijskoj potpori za provedbu 

programa/projekta s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova. Prije sklapanja ugovora 

Ministarstvo će pribaviti izjavu prijavitelja o nepostojanju i izbjegavanju dvostrukog 

financiranja.  

 

Obveza udruga iz članka 55. Zakona o udrugama (NN 74/2014) je uskladiti statute s 

odredbama navedenog Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu navedenog 

Zakona odnosno do 01. listopada 2015. godine. Stoga su udruge, kojima će se prihvatiti 

programi/projekti i raspodijeliti sredstva za financiranje, u obvezi dostaviti Ministarstvu 

vanjskih i europskih poslova odgovarajući dokaz nadležnog ureda o ispunjenoj obvezi iz 

članka 55. Zakona o udrugama (primjerice: rješenje nadležnog ureda o upisu promjene i dr.), 

kao i ostale promjene, i to tijekom trajanja postupka natječaja, a najkasnije 10 dana prije 

namjeravanog sklapanja ugovora (o financiranju programa/projekata) iz Glave V. Zakona o 

udrugama i ovog natječaja. U suprotnom, s udrugom koja ne dostavi odgovarajući dokaz 

nadležnog ureda, Ministarstvo neće sklopiti ugovor (o financiranju programa/projekata).  

 

Za prijavitelje čije prijave imaju manje nedostatke koji ne utječu na sadržaj bitan za 

ocjenjivanje prijave, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova će tražiti naknadno 

dopunjavanje, odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima najkasnije u 

ostavljenom roku koji rok je jedan za sve prijavitelje. Za prijavitelje koji na zahtjev 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova u dodatnom roku dostave tražene podatke ili 

priloge smatrati će se da su podnijeli potpunu prijavu.  

 

Svi prijavitelji čije prijave ne zadovoljavaju uvjete prijave biti će obaviješteni o istome u roku 

od 8 radnih dana od dana donošenja odluke. Prigovor na odluku može se podnijeti u roku od 8 

dana od dana objave odluke. O prigovoru će rješavati Povjerenstvo za rješavanje prigovora 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova.  

 

8. ROK I NAĈIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA/PROJEKATA 

 

Rezultati Natječaja, odnosno Odluka o financiranju biti će objavljeni na Internet stranici 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr u roku od 8 dana nakon donošenja 

Odluke prve potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice vanjskih i europskih 

poslova.  

http://www.mvep.hr/
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Svim prijaviteljima koji se prijave na ovaj Natječaj, Ministarstvo će pisanim putem dostaviti 

obavijest o rezultatima njihove prijave.  

 

9. PRAVO PRIGOVORA 

 

Prigovor na rezultate Natječaja prijavitelji mogu dostaviti pisanim putem u roku od osam (8) 

dana od datuma objave rezultata Natječaja na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i 

europskih poslova Republike Hrvatske www.mvep.hr na adresu: Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb.  

 

 

10. DODATNE INFORMACIJE U SVEZI OVOGA NATJEĈAJA 

 

Prijavitelji koji će u tijeku roka za podnošenje prijava na Natječaj imati potrebu za dodatnim 

pojašnjenjem dokumentacije, kao i ostalih uvjeta iz Natječaja, dužni su dostaviti pisani upit na 

e-mail adresu: drustva-prijateljstva@mvep.hr . Po primitku upita, Stručno povjerenstvo će 

dostaviti odgovor na internetskim stranicama Ministarstva, kako bi omogućilo svim 

potencijalnim kandidatima pravodobno informiranje.  

 

Dokumentacija vezana uz projekte koji nisu odobreni za financiranje arhiviraju se s 

napomenom da se radi o povjerljivim dokumentima koje Ministarstvo ne može koristiti niti 

davati na uvid i korištenje trećim osobama.  

 

 

Indikativni kalendar natjeĉajnog postupka 

 

Faze natjeĉajnog postupka Datum 

Objava natječaja   23. rujna 2015.g.  

Rok za slanje prijava   23. listopad 2015.g.   

Rok za slanje pitanja vezanih uz natječaj   30. rujna 2015.g.  

Rok za upućivanje odgovora na pitanja 

vezana uz natječaj 

  24. rujna 2015.g.   

Rok za procjenu prijave koje su zadovoljile 

propisane uvjete natječaja 

  17. studeni 2015.g.    

Rok za objavu odluke o dodjeli financijskih 

sredstava i slanje obavijesti prijaviteljima 

  20. studeni 2015.g.      

Rok za ugovaranje    30. studeni 2015.g. 

 

 

 

Klasa: 402-01/15-01/6 

Urbroj: 521-GT-01-01-15-4 

U Zagrebu, 23. rujna 2015.g. 

 

 

 

 

 

http://www.mvep.hr/
mailto:drustva-prijateljstva@mvep.hr
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