
Dopune Natječaja za prijavu programa/projekata udruga-društva prijateljstva u svrhu 

ostvarenja financijske potpore u 2017. godini od 3. siječnja 2017. 

Temeljem članka 12. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne 

novine 25/15) Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dopunjuje Natječaj za prijavu 

programa/projekata udruga-društva prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u 

2017. godini, od 3. siječnja 2017. 

Dopune se odnosi na dokumente Natječaj za prijavu programa/projekata udruga-društva 

prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini (Natječaj) i Upute za 

prijavitelje. 

1. Dopune u dokumentu Natječaj 

U dokumentu Natječaj na 1. stranici, pod točkom 1. TKO SE MOŽE PRIJAVITI? dodaje se, 

kao prva točka sljedeći tekst: 

 udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine 

74/14) ili je podnijela zahtjev za usklađivanje Statuta nadležnom uredu (što 

dokazuje potvrdom nadležnog ureda), a osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i 

potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje 

uvidom u Registar udruga 

U dokumentu Natječaj, na 2. stranici, točka 2. SADRŽAJ PRIJAVE, točka osam dopunjuje se 

i sada glasi: 

 presliku Plana i programa udruge za 2017. godinu, sa zapisnikom sa sjednice tijela 

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

Udruge; presliku Plana i program udruge za 2016. i 2017. godinu sa zapisnikom sa 

sjednice tijela upravljanja na kojoj je isti usvojen i ovjeren pečatom i potpisom 

odgovorne osobe Udruge (za one udruge koje prijavljuju projekte započete u 2016. 

godini) 

Na istoj stranici, pod istom točkom 2. briše se točka devet: kopiju Izvatka iz Registra 

udruga, a točka deset postaje točka devet,  dopunjava se i sada glasi: 

 presliku ovjerenog statuta s potvrdom o predanom statutu na usklađivanje 

nadležnom Uredu državne uprave (za one udruge koje još uvijek nisu uskladile 

statut s novim Zakonom o udrugama NN 74/14)  

 

2. Dopune u dokumentu Upute za prijavitelje 

 

U Uputama za prijavitelje, na 4. stranici, pod točkom 2. FORMALNI UVJETI NATJEČAJA, 

u podtočki 2.1. Prihvatljivi prijavitelji: tko se može prijaviti?, nakon rečenice: „Prijavitelj 

mora biti udruga-društvo prijateljstva koja:“, dodaje se nova točka pod redim brojem 1., i ona 

glasi: 

 

1. udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine 

74/14) ili je podnijela zahtjev za usklađivanje Statuta nadležnom uredu (što dokazuje 
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potvrdom nadležnog ureda), a osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje 

ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u 

Registar udruga 

 

Postojeće točke od 1. do 7. mijenjaju radni broj za jedan. 

 

U Uputama za prijavitelje, na 5. stranici, u točki 2.3 Prihvatljive aktivnosti koje će se 

financirati putem natječaja dodaje se sljedeći tekst iza prve rečenice (Planirano trajanje 

programa/projekta je do 12 mjeseci, od početka provedbe propisane ugovorom): 

 

Prijavitelj na ovaj Natječaj može prijaviti i onaj program/projekt čije su aktivnosti 

pokrenute prije stupanja ugovora na snagu (primjerice one započete krajem 2016. i 

početkom 2017.), ali koji će se najvećim dijelom provoditi u razdoblju od potpisivanja 

ugovora s davateljem financijskih sredstava. Rok za ugovaranje je 21. travnja 2017.  

 

U Uputama za prijavitelje, na 7. stranici, u točki 2.2. KAKO SE PRIJAVITI točka 8. 

dopunjava se i sada glasi: 

8. presliku Plana i programa udruge za 2017. godinu, sa zapisnikom sa sjednice tijela 

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

presliku Plana i program udruge za 2016. i 2017. godinu sa zapisnikom sa sjednice tijela 

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

(za one udruge koje prijavljuju projekte započete u 2016. godini) 

Na istoj stranici, pod istom točkom 2.2., briše se točka pod rednim brojem 9. kopiju 

Izvatka iz Registra udruga, a točka pod rednim 10. postaje točka pod rednim brojem 9., 

dopunjava se i sada glasi: 

9. Presliku ovjerenog statuta s potvrdom o predanom statutu na usklađivanje nadležnom 

Uredu državne uprave (za one udruge koje još uvijek nisu uskladile statut s novim 

Zakonom o udrugama NN 74/14)  

 

U Uputama za prijavitelje, pod točkom 3., na 12. stranici POPIS NATJEČAJNE 

DOKUMENTACIJE KOJA SE MOŽE PREUZETI/OBRASCI,  tekst točke pod rednim 

brojem 8. briše se i zamjenjuje se sljedećim tekstom: 

 

Presliku ovjerenog statuta s potvrdom o predanom statutu na usklađivanje nadležnom 

Uredu državne uprave (za one udruge koje još uvijek nisu uskladile statut s novim 

Zakonom o udrugama NN 74/14) 

Ovdje opisane dopune nalaze se i u samim natječajnim dokumentima: Uputama za prijavitelje 

i tekstu Natječaja, koji su sada objavljeni pod nazivom Nova verzija Uputa za prijavitelje i 

Nova verzija teksta Natječaja. 

 

KLASA:402-08/16-01/7 

URBROJ:521-S-01-17-8 

Zagreb, 25. siječnja 2017. 
 


