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Preporuka Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske o mjerilima koje mora ispunjavati 

udruga u pogledu usklađenosti statuta udruge sa Zakonom o udrugama prilikom 

raspisivanja Javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga 

 

 

 

Sukladno članku 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, 

br. 26/15, u daljnjem tekstu: Uredba) jedno od mjerila koje udruga kao korisnik sredstava iz 

javnih izvora mora ispunjavati je činjenica da je udruga upisana u Registar udruga, iz čega 

proizlazi i da udruga treba djelovati sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, 74/14, 

u daljnjem tekstu: Zakon) te imati statut usklađen sa Zakonom o udrugama. Sukladno članku 

55. stavku 1. Zakona sve udruge bile su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom u roku od 

godinu dana od stupanja Zakona na snagu – odnosno do 1. listopada 2015. – te o tome podnijeti 

zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave. 
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Budući da postoji veliki broj udruga koje su održale skupštine, izmijenile statute sukladno 

Zakonu i do propisanog roka prijavile promjenu statuta   – no upravni postupci, nakon kojih će 

im biti izdano rješenje o upisu promjena u registar udruga, još nisu dovršeni – a među njima 

ima i udruga koje planiraju podnijeti prijavu na javne natječaje i javne pozive za financiranje 

programa i projekata udruga iz javnih izvora, preporučamo da se u postupcima ocjenjivanja 

takve prijave ne isključuju zbog formalnih razloga.  

 

Također, budući da navedeni rok nije prekluzivan (ne nastupa gubitak prava zbog nevršenja u 

roku koji je strogo određen), uredi državne uprave će i dalje, nakon proteka ovog roka zaprimati 

i rješavati zahtjeve za upis promjene statuta udruge u Registru udruga. 

Napominjemo da će u aplikaciji u Registru udruga, u rubrici „Napomena“, za sve gore 

spomenute udruge osim teksta da udruga nije uskladila svoj statut sa Zakonom biti objavljen i 

tekst „Podnesen je zahtjev za upis promjene statuta i u postupku je rješavanja“.  

 

Slijedom navedenog preporučamo da prijavljene programe i projekte svih ovih udruga smatrate 

jednakovrijednima prijavljenim programima i projektima udruga koje su dobile rješenje o upisu 

promjena u Registar udruga i uključite ih u daljnje korake ocjenjivanja.  

 

S druge strane, smatramo da sve one udruge koje nisu ispunile ovu zakonsku obvezu, odnosno 

dok ne ispune tu zakonsku obvezu ne ispunjavaju mjerila za korištenje sredstva iz javnih izvora 

sukladno Uredbi. Za te udruge uredi državne uprave nakon 1. listopada 2015. po službenoj 

dužnosti u inspekcijskom nadzoru obvezni su utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak 

udruge  iz članka 48. Zakona, odnosno za pokretanje postupka likvidacije udruge,  

 

Koristimo priliku napomenuti da davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora od udruga više 

ne trebaju tražiti izvadak iz Registra udruga, obzirom da sada svatko iz Registra udruga može 

neposredno pregledati i/ili ispisati podatke o svakoj udruzi koji su identični podacima iz izvatka, 

čime se udrugama štede troškovi za izdavanje izvatka. Također, od udruge koja je uskladila 

svoj statut sa Zakonom više se ne treba tražiti da statut priloži prijavi na natječaj, jer su 

usklađeni statuti također dostupni u Registru udruga u izvornom obliku. Više informacija o 

usklađivanju statuta može se pronaći na internetskoj stranici Ureda za udruge. 

 

Napominjemo da se cjelovite informacije o primjeni Uredbe nalaze u Priručniku o postupanju 

u primjeni Uredbe koji je zajedno sa svim obrascima natječajne dokumentacije dostupan u 

elektronskom obliku na internetskoj stranici Ureda za udruge: https://udruge.gov.hr/. Za sva 

dodatna pitanja davateljima financijskih sredstava stojimo na raspolaganju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVNATELJ UREDA 

 

dr. sc. Igor Vidačak, v.r. 
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