
INFO DANI 2010.
o natječajima za potporu projektima i programima organizacija 

civilnoga društva iz državnog proračuna i dijela prihoda od 
igara na sreću u 2010. godini

Ministarstvo uprave
25. i 26. veljače 2010.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
URED ZA UDRUGE



Program Info dana 2010. 
Četvrtak, 25. veljače 2010.

10:00 – 10:30 Otvaranje Info dana
Zaštita i promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te pružanje besplatne 
pravne pomoći

10:30 – 10:50 Ured za ljudska prava Vlade RH

10:50– 11:10 Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH

11:10 – 11:30 Ministarstvo pravosuđa
Potpora udrugama nacionalnih manjina

11:30 – 11:50 Savjet za nacionalne manjine

11:50 – 12:10 Ured za nacionalne manjine Vlade RH



Program Info dana 2010. 
Četvrtak, 25. veljače 2010.

Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji i poticanje djelovanja 
društava prijateljstva

12:10 - 12:30  Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 
Uprava za potporu procesu pristupanja RH Europskoj uniji

12:30 – 12:50 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija,
Odjel za Hrvate u inozemstvu

12:50 – 14:00      STANKA

Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i zaštita zdravlja

14:00 – 15:00 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
15:00 – 16:00 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijsku

solidarnost, Uprava za obitelj, Odjel za osobe s invaliditetom



Program Info dana 2010.
Petak, 26. veljače 2010.

Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te zaštita potrošača

10:00 - 11:00 Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
11:00 – 11:30 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladeži

11:30 – 12:00 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti, Uprava za obitelj, Odjel za djecu i 
mladež

12:00 – 12:30 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Kultura

12:30 – 13:00 Ministarstvo kulture



Program Info dana 2010.
Petak, 26. veljače 2010.

13:00 – 14:00      STANKA

14:00 – 14:20 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 
           uređenja i graditeljstva

14:20 – 14:40 Ministarstvo turizma
14:40 – 15:00 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
15:00 – 15:30 Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i 

vodnog gospodarstva
15:30 – 16:00 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 

razvoja



Financiranje udruga u RH
• Centralizirani sustav - od 1998. 
• Decentralizirani sustav - od 2003.
• Zadaće Ureda u decentraliziranom 

sustavu:
– koordinacija davatelja financijske potpore na 

nacionalnoj, regionalnim i lokalnim razinama
– prikupljanje izvještaja o financiranju
– na temelju analiza, davanje prijedloga za 

poboljšanje sustava 



Godina 
financiranja

Ukupni iznos financijskih 
potpora iz javnih izvora na 

nacionalnoj razini (kn)

Broj financiranih 
projekata i 
programa

1999. 28.316.522,47 kn 276
2000. 20.545.740,86 kn 348
2001. 22.188.893,00 kn 481
2002. 17.188.893,00 kn 450
2003. 17.088.893,00 kn 442
2004. 111.096.378,86 kn 2.733
2005. 136.504.021,66 kn 3.163
2006. 321.636.823,06 kn 2.766
2007. 470.192.095,08 kn 4.923
2008. 624.170.075,33 kn 6.350



Pravni okvir za financiranje udruga

• Zakon o udrugama
• Kodeks pozitivne prakse, standarda i 

mjerila za ostvarivanje financijske potpore 
programima i projektima udruga

• Zakon o priređivanju igara na sreću i 
nagradnih igara

• Uredba o kriterijima za utvrđivanje 
korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda 
od igara na sreću



Glavni preduvjeti za ostvarenje financijske 
potpore iz državnog proračuna

OSNOVNA MJERILA ZA FINANCIRANJE:
• upis u Registar udruga i RNO
• promicanje vrednota ustavnog poretka RH
• provođenje djelatnosti usmjerenih potrebama 

zajednice i očuvanja održivog razvoja
• uredno financijsko poslovanje
• namjensko trošenje sredstava
• izbjegavanje dupliciranja prilikom financiranja 

aktivnosti







Financijske potpore udrugama za 2008. godinu

Sveukupno 1.762.594.545,12 kn i to:

– 623.783.861,59 kuna dodijeljeno je iz državnog proračuna, dijela 
prihoda od igara na sreću te sredstva od naknade za 
onečišćenje okoliša

– 397.653.853,34 kuna dodijeljeno je iz županijskih proračuna

– 510.456.185,13 kuna dodijeljeno je iz gradskih proračuna i

– 230.700.645,06 kuna dodijeljeno je iz općinskih proračuna



Preporuke za unapređenje sustava 
dodjela financijskih potpora

• Strateško projektiranje natječaja i jasnije 
povezivanje s nacionalnim strategijama

• Podrobnije pojašnjenje ciljeva i očekivanih 
rezultata natječaja

• Primjena Kodeksa pozitivne prakse, 
standarda i mjerila za ostvarivanje 
financijske potpore programima i 
projektima udruga i na lokalnim razinama



Preporuke za unapređenje sustava 
dodjela financijskih potpora

• Smjernice za bolje projektiranje i provedbu 
natječaja
– tematski, jasno ciljani natječaji 
– kontinuitet ugovaranja provedbe kvalitetnih projekata
– standardizirani natječajni obrasci za prijavu programa 

i projekata
– praćenje i vrednovanje provedbe programa i 

projekata uvidom na terenu
– analiza učinkovitosti dodijeljenih javnih sredstava


