
Zagreb, 25. veljače 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA 

I EUROPSKIH INTEGRACIJA
SAMOSTALNA SLUŽBA 

ZA HRVATE U INOZEMSTVU I KULTURU
ODJEL ZA HRVATE U INOZEMSTVU

NATJEČAJ
za prijavu programa/projekata društava prijateljstva u 

svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru 
raspoloživih sredstava od igara na sreću planiranih u 

Državnom proračunu RH



2

• Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH 
putem javnih natječaja financira programe i projekte udruga 
registriranih na području Republike Hrvatske čija je djelatnost 
vezana uz njegovanje suradnje i prijateljstva među državama 
– društva prijateljstva.

• Društva provode programe iz različitih područja djelovanja 
(kultura, gospodarstvo, obrazovanje, promidžba vrijednosti, 
postignuća i tradicije pojedinih zemalja...)

• Natječaj se raspisuje na temelju Uredbe o kriterijima za 
utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od 
igara na sreću, koju za svaku kalendarsku godinu donosi 
Vlada RH. Uredba utvrđuje način raspodjele dijela prihoda od 
igara na sreću za financiranje programa organizacija koje 
djeluju u područjima propisanima člankom 10. stavkom 1. 
Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara.

UVOD
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• Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 
svake godine raspisuje dva (2) natječaja za prijavu 
programa/projekata društava prijateljstva u okviru 
raspoloživih sredstava od igara na sreću planiranih u 
Državnom proračunu. Natječaj se objavljuje u jednom 
od dnevnih glasila i na internetskoj stranici MVPEI-a 
(www.mvpei.hr) te je otvoren 30 dana od dana objave.

• Prijave programa/projekata društava prijateljstva 
dostavljaju se isključivo poštom na adresu: MVPEI, Trg 
N. Š. Zrinskoga 7-8, 10000 Zagreb.

RASPISIVANJE NATJEČAJA

http://www.mvpei.hr
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UVJETI ZA PRIJAVU

• Pravo prijave na natječaj ima svaka udruga/društvo 
prijateljstva koja je:

ü registrirana i djeluje na području RH;
ü registrirana i djeluje za područje njegovanja suradnje i 

prijateljstva među državama, što treba biti razvidno iz 
Statuta udruge;

ü aktivno i kontinuirano djeluje najmanje dvije godine; 
ü ima aktivno tijelo upravljanja (primjerice Izvršni odbor) 

koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu 
kontrolu; 

ü ima transparentno financijsko poslovanje.

• Sve udruge svoje detaljno opisane programe/projekte 
moraju prijaviti na propisanim obrascima uz traženu 
natječajnu dokumentaciju.
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NAČIN DODJELE SREDSTAVA
(1/3)

• Temeljem Odluke ministra vanjskih poslova i europskih 
integracija osniva se Stručno povjerenstvo od 5 članova 
koje priprema, raspisuje i provodi Natječaj te djeluje u 
skladu s načelima: 

üVladine Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i 
načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću
üKodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za 

ostvarivanje financijske potpore programima i 
projektima udruga 
üPravilnika MVPEI-a o uvjetima i postupku za dodjelu 

financijske potpore programima/projektima društava 
prijateljstva
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• Na prijedlog Stručnog povjerenstva koje pregledava i 
ocjenjuje prijavljene programe, ministar vanjskih 
poslova i europskih integracija donosi Odluku o 
raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata.

• Najviši iznos financijskih sredstava koji se može 
odobriti pojedinoj udruzi ne smije prelaziti 100.000,00 
kuna.

• Odluka o dodijeljenim sredstvima objavljuje se na 
internetskoj stranici MVPEI-a.

NAČIN DODJELE SREDSTAVA 
(2/3)
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NAČIN DODJELE SREDSTAVA
(3/3)

• Svim udrugama koje su se prijavile na natječaj, 
MVPEI  pisanim putem dostavlja obavijest o 
rezultatima prijave.

• Udruge kojima se odobri financijska potpora, 
obvezne su u roku od 30 dana od datuma objave 
Odluke, potpisati ugovor s MVPEI-om o financijskoj 
potpori za provedbu programa.


