
 

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA 
Samostalna služba za Hrvate u inozemstvu i kulturu 

Odjel za Hrvate u inozemstvu 

- svake godine raspisuje Natječaj za prijavu programa/projekata društava prijateljstva u 
svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću 
planiranih u državnom proračunu 

- na natječaj se mogu prijaviti sve udruge čija je djelatnost vezana uz njegovanje suradnje i 
prijateljstva između RH i ostalih država, odnosno predstavljaju društva prijateljstva 

Pravni akti na temelju kojih se natječaj raspisuje: Zakon o udrugama (NN, 88/01); Uredba 
o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 
2011. godinu (NN, 29/11); Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu 
financijske potpore programima/projektima društava prijateljstva (31. siječnja 2011., Klasa: 
011-02/11-01/03, Urbroj: 521-S-06-11-04); Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za 
ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN, 16/07) 

Uvjeti za prijavu:  udruga mora biti upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih 
organizacija te djelovati na području RH; osnovna djelatnost udruge je njegovanje suradnje i 
prijateljstva između RH i neke druge države; udruga ne obavlja poslove iz djelokruga tijela 
državne uprave; udruga aktivno i kontinuirano djeluje najmanje dvije (2) godine; djelovanje 
udruge je u službi općeg dobra i javnosti; udruga ima aktivno tijelo upravljanja (npr. Izvršni 
odbor); udruga vodi transparentno financijsko poslovanje  
Sadržaj prijave: obrazac za prijavu; obrazac s procjenom proračuna programa ili projekta za 
tekuću godinu; životopis voditelja/ice programa ili projekta; preslika financijskog izvješća o 
poslovanju udruge u prethodnoj godini; preslika plana i programa udruge za tekuću godinu; 
izvadak iz Registra udruga; potvrda o RNO broju; preslika važećeg Statuta udruge; uvjerenje o 
nekažnjavanju ovlaštene osobe za zastupanje 

-  natječaj se objavljuje u dnevnom listu „Vjesnik” i na internetskoj stranici MVPEI 
www.mvpei.hr; trajanje natječaja je trideset (30) dana od dana objave (prijava se šalje 
isključivo poštom na adresu MVPEI, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb) 

- nakon komisijskog otvaranja zaprimljenih prijava, ocjenu programa i projekata obavlja 
Stručno povjerenstvo MVPEI RH zaduženo za pripremu i provedbu natječaja; na temelju 
prijedloga Stručnog povjerenstva, ministar vanjskih poslova i europskih integracija 
donosi Odluku o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe i projekte; najviši iznos 
financijskih sredstava koji se može odobriti pojedinoj udruzi putem ovog natječaja je 
100.000,00 kuna; Odluka o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe i projekte 
objavljuje se na internetskoj stranici MVPEI www.mvpei.hr 

- svim udrugama koje se prijave na ovaj natječaj Ministarstvo pisanim putem dostavlja 
obavijest o rezultatima njihove prijave; udruge kojima se odobri financijska potpora 
obvezne su, u roku od 30 dana od datuma objave Odluke o prihvaćenim 
programima/projektima, potpisati ugovor o financijskoj potpori za provedbu 
programa/projekata s MVPEI; prigovor na rezultate natječaja udruge mogu dostaviti na 
adresu MVPEI pisanim putem u roku od osam (8) dana od datuma objave rezultata na 
internetskoj stranici MVPEI 

-  za sva dodatna pojašnjenja u svezi  ovoga natječaja udruge se mogu javiti na e-mail 
adresu:  drustva-prijateljstva@mvpei.hr ; kontakt-telefon: 01/ 48 96 323 
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