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PREDGOVOR
Sustav ﬁnanciranja projekata i programa udruga iz javnih izvora u Republici Hrvatskoj u proteklom je desetljeću doživio brojne promjene. Osnivanjem Ureda za
udruge Vlade Republike Hrvatske prije više od deset godina započela je izgradnja
novih standarda suradnje Vlade Republike Hrvatske i udruga koje djeluju u Hrvatskoj kroz ﬁnanciranje, savjetovanje i redovito informiranje. U prvoj centraliziranoj fazi (od 1998. do 2003. godine) provedbe Programa dodjele ﬁnancijskih
potpora udrugama Ured za udruge je uspostavio transparentan sustav s jasnim
prioritema, kriterijima i postupcima procjene, te pravilima ugovaranja i praćenja provedbe ﬁnanciranih projekata i programa udruga.
Nakon uvođenja decentraliziranog modela u 2003. godini jela državne uprave i
uredi Vlade RH osiguravaju sredstva za ﬁnanciranje programa/projekata udruga
na posebnim pozicijama u proračunima h jela državne uprave i ureda Vlade
Republike Hrvatske, te na poziciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
koja je osnovana zbog pocanja i podrške razvoju civilnoga društva, odnosno ﬁnanciranja onog dijela projekata i programa udruga koji se odnose na demokrazaciju i razvoj civilnoga društva.
S vremenom je uspostavljen višerazinski sustav ﬁnanciranja programa i projekata
organizacija civilnoga društva iz sredstava državnoga proračuna i drugih javnih
izvora, uključujući i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i to kroz višegodišnje ugovore o ﬁnanciranju općih, javnih potreba u društvu, godišnjim (ili kraćim) projekma i manjim pocajnim ﬁnancijskim potporama onim građanskim inicijavama koje donose nove ideje i nove modele razvoja
ili nove načine rješavanja postojećih problema. Uz dodjelu ﬁnancijskih potpora
organizacijama civilnoga društva za inicijave i kraće projekte, ugovaranje pružanja javnih usluga omogućuje dugoročniju i sustavniju suradnju i nadopunjavanje
javnog i neproﬁtnog sektora. Na taj se način pridonosi racionalnijem korištenju
javnog novca za rješavanje cijelog niza problema od socijalne isključenos i borbe prov siromaštva do očuvanja prirode i okoliša, kulture i održivog razvoja.
Nakon što je u veljači 2007. Hrvatski sabor usvojio Kodeks pozivne prakse,
standarda i mjerila za ostvarivanje ﬁnancijske potpore projekma i programima
udruga, a slijedom rastućih primjedbi na moguće nedosljednos kod dodjele ﬁnancijskih potpora za projekte i programe udruga i ostalih organizacija civilnoga
društva, te potencijalni sukob interesa, uočena je potreba izrade Priručnika za
primjenu Kodeksa. Izrada Priručnika je jedna od važnih mjera Akcijskog plana suzbijanja korupcije te Operavnog plana provedbe Nacionalne strategije stvaranja
pocajnog okruženja za razvoj civilnog društva, ali i jedan od temelja za provedbu
programa izobrazbe davatelja ﬁnancijskih potpora na svim razinama, s posebnim
naglaskom na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Nadamo se da će vam ovaj Priručnik kroz niz prakčnih uputa za primjenu Kodeksa omogući lakši početak rada ili unapređenje već postojećeg postupka dodjele
ﬁnancijskih potpora projekma i programima udruga odnosno ostalih organizacija civilnoga društva.
Predstojnik Ureda za udruge
dr.sc. Igor Vidačak

Upraviteljica Nacionalne zaklade
Cvjetana Plavša Mać, dipl.oec.
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UVOD

Donošenjem Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 88/01 i 11/02.) utvrđena je obaveza jela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da ﬁnancijske potpore projekma i programima organizacija civilnoga
društva dodjeljuju putem javnih i transparentnih natječajnih postupaka.
Kako bi se osigurala ujednačenost postupka, i s namjerom da se izbjegne stanje
koje je postojalo prije osnivanja Ureda za udruge, kada nisu postojale informacije koliko, na koji način i kome su jela državne uprave dodjeljivala sredstva
namijenjena za rad udruga, a udruge nisu izvještavale o rezultama ﬁnanciranih
programa i utrošku sredstava, Zakonom o udrugama u članku 23. propisano je
donošenje Kodeksa pozivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje ﬁnancijske potpore programima i projekma udruga (u daljnjem tekstu: Kodeks)
Nakon višegodišnjih priprema i rada na tekstu Kodeksa, Hrvatski sabor je u veljači 2007. godine usvojio Kodeks kako bi se njegovom primjenom osigurali jasni
uvje ﬁnanciranja programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnoga
društva, uvelo obvezujuće načelo javnos i odgovornos u dodjeli i korištenju
javnog novca kroz primjenu dobre prakse dodjele ﬁnancijskih potpora projekma i programima udruga i omogućilo mjerenje njihova utjecaja na promjene u
lokalnoj zajednici i društvu u cjelini.
Prije toga, Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju stvaranja
pocajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, od 2006. do 2011. godine1, a
nedugo zam i Operavni plan provedbe Nacionalne strategije2 čime su utvrđeni strateški ciljevi i način provedbe daljnjeg unapređenja sustava dodjele ﬁnancijskih potpora projekma i programima organizacija civilnoga društva te
primjena Kodeksa.
Operavnim planom provedbe Nacionalne strategije, Vlada Republike Hrvatske
predvidjela je i izradu priručnika za primjenu Kodeksa kao i program izobrazbe
za provedbu Kodeksa na nacionalnoj i lokalnoj razini.
1
2

Nacionalna strategija usvojena je na sjednici Vlade RH održanoj 12. srpnja 2006. godine
Dostupno na internetskim stranicama Ureda za udruge www.uzuvrh.hr
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PREGLED
DOSADAŠNJE PRAKSE
U FINANCIRANJU
PROGRAMA
I PROJEKATA UDRUGA
Ured za udruge osnovala je Vlada Republike Hrvatske 1. listopada 1998. godine
radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u svezi sa
stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neproﬁtnim sektorom u
Republici Hrvatskoj i s osnovnom funkcijom centraliziranog ﬁnanciranja programa
i projekata udruga iz sredstava državnoga proračuna i zbog ujednačavanja polike
i odnosa prema organizacijama civilnoga društva (poglavito udrugama).
Osnivanjem Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske započelo je sustavno razvijanje povjerenja i suradnje Vlade RH i udruga koje djeluju u Hrvatskoj, što se posebno odražavalo kroz sustavno ﬁnanciranje, savjetovanje i redovno informiranje.
Kada je riječ o ﬁnanciranju programa i projekata udruga i organizacija civilnoga
društva, što je osnovni sadržaj ove publikacije treba poći od ﬁnancijskih pokazatelja o ﬁnanciranju programa i projekata udruga u posljednjih deset godina.
Godina
ﬁnanciranja

Ukupni iznos ﬁnancijskih potpora
iz javnih izvora na nacionalnoj razini

Broj ﬁnanciranih
projekata i programa

1998. - 2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

105.328.942,33
111.096.378,86
136.504.021,66
321.636.823,06
470.192.095,08
624.170.075,33

1.997
2.733
3.163
2.766
4.923
6.350

Kroz provedbu Programa dodjele ﬁnancijskih potpora udrugama putem Ureda za udruge u prvoj centraliziranoj fazi, u razdoblju od 1998. do 2003. godine,
ﬁnancirao je ukupno 1.997 projekata i programa udruga u ukupnom iznosu od
105.328.942,33 kuna, i to putem javnih natječaja uz sustavno praćenje provedbe
ﬁnanciranih projekata i programa udruga.
Od 2002. godine Ured za udruge uveo je novinu u dotadašnji Program dodjele
ﬁnancijskih potpora udrugama otvorivši mogućnost ﬁnanciranja višegodišnjih
programa udruga koji se provode u područjima socijalne skrbi, zašte zdravlja i
izvaninstucionalnog obrazovanja. Na taj način ﬁnanciran je 131 program na razdoblje od tri godine, čime je prvi put uspostavljen sustav ugovaranja pružanja
dijela javnih usluga s organizacijama civilnog društva u području socijalne skrbi,
zdravstva i obrazovanja.
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Vlada Republike Hrvatske je, raspravljajući nekoliko puta (u razdoblju od 2000. do
2003. godine) o potrebi uvođenja novog načina ﬁnanciranja programa organizacija civilnoga društva, zaključila da razina uspostavljene pozivne prakse dozvoljava
ulazak u decentralizirani model ﬁnancijske potpore organizacijama civilnoga društva. Decentralizirani model podrazumijeva osiguranje (preusmjeravanje) sredstava za ﬁnanciranje programa/projekata udruga na posebne pozicije u proračunima
jela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, te na poziciju Nacionalne
zaklade za razvoj civilnoga društva.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva osnovana je posebnim zakonom1
koji je usvojio Hrvatski sabor 16. listopada 2003. godine, kao javna zaklada s osnovnom svrhom promicanja i podrške razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj
te radi pružanja stručne i ﬁnancijske potpore programima koji poču održivost
neproﬁtnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijave, ﬁlantropiju,
volonterstvo te unapređuju demokratske instucije društva (više informacija dostupno na internetskim stranicama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
hp://zaklada.civilnodrustvo.hr).
Važno je napomenu da je 2002. godine Hrvatski Sabor usvojio Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara2 kojim je predviđeno 50 %-tno izdvajanje
sredstava iz naknada i dobi od igara na sreću za ﬁnanciranje programa organizacija civilnog društva koje promiču razvoj sporta, pridonose borbi prov droga
i svih drugih oblika ovisnos, bave se socijalnom i humanitarnom djelatnošću,
problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, tehničkom kulturom, kulturom, izvaninstucionalnom naobrazbom i odgojem, djece i mladih ili
pridonose razvoju civilnog društva. Vlada Republike Hrvatske svake godine Uredbom određuje kriterije za utvrđivanje korisnika i način raspodjele ovih prihoda od
igara na sreću.
Nakon uvođenja decentraliziranog modela dodjele ﬁnancijskih potpora projekma i programima udruga3 jela državne uprave i uredi Vlade RH od 2003. godine
osiguravaju sredstva za ﬁnanciranje programa/projekata udruga na posebnim pozicijama u proračunima h jela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske,
te na poziciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (transfer sredstava
putem Ureda za udruge).
Na osnovu prikupljenih izvješća za 2004. godinu, iz sredstava državnog proračuna i
dijela prihoda od igara na sreću u decentraliziranom modelu, iznos sredstava koja
su jela državne uprave, uredi Vlade RH, Savjet za nacionalne manjine i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva usmjerili u inicijave, projekte i programe
organizacija civilnoga društva iznosio je više od 111 milijuna kuna čime je ﬁnancirano 2.733 projekata/programa. Prikupljeni podaci za 2005. godinu pokazuju da
je s više od 136 milijuna kuna ﬁnancirano 3.163 projekata/programa.
U 2007. godini Ured za udruge započinje sa sustavnim prikupljanjem izvješća davatelja ﬁnancijskih potpora za programe i projekte organizacije civilnoga društva.
Zbog toga prikupljeni podaci za 2006. godinu pokazuju da je za 2.766 programa
1

“Narodne novine”, br. 173/03
“Narodne novine”, br. 83/02
3
Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 18. travnja 2002. godine
2
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i projekata uloženo čak 321 milijun kuna, što je s jedne strane odraz realnog
povećanja sredstava uloženih u ﬁnanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva, ali i promijenjene metodologije u prikupljanju i obradi izvješća.
Primjerice, uključivanjem informacija o ﬁnancijskim potporama za udruge u području športa, tehničke kulture i znanstveno stručne udruge Ministarstvo znanos, obrazovanja i športa u 2006. godini za programe i projekte izdvojilo je preko
137 milijuna kuna (dok je za 2004., odnosno 2005. godinu za to Ministarstvo
prikazano samo izdvajanje za programe i projekte udruga u području izvaninstucionalnog odgoja i obrazovanja u iznosu od šest odnosno devet milijuna kuna)
i me u izvješću postalo jelo državne uprave koje izdvaja najviše sredstava za
programe i projekte udruga (42,77% ukupnog iznosa dodijeljenih potpora na
nacionalnoj razini).
Od godišnjeg izvješća za 2006. godinu prikupljeni podaci se stasčki obrađuju,
analiziraju na Savjetu za razvoj civilnoga društva, a izvješće se dostavlja Vladi Republike Hrvatske i javno objavljuje. Metodologije izvještavanja i obrade podataka
poboljšava se svake godine, a detaljna i pretraživa baza podataka o ﬁnanciranju
programa/projekata udruga (sadrži podatke o ﬁnanciranim programima i projekma udruga od 2004. godine) nalazi se na internetskoj stranici Ureda za udruge
Vlade RH (www.uzuvrh.hr) i nadopunjuje se novim podacima iz godine u godinu.
Usvajanjem Kodeksa pozivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje ﬁnancijske potpore programima i projekma udruga 2. veljače 2007.godine, zadane su
smjernice davateljima ﬁnancijskih potpora na uspostavi i prihvaćanju jedinstvenih načela dodjele sredstava (određivanje prioriteta za ﬁnanciranje, raspisivanje
javnih natječaja, komisijsko otvaranje zaprimljenih prijava, procjena prijavljenih
projekata/programa, javno objavljivanje rezultata natječaja, sklapanje ugovora o
ﬁnanciranju programa/projekata te obveza Savjeta za razvoj civilnog društva da
preko Ureda za udruge pra, analizira i vrednuje postupak dodjele ﬁnancijskih
potpora).
Unapređivanjem metodologije prikupljanja izvješća o dodijeljenim ﬁnancijskim
potporama programima/projekma organizacija civilnog društva, Ured za udruge
počeo je i sveobuhvatnu stasčku obradu upitnika o provedbi postupaka dodjele ﬁnancijskih potpora programima i projekma udruga propisanih Kodeksom.
Istovremeno, izvješća o ﬁnancijskim potporama projekma i programima udruga
počela su se prikuplja i za lokalnu razinu. Tako su 2008. godine osim za nacionalnu razinu prikupljena izvješća o ﬁnancijskim potporama udrugama u 2007. godini
na županijskoj i gradskoj razini, a 2009. godine prikupljeni su podaci o ﬁnancijskim
potporama programima i projekma udruga u 2008. godinu na nacionalnoj, županijskoj, gradskoj i općinskoj razini.
Prikupljeni podaci za 2007. godinu pokazuju da je ukupan iznos sredstava dodijeljenih na nacionalnoj, županijskoj i gradskoj razini za projekte i programe organizacija civilnog društva bio 1.247.434.000,69 kn i to:
470.192.095,08 kuna dodijeljeno je za 4.923 programa/projekta iz državnog
proračuna, dijela prihoda od igara na sreću te sredstva za naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
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337.911.036,03 kuna dodijeljeno je iz županijskih proračuna
439.330.869,58 kuna dodijeljeno je iz gradskih proračuna.
Na nacionalnoj razini, prikupljeni su podaci za ukupno 23 davatelja ﬁnancijskih
potpora, a njihovom analizom došlo se do zaključka kako se Kodeks primjenjuje
na zavidnoj razini. Naime, slijedom izvješća o ﬁnancijskim potporama programima
i projekma udruga u 2007. godini koje je 2008. godine izradio Ured za udruge, a
usvojila ga Vlada RH bilo je razvidno da većina jela državne uprave i ureda Vlade
Republike Hrvatske, njih 16, imalo ustrojen program dodjele ﬁnancijskih potpora
organizacijama civilnoga društva, a potpore su se u 87% slučajeva dodjeljivale putem javnih natječaja. Tako dodijeljena ﬁnancijska sredstva bila su namijenjena prvenstveno udrugama, a dodjeljivala su se većinom temeljem Zakona o udrugama.
U gotovo 70% slučajeva natječaj se raspisuje jednom godišnje, te je u najvećem
broju slučajeva bio otvoren za prijavu 30 dana. Procjenu prijavljenih projekata
i programa u 72,7% slučajeva vršilo je nezavisno stručno jelo, u kojem su bili
zastupljeni predstavnici jela državne uprave, predstavnici znanstvenih i stručnih
instucija te predstavnici nezavisnih stručnjaka. Organizacije civilnoga društva se
o dodijeljenim ﬁnancijskim sredstvima obavještavalo pisanim putem, dok su se
rezulta samog natječaja u najvećem broju slučajeva objavljivali na internetskim
stranicama. Praćenje i vrednovanje odobrenih projekata svodilo se uglavnom na
čitanje izvješća udruga o provedenim projekma i utrošenim sredstvima što su većinom obavljali zaposleni u jelu državne uprave. Troškovi za provedbu natječaja
u 2007. godini iznosili su 1.220.427,99 kn, a u 81% slučajeva podmirivali su se iz
sredstava jela državne uprave.
Iste godine, analizirajući dostavljene podatke na razini županija, moglo se zaključi da iako sve županije imaju ustrojen program dodjele ﬁnancijskih potpora organizacijama civilnoga društva Kodeks se nije provodio na zavidnoj razini. Potpore
su se u 71% slučajeva dodijelile putem javnih natječaja, a ﬁnancijska sredstva bila
su namijenjena prvenstveno udrugama, temeljem Zakona o udrugama. Natječaj
se u 68% slučajeva raspisivao jednom godišnje, a najčešće se objavljivao u sredstvima javnog priopćavanja te na internetskim stranicama. Procjenu prijavljenih
projekata i programa u 73% slučajeva vršilo je nezavisno stručno jelo, sastavljeno
od predstavnika županija, organizacija civilnoga društva, znanstvenih i stručnih
instucija te nezavisnih stručnjaka. Organizacije civilnoga društva su se o dodijeljenim ﬁnancijskim sredstvima obavještavale pisanim putem, dok su se rezulta
samog natječaja najčešće objavljivali na internetskim stranicama. Analiza podataka na razini županija pokazala je i da se u sedam slučajeva rezulta provedenog
natječaja nisu javno objavljivali. Praćenje i vrednovanje odobrenih projekata većinom su obavljali zaposleni u županiji na poslovima suradnje s organizacijama
civilnoga društva. Troškovi nastali provedbom natječaja u 2007. godini iznosili su
321.351,67 kn, od čega je više od 90% bilo podmireno iz sredstava županije.
Početkom 2009. Ured za udruge izradio je i usuglasio sa Savjetom za razvoj civilnog društva opsežni Završni godišnji upitnik o postupcima i rezultama ﬁnancijskih i neﬁnancijskih potpora dodijeljenih programima i projekma organizacijama
civilnog društva u 2008. godini, kao i Obrazac detaljnog izvješća o dodijeljenim
ﬁnancijskim potporama projekma i programima organizacija civilnog društva
u 2008. godini koji prikuplja znatno više podataka (npr. o području djelovanja,
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korisničkoj skupini i pu akvnos ili usluge), a koji će se u ovom obliku koris
i ubuduće. Upitnik i Obrazac proslijeđeni su davateljima ﬁnancijskih potpora iz
državnog proračuna (i dijela prihoda od igara na sreću), uredima župana, uredima gradonačelnika i prvi put uredima općinskih načelnika (klasičnom dostavom
i putem elektroničke pošte). Prikupljanje povratnih informacija trajalo je više od
čeri mjeseca. Sumiranjem prisglih izvješća programima i projekma organizacija civilnoga društva u 2008. godini dodijeljeno je preko 1,7 milijardi kuna.
U 2008. godini iz državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću sveukupno
je dodijeljeno 624.170.075,33 kuna za 6.350 projekata/programa, što je u odnosu
na 2007. godinu više za 32,74 %. Sredstava izvornog državnog proračuna iznose
368.848.061,86 kuna, odnosno, 59% ukupnog iznosa, a iz dijela prihoda od igara
na sreću dodijeljeno je 252.563.351,86 kuna ili 40,5 %). Iz sredstava za naknade
za onečišćenje okoliša, korištenje okoliša, opterećenje okoliša i posebne naknade
za okoliš na vozila na motorni pogon izdvojeno je 0,4% ukupnog iznosa, odnosno,
2.372.447,87 kuna, a iznos protuvrijednos dodijeljenih neﬁnancijskih potpora u
2008. iznosi 386.213,74 kuna i me čini 0,1 % udjela u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava.
U 2008. godini iz županijskih proračuna organizacijama civilnoga društva ukupno je dodijeljeno 397.884.852,94 kuna ﬁnancijskih i neﬁnancijskih potpora. Na
ﬁnancijske potpore se odnosi 99,9% ukupnih sredstava, točnije 397.653.852,94
kuna, dok je protuvrijednost ukupno dodijeljenih neﬁnancijskih potpora iznosila
231.000,00 kuna.
U 2008. godini iz gradskih proračuna organizacijama civilnoga društva ukupno je
dodijeljeno preko 500 milijuna kuna.
U 2008. godini iz općinskih proračuna organizacijama civilnoga društva ukupno je
dodijeljeno preko 230 milijuna kuna.
Detaljno su obrađeni Završni godišnji upitnici davatelja ﬁnancijskih potpora iz državnog proračuna na osnovu kojih se došlo do rezultata da je primjena Kodeksa na
zavidnoj razini. Na županijskoj i gradskoj razini uočen je pomak prema većoj zastupljenos Kodeksom propisanih načela u odnosu na godinu ranije, ali još uvijek ima
prostora za poboljšanje. Kod dodjele ﬁnancijskih potpora iz općinskih proračuna
usamljeni su primjeri raspisivanja natječaja, a i ostala načela dodjele ﬁnancijskih
potpora iz Kodeksa se ne primjenjuju. Međum, činjenica da je svoja izvješća
dostavilo više od 96% općina pokazatelj je dobre volje za prihvaćanjem načela
transparentnos navedenih u Kodeksu, ali više se napora treba učini u edukaciji
davatelja ﬁnancijskih potpora na svim razinama o primjeni Kodeksa .
Imajući sve ovo u vidu može se zaključi kako je Ured za udruge (koji je u međuvremenu postao i jedinica za praćenje i vrednovanje projekata udruga ﬁnanciranih
iz fondova Europske unije) posgao zamjetan napredak u ﬁnanciranju projekata
i programa udruga te izvještavanju o koordinaciji jela državne uprave kao davatelja ﬁnancijskih potpora udrugama. Iskustva Ureda za udruge (1998.-2003.),
Nacionalne zaklade, jela državne uprave i jedinica lokalne i područne samouprave u ﬁnanciranju programa i projekta udruga nastala dvogodišnjom primjenom
Kodeksa pretočena su u ovaj Priručnik.
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KODEKS
POZITIVNE PRAKSE,
STANDARDA I MJERILA
ZA OSTVARIVANJE
FINANCIJSKE POTPORE
PROGRAMIMA
I PROJEKTIMA UDRUGA
Ovaj Kodeks predstavlja objedinjenu pozivnu praksu koju je razvio Ured za udruge
(1998. - 2003.) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, koji u decentraliziranom modelu omogućava kvalitetan okvir djelovanja jela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u procesu odobravanja ﬁnancijske potpore programima i projekma organizacija civilnoga društva. To ujedno
jamči racionalnije upravljanje javnim novcem i učinkovito korištenje raspoloživih
resursa u društvu, a s ciljem stvaranja kvalitetnijeg okruženja i usluga za građanke
i građane.
Iako to u tekstu Kodeksa nije izričito navedeno odredbe Kodeksa na odgovarajući
način primjenjuju se, sukladno članku 23. Zakona o udrugama, i na odobravanje ﬁnancijske potpore programima i projekma organizacija civilnoga društva iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ukratko o sadržaju Kodeksa:
Kodeks u čeri točke uređuje osnovne standarde postupanja i načela odobravanja
ﬁnancijske potpore, osnovna mjerila za ﬁnanciranje, zadaće Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ureda za udruge u primjeni Kodeksa. Osnovni moto Kodeksa je:
javni novac za javno (opće) dobro, a navedeni standardi predstavljaju podlogu za
izradu propisa koji će u Republici Hrvatskoj regulira djelatnos organizacija koje
djeluju za opće dobro (Public Beneﬁt Organizaons).
Točka I. POSTUPAK I NAČELA ODOBRAVANJA FINANCIJSKE POTPORE
Ovom su točkom uređeni osnovni standardi i načela učinkovitog, racionalnog i
transparentnog korištenja sredstava iz državnog proračuna prilikom dodjele sredstava udrugama za provedbu programa i projekata koji su od osobitog interesa za
opće/javno dobro u Republici Hrvatskoj. Sam postupak i upute za dodjelu sredstava detaljno su objašnjeni u idućem dijelu ovog Priručnika, a u prilozima se mogu
pronaći i obrasci i predlošci za svaki korak postupka dodjele sredstava.
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Točka II. OSNOVNA MJERILA ZA FINANCIRANJE
Ovom točkom utvrđena su mjerila koja moraju ispunjava organizacije civilnoga
društva kako bi se mogle natjeca za dobivanje ﬁnancijske potpore iz sredstava državnog proračuna.
Prvo mjerilo određuje da udruge koje se prijavljuju na natječaje za dobivanje ﬁnancijske potpore iz državnog proračuna trebaju bi upisane u Registar udruga
Republike Hrvatske. Upis u Registar udruga je potvrda da je statut udruge usklađen sa zakonskim propisima te da je udruga prilikom upisa priložila sve potrebne
prateće dokumente od popisa osnivača, imena osoba ovlaštenih za zastupanje,
zapisnika sa osnivačke skupšne te da postoji suglasnost ili odobrenje nadležnog
jela državne uprave za obavljanje određene djelatnos, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge.
Kodeks također navodi da udruge koje se ﬁnanciraju iz sredstava državnog proračuna trebaju promica i radi na ostvarivanju najviših vrednota ustavnog poretka
Republike Hrvatske te provodi djelatnos usmjerene potrebama zajednice i očuvanja održivog razvoja.
Kako bi se osigurala transparentnost i učinkovito ulaganje novca iz državnog proračuna, udruge prijavi trebaju priloži i izvješće o urednom ﬁnancijskom poslovanju te uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge. Naravno, potrebno je
priloži i dokumente koji dokazuju da udruga udovoljava osnovnim mjerilima za
ﬁnanciranje (izvadak iz Registra udruga, te ostale dokumente koji se traže natječajem davatelja ﬁnancijske potpore). Udruga može koris ﬁnancijsku potporu iz
državnog proračuna isključivo za provedbu akvnos predviđenih u odobrenom
programu ili projektu, a davatelj ﬁnancijske potpore mora vodi računa o izbjegavanju dvostrukog ﬁnanciranja akvnos udruga koje se već ﬁnanciraju iz državnog
proračuna i po posebnim propisima.
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Točka III. SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
Praćenje, analiza i vrednovanje potpora iz državnoga proračuna koje putem javnih
natječaja, sukladno odredbama Kodeksa, odobravaju davatelji ﬁnancijske potpore za programe i projekte udruga u Republici Hrvatskoj provodi Savjet za razvoj
civilnoga društva,1 uz stručnu i tehničku pomoć Ureda za udruge Vlade Republike
Hrvatske.
Tijela državne uprave dužna su Savjetu i Uredu za udruge dostavi njihove godišnje
izvještaje dodijeljenim ﬁnancijskim potporama programima i projekma udruga s
detaljnim informacijama o nositeljima, programima i dodijeljenim iznosima za svako programsko područje. Na temelju h informacija, a u svrhu osiguranja cjelovite
informacije, Ured za udruge izrađuje godišnjak o dodijeljenim potporama jekom
jedne proračunske godine, a na internetskoj stranici Ureda za udruge dostupna je
cjelovita baza podataka o ﬁnancijskim potporama udrugama iz državnog proračuna
od 2004. godine, iz proračuna gradova i županija od 2007. godine, te iz proračuna
općina od 2008. godine. Analizom h podataka Savjet je u mogućnos dava mišljenja, preporuke i upute za postupak odobravanja ﬁnancijske potpore za lakšu prakčnu primjenu Kodeksa, te Vladi Republike Hrvatske predlaga poboljšanja sustavnog
ﬁnanciranja programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva.
Točka IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Stupanjem na snagu Kodeksa (17. veljače 2007.) prestala je važi Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku
i ﬁnancijskoj potpori udrugama iz sredstava državnoga proračuna (Narodne novine, br. 86/98.).

PRILOG 1: KODEKS POZITIVNE PRAKSE, STANDARDA I MJERILA ZA OSTVARIVANJE
FINANCIJSKE POTPORE PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA
1

Savjet za razvoj civilnoga društva osnovala je Vlada Republike Hrvatske 2002. godine kao svoje savjetodavno i stručno jelo koje se sastoji od 10 predstavnika nadležnih jela državne uprave i ureda Vlade
Republike Hrvatske, 10 predstavnika organizacija civilnoga društva podijeljenih prema podsektorima, te
tri stručnjaka/stručnjakinje iz civilnoga društva za područje međunarodne suradnje, međusektorske suradnje i proces pridruživanja europskim integracijama. Savjet je mjesto na kojem se propituju i predlažu
poboljšanja suradnje Vlade s organizacijama civilnoga društva, djeluje se na pocanju učinkovije primjene Nacionalne strategije stvaranja pocajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, razvoju ﬁlantropije,
društvenog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje. Jedno od važnih područja suradnje je
i ﬁnanciranje programa i projekata udruga iz sredstava državnoga proračuna.

17

OSNOVNI
PREDUVJETI ZA
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Kodeks primjenjuju, prije svega, davatelji ﬁnancijskih potpora radi učinkovitoga
korištenja raspoloživih resursa u društvu i racionalnog i transparentnog korištenja
sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prilikom dodjele sredstava udrugama za provedbu projekata
i programa koji su od općeg interesa za opće/javno dobro u Republici Hrvatskoj.
Odredbe Kodeksa na odgovarajući način primjenjuju se, sukladno članku 23. Zakona o udrugama, i na odobravanje ﬁnancijske potpore programima i projekma
organizacija civilnoga društva iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Sukladno Prijedlogu Programa suradnje Vlade Republike Hrvatske i nevladinog,
neproﬁtnog sektora u Hrvatskoj preporučeno je osnivanje unutarnjih ustrojbenih
jedinica ili zaposlenika u državnoj upravi koji će bi zaduženi za suradnju s organizacijama civilnoga društva iz djelokruga rada pojedinog jela državne uprave.
Dosadašnja praksa je pokazala da polovična rješenja u većini jela državne uprave
i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja su podrazumijevala da
jedan/na državni službenik/ica obavlja poslove suradnje s organizacijama civilnoga društva uz sva ostala zaduženja iz opisa njegovog/njenog radnog mjesta, nisu
održiva na dulji rok zbog sve većeg obima posla vezanog uz rad s organizacijama
civilnog društva. Zato je potrebno (gdje god je to moguće) sustavno ulaga u izgradnju sposobnos, posebnih znanja i vješna zaposlenika jela državne uprave
koji rade na poslovima raspodjele ﬁnancijskih potpora projekma i programima
udruga i drugih organizacija civilnog društva, kako se ne bi stvarao dojam podkapaciranos jela državne uprave u raspodjeli odobrenih proračunskih sredstava.
Sukladno broju potpora koje se planira odobrava te povećanju opsega poslova
koje će provodi zaposlenici jela državne uprave u svrhu unapređenja kvalitete
procesa dodjele potpora te osobito praćenja i vrednovanja odobrenih potpora
nužno je preraspodjelama unutar jela državne uprave osigura dovoljan broj
stručnjaka/inja u odjelima odnosno na poslovima vezanim uz pružanje ﬁnancijskih potpora udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva.
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PRIMJENA KODEKSA PRAKTIČNE UPUTE ZA
PROVEDBU DODJELE
FINANCIJSKIH
POTPORA
Za primjenu Kodeksa pozivne prakse standarda i mjerila za ostvarivanje ﬁnancijske
potpore programima i projekma udruga odgovorni su čelnici jela koja su davatelji
ﬁnancijske potpore iz javnih izvora, na državnoj i lokanim razinama. Imajući u vidu
da neka jela državne uprave imaju već razvijen sustav dodjele ﬁnancijskih potpora
uobičajilo se da čelnik tog jela državne uprave prilikom donošenja odluke o raspodjeli sredstava za ﬁnancijske potpore projekma/programima udruga u tekućoj proračunskoj godini posebnom odlukom imenuje i Povjerenstvo za provedbu natječaja
ili javnog poziva za ﬁnanciranje projekata i programa udruga/organizacija civilnoga
društva. Zadaće takvog Povjerenstva su:

utvrdi prioritete, uvjete, kriterije i programska područja natječaja ili javnog
poziva za ﬁnanciranje projekata udruga,
odobri natječajnu dokumentaciju,
javno objavi natječaj ili poziv za ﬁnancijske potpore programima
i projekma udruga,
utvrdi prijedlog sastava Procjenjivačkog povjerenstva odnosno stručnih
radnih skupina za procjenu projekata i programa,
razmotri ocjene projekata i prijedloge za ﬁnanciranje na temelju kriterija
iz natječaja,
utvrdi prijedlog odluke o ﬁnanciranju projekata i programa udruga,
organizira stručno praćenje provedbe projekata ﬁnanciranih na temelju
natječaja izvijes o provedbi i rezultama natječaja Savjet za razvoj civilnog
društva i Ured za udruge
Povjerenstvo radi sukladno odluci o imenovanju i poslovniku, a svi članovi Povjerenstva dužni su potpisa izjavu o nepostojanju sukoba interesa. Ovo je, naravno,
samo primjer jedne dobre prakse, no odluku o potrebi (ili ne) osnivanja ovog ili
sličnog Povjerenstva treba donije svaka instucija - davatelj ﬁnancijske potpore.

PRILOG 2: OBRAZAC ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
PRILOG 3: OBRAZAC POSLOVNIKA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
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1.
ODREĐIVANJE
PRIORITETA
ZA FINANCIRANJE
Načelo Kodeksa:
Određivanje prioriteta za ﬁnanciranje programa i projekata udruga za proračunsku godinu

Sve ﬁnancijske potpore trebaju bi utemeljene na procjeni postojećeg stanja u
pojedinom području društvenog djelovanja te na osnovnu toga osmišljene na
način da odgovore na razvojne potrebe. Naravno, da ﬁnancijske potpore trebaju bi prvenstveno usklađene s javnim polikama što znači da je natječajna
područja potrebno veza uz mjere iz nacionalnih programa, strategija i planova
čije je provođenje u nadležnos pojedinih jela državne uprave, a koja se mogu
i trebaju provodi u suradnji i partnerstvu s organizacijama civilnog društva. Područja natječaja trebaju odražava područja nacionalnih polika i programa, a
uloga je ministarstava i vladinih ureda odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz natječaje formulira metode učinkovite provedbe
h polika i programa u suradnji s organizacijama civilnoga društva. Metodama
strateškog planiranja za trogodišnje razdoblje potrebno je na razini jela državne uprave izradi plan suradnje s organizacijama civilnog društva što uključuje
i ﬁnanciranje programa i projekata koje u skladu s prioritema iz nacionalnih
strategija i programa (povezanih s prioritema jela državne uprave odnosno
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave) provode organizacije
civilnoga društva.
Tijela državne uprave/jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
okviru svog djelokruga trebaju utvrdi prioritete za dodjelu ﬁnancijskih potpora projekma/programima organizacija civilnoga društva, uključujući u rasprave
pored predstavnika uprave i predstavnike lokalne i područne samouprave, predstavnike struke i predstavnike organizacija civilnoga društva.
Rasprave o prioritema u društvu u koje treba uključi i udruge čiji projek i
programi mogu bi suﬁnancirani iz sredstava državnoga proračuna, na državnoj
razini vode se na sjednicama Savjeta za razvoj civilnoga društva i u obliku preporuka za svaku proračunsku godini upućuju se Vladi Republike Hrvatske.
Preporuka: Prilikom izrade višegodišnjih strategija/planova djelovanja trebalo
bi održava sektorska savjetovanja s udrugama s ciljem utvrđivanja prioriteta
za sljedeće razdoblje ﬁnanciranja projekata i programa udruga. Dobra je praksa
održa i javne rasprave u svrhu analize prethodnih natječaja kako bi se unaprijedili za iduće ﬁnancijsko razdoblje.
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2.
RASPISIVANJE
JAVNIH NATJEČAJA
ILI JAVNIH POZIVA
Načelo Kodeksa:
Raspisivanje javnih natječaja ili javnih poziva, s jasnim uvjema natječaja odnosno javnog poziva, mjerilima za procjenjivanje prijava i postupku odobravanja ﬁnancijskih potpora (uključujući
prioritetna područja za prijavu, način sprečavanja mogućeg sukoba interesa i mogućnost uvida
u postupak procjenjivanja). Javni natječaj treba bi otvoren za prijave udruga najmanje 30 dana
od dana raspisivanja.

Javni natječaji i javni pozivi osiguravaju transparentnost dodjele ﬁnancijskih potpora i općenito se koriste kao način za dobivanje što većeg broja kvaliﬁciranih ponuda. Osim što se natječajem omogućuje odabir najkvalitetnijih projekata i programa, na ovaj način se i šira javnost obavještava o radu jela državne uprave te o
prioritetnim područjima.
Pri raspisivanju javnih natječaja potrebno je planira:
•
NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU (temeljni dokumen za raspisivanje
natječaja, tekst natječaja, obrasci potrebni za prijavu projekta/programa
•
i ostala dokumentacija potrebna za provedbu natječaja)
•
POSTUPAK OBJAVE NATJEČAJA (oglasi u sku, internetske stranice,
konferencije za medije ili javne prezentacije, elektronska pošta na
odgovarajuće liste)
•
POSTUPAK PRIJAVE na natječaj ili javni poziv (poštanskim ili
elektronskim putem, što sve prijava treba sadržava)
•
POSTUPAK KOMISIJSKOG OTVARANJA PRIJAVA i provjere ispunjavaju
li prijave propisane uvjete natječaja ili javnog poziva (sastav i način rada
komisije)
•
POSTUPAK ODABIRA PRIJAVA (odluke o imenovanju povjerenstava
za provedbu natječaja, sastav stručnog procjenjivačkog jela, poslovnici
povjerenstava, vremenski okviri razmatranja prijava i slanje odgovora
sudionicima natječaja)
•
JAVNO OBJAVLJIVANJE REZULTATA NATJEČAJA (internetske stranice,
skani i /ili elektronički mediji, javna predstavljanja)
•
POSTUPAK PRAĆENJA I VREDNOVANJA ﬁnancijskih potpora
(odredi obveze primatelja potpora vezane uz programsko i ﬁnancijsko
izvještavanje te vrednovanje učinaka dodjeljenje potpore)
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Tijela državne uprave i ostali davatelji ﬁnancijskih potpora iz javnih izvora trebali
bi pošva jednoobrazni tehnički dio teksta natječaja uz utvrđivanje speciﬁčnog
programskog dijela koji ukazuje na prioritete pojedinih područja akvnos.
Preporuka: Kako bi se jasnije istaknula važnost ﬁnanciranja određenog područja, umjesto opsežnih, općenih natječaja za programe i projekte organizacija
civilnog društva trebaju se organizira tematski, jasno ciljani natječaji sukladno
postojećoj praksi nekih ministarstava, a naročito Nacionalne zaklade za razvoj
civilnoga društva. S ism ciljem mogu se raspisiva natječaji i odobrava ﬁnancijske potpore usmjerene na povezivanje (umrežavanje) udruga i drugih organizacija civilnog društva u provedbi određenih projekata u svrhu ostvarenja ciljeva
i promjena na nacionalnoj ili lokalnoj razini.
Potrebno je napomenu da bez detaljne pripreme natječaja, točnih uvjeta prijave,
opsežne promocije natječaja, pomne i stručne procjene i podataka dobivenih praćenjem i vrednovanjem prethodno dodijeljenih ﬁnancijskih potpora nema jamstva
da će potpora sći u ruke organizacija koje je zaslužuju. Naravno, određene dijelove
postupka opisanog u nastavku moguće je proves uz primjenu različih tehnika, ali
sam postupak trebali bi slijedi svi oni koji žele proves transparentan i – u najvećoj
mogućoj mjeri – nepristran postupak odabira.
Nepristranost se osigurava i činjenicom da sve osobe koje su uključene u bilo
koji dio postupka dodjele ﬁnancijskih potpora udrugama/organizacijama civilnog
društva ne smiju bi u sukobu interesa, na način kako je sukob interesa reguliran
pozivnim propisima u Republici Hrvatskoj. Nepostojanje sukoba interesa očituje
se u tome da pojedinac nije osobno, kao ni članovi njegove obitelji (bračni ili
izvanbračni drug, dijete, braća i sestre ili roditelj), član, član upravnog jela ili čelnik ni jedne udruge/organizacije civilnog društva koja se prijavila na natječaj, ni
bilo koje druge udruge povezane na bilo koji način s udrugama koje su se prijavile
na raspisani natječaj za ﬁnanciranje projekata udruga (partnerski odnos u provedbi projekta i sl.), ni u odnosu na spomenute udruge/organizacije civilnog društva
ima bilo kakav imovinski interes. Potrebno je prije nego pristupe bilo kojem dijelu natječajnog postupka, osobe koje sudjeluju u radu komisije (povjerenstva) za
otvaranje prijava prisglih na natječaj ili javni poziv, koje procjenjuju programe
i projekte koji su ispunili sve propisane uvjete natječaja i koje odlučuju o dodjeli
ﬁnancijskih potpora moraju bi upoznate s popisom udruga/organizacija civilnog
društva koje su se prijavile na natječaj. Nakon toga te osobe potpisuju izjavu o
nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da se ni one ni članovi njihove
obitelji ne nalaze u sukobu interesa. Istom izjavom osoba potvrđuje i da nema
osobnih interesa kojima može utjeca na nepristranost rada povjerenstva čiji je
član/ica, te da će u obavljanju dužnos na koju je imenovan/a postupat časno,
pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnos koja joj je povjerena od strane davatelja ﬁnancijske potpore
- jela koje provodi natječaj za ﬁnanciranje projekata i programa udruga/organizacija civilnog društva.
U slučaju da jekom rada dođe do spoznaje da se nalazi u mogućem sukobu interesa, osoba će o tome odmah izvijes ostale članice/članove povjerenstva čiji je
član/članica i izuze se od daljnjeg docaja s predmetom njenog/njegovog sukoba
interesa u natječajnom postupku o čemu povjerenstvo donosi konačnu odluku.

PRILOG 4: OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
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2.1
NATJEČAJNA
DOKUMENTACIJA

Natječajna se dokumentacija uobičajeno sastoji od više dijelova, kao što su:

•

•

•

•

TEMELJNI DOKUMENT (pravilnik, pravila ili odluku davatelja ﬁnancijske
potpore) na temelju kojeg se natječaj ili javni poziv objavljuje i iz kojeg su
razvidni ciljevi i očekivani rezulta koji se žele posći dodjelom ﬁnancijskih
potpora te u skladu s m vrste akvnos koja će se ﬁnancira, vrste
organizacija koje se mogu prijavi te kriteriji za procjenu i ostali elemen
postupka dodjele ﬁnancijskih potpora.
POZIV ZA PRIJAVU – tekst natječaja, u kojemu su jasno naznačeni ciljevi,
osnovna područja za prijavu, tko se može, a tko ne može prijavi, koja
vrsta projekata se može odnosno ne može prijavi, rok za prijavu, način
postavljanja pitanja o nejasnoćama vezanim uz prijavu na natječaj, način
prijave, način procjene, rok za objavu rezultata te pravo prigovora
OBRASCI I UPUTE ZA PRIJAVU, koji daju okvir i propisani oblik
sastavljanja zahtjeva za dodjelu potpora zainteresiranim udrugama/
organizacijama civilnog društva, a obavezno se sastoje od opisnog i
ﬁnancijskog obrasca. Pored ova dva obvezna obrasca, ovisno o vrs
natječaja, moguće je predvidje i druge vrste obrazaca kao što su razni
obrasci izjava, mačnih evidencija i slično. Uz obrasce, upute za prijavu
predstavljaju detaljniji vodič i pomoć pri i ispunjavanju obrazaca
OBRASCI ZA PROCJENU, iz kojeg zainteresirane udruge/organizacije
civilnog društva mogu vidje po kojim kriterijima će se vrši procjena
njihove prijave

PRILOG 5: PRIMJER PRAVILNIKA O DODJELI SREDSTAVA
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2.1.1.
TEKST NATJEČAJA/POZIVA
NA PODNOŠENJE
PRIJAVA PROJEKATA/PROGRAMA

U tekstu natječaja/pozivu na podnošenje prijava projekata/programa organizacija civilnoga društva sadržani su svi bitni podaci o natječaju za dobivanje ﬁnancijskih potpora. Na temelju teksta natječaja, zainteresirana organizacija-podnositelj prijave može razmisli i donije odluku o tome postoji li između prioritetnih područja raspisanog natječaja za dodjelu ﬁnancijskih potpora i djelatnos
te organizacije odgovarajuća “usklađenost” koja opravdava podnošenje prijave.
Tekst natječaja obuhvaća obvezni sadržaj prijedloga projekta/programa i zahtjeve u pogledu njegova oblika, kao i sve uvjete i zahtjeve s kojima podnositelji
moraju bi upozna kako bi isplanirali i pripremili svoje prijedloge projekata/
programa.
Tekst natječaja - poziv na podnošenje prijedloga mora prvenstveno sadržava:
a) CILJEVE koje je davatelj ﬁnancijskih potpora odredio kao namjenu potpore;
Preporuka: Kako bi se što kvalitetnije pojasnila očekivanja od organizacija civilnog društva, u natječajnoj dokumentaciji bi prilikom objave natječaja trebalo
iznije širi kontekst, tj. jasno utvrđeno strateško opredjeljenje davatelja ﬁnancijskih potpora, odnosno način na koji pristupaju rješavanju određenog problema,
dosadašnje rezultate i zbog čega im treba pomoć/suradnja organizacija civilnog
društva. To je dio šire obveze prema poreznim obveznicima odnosno javnos
koje treba upozna s činjenicom da su sredstva dana za programe i projekte
organizacija civilnog društva dio ostvarivanja određene, jasno utvrđene polike
u koju se rad udruga odnosno organizacija civilnog društva uklapa u is, zajednički cilj poszanja očekivanih rezultata i promjena u suradničkom djelovanju s
javnom upravom.
b) POBLIŽI OPIS MOGUĆIH PODNOSITELJA, kojim se utvrđuju vrste organizacija koje imaju odnosno nemaju pravo podnošenja zahtjeva, uključujući određivanje prava prednos, gdje se, u skladu s jasno utvrđenim prioritema, može
da prednost određenoj skupini podnositelja ili se obuhvat mogućih podnositelja može podrobnije odredi s obzirom na stručne i organizacijske uvjete;
Preporuka: Natječaje je potrebno kreira tako da se pored jednogodišnjih (ili
kraćih) potpora, vodi računa o višegodišnjem ugovaranju provedbe kvalitetnih
programa u kojima su organizacije civilnoga društva prepoznate kao kompetentni davatelji javnih usluga u području obrazovanja, zdravstva ili socijalne skrbi.
Također, kada god je to moguće osim udrugama dostupnost ﬁnancijskih potpora
treba omogući i drugim organizacijama civilnoga društva (ustanovama, zakladama i fondacijama), jer se radi o neproﬁtnim organizacijama koje ni po čemu
ne bi trebale bi diskriminirane u odnosu na udruge, ukoliko provode programe
od javnog interesa u određenom području.
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c) PROGRAMSKA PODRUČJA NATJEČAJA, odnosno potanki opis stručnih područja u okviru kojih podnositelji zahtjeva mogu predvidje svoje projekte/programe;
Preporuka: Uz natječajna područja potrebno je pozva se na konkretne mjere iz
nacionalnih programa, strategija i planova čije je provođenje u nadležnos davatelja ﬁnancijske potpore, a koja se mogu i trebaju proves u suradnji i partnerstvu
s organizacijama civilnog društva. Pri tome treba ima u vidu da se sredstvima
državnog proračuna ﬁnanciraju javne potrebe, koje se ostvaruju putem niza javnih
polika koje često, da bi bile učinkovite, zahjevaju i decentraliziranu provedbu. U
tom smislu i ﬁnanciranje organizacija civilnog društva koje pridonose ostvarivanju
nacionalnih polika nužno ne isključuje ﬁnanciranje akvnos programa koji se
ostvaruju na razini lokalnih zajednica. Zato je važno uspostavi koordinaciju među
ključnim dionicima (instucijama davateljima potpora na nacionalnoj i posebno
lokalnoj razini) u utvrđivanju natječajnih područja i dodjeli ﬁnancijskih potpora
d) SPECIFIČNA NAČELA ZA ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE na temelju kojih prednost u odobravanju ﬁnancijske potpore mogu ostvari podnositelji zahtjeva čiji projekt ima određenu skupinu korisnika ili se provodi na određenom području, koji imaju osiguran udio vlash sredstava ili sredstava drugih
donatora za provedbu projekta, koji ima jednog ili više partnera u provedbi projekta, koji primjenjuju neki od sustava osiguranja kvalitete i slično;
Preporuka: S obzirom na razdoblje ekonomske recesije, u samoj natječajnoj dokumentaciji moguće je istaknu važnost stvaranja novih radnih mjesta te na taj
način poca organizacije civilnoga društva da kroz dobivene ﬁnancijske potpore za provedbu projekata/programa zapošljavaju određeni broj osoba koje
bi radile na provedbi projekata na određeno ili neodređeno vrijeme, umjesto
da se oslanjaju isključivo na volonterski rad ili na rad na ugovor o djelu. Pored
toga kroz speciﬁčna načela organizacije civilnog društva, korisnike ﬁnancijskih
potpora može se poca na primjenu sustava osiguranja kvalitete djelovanja
(npr. SOKNO, ISO i sl.) ili na provedbu projekta u slabije razvijenim područjima
Republike Hrvatske.
e) FINANCIJSKI OKVIR DODJELE POTPORA po objavljenom natječaju/javnom
pozivu, koji obuhvaća ukupan iznos raspoloživih sredstava, iznose predviđene za
pojedina programska područja (djelatnos), najniži i najviši iznos pojedinačnih
ﬁnancijskih potpora te ukupni broj potpora koje će se dodijeli;
Preporuka: Treba izbjegava prevladavajuće ugovaranje velikog broja projekata s izrazito malim iznosima potpora, jer se na taj način umanjuje mogućnost
provedbe strateški vrijednih projekata, a ﬁnanciraju se projek manjeg dosega i
utjecaja koji neznatno pridonose stvaranju dodane vrijednos. Udruge tako često dobiju sredstva koja su posve nedostatna za provedbu planiranih akvnos.
Posljedica je samo djelomična provedba projekta ili povrat odobrenih sredstava.
Zato je važno već prilikom projekranja natječaja istaknu planirani okvirni broj
i visinu pojedinačnih potpora koje se mogu odobri unutar jednog natječaja
vodeći računa i o kapacitema davatelja ﬁnancijskih potpora za praćenje i vrednovanje ﬁnanciranih projekata.
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f) NAČIN PROVEDBE PROGRAMA POTPORE, odnosno opis postupka dodjele
i korištenja ﬁnancijske potpore (potpora za projekt ili program, instucionalna
potpora, jednokratna potpora)
Preporuka: Osim ﬁnanciranja projekata koji su ﬁnancijski manje zahtjevni i/ili
čije provođenje traje do godinu dana i programa koji su ﬁnancijski zahtjevniji
i/ili traju više od jedne godine davatelji ﬁnancijskih potpora trebali bi uspostavi sustav raznih modela ﬁnancijskih potpora organizacijama civilnoga društva
(to mogu bi primjerice instucionalne potpore za razvoj onih udruga koje su
spremne i sposobne utjeca na povezivanje i razvitak cijele mreže ili podsektora
organizacija civilnog društva u nekom području javnih polika, odnosno ugovaranje usluga od javnog interesa s organizacijama civilnog društva i sl.). Jednako
tako, davatelji ﬁnancijskih potpora mogu uspostavi sustav dodjela sredstava za
jednokratne potpore, tako da takva vrsta potpore treba bi predviđena u planu
ﬁnanciranja programa i projekata organizacija civilnog društva u tekućoj godini.
Također treba izbjegava dodjelu potpora izvan sustava natječaja, no ako do
toga ipak dođe, potrebno je jasnije utvrdi uvjete za dodjelu sredstava izvan natječaja (za to treba postoja dovoljno dobar razlog kako se ne bi stvarao dojam
netransparentnos i proizvoljnos). Informacije o tako dodijeljenim potporama
također trebaju bi javno objavljene (npr. na internetskoj stranici jela državne
uprave, davatelja ﬁnancijske potpore).
g) NATJEČAJNI ROKOVI moraju bi unaprijed pozna i primjereni. Natječaje za
ﬁnanciranje udruga ili javne pozive jela državne uprave mogu raspisiva jednom ili više puta godišnje. Natječaj ili javni poziv treba bi otvoren najmanje 30
dana od dana objave, osiguravajući na taj način dovoljno vremena svim zainteresiranim udrugama da na vrijeme pripreme natječajnu dokumentaciju. Natječaj
ili javni poziv može bi otvoren i dulje od 30 dana, ovisno o ciljevima i ciljanoj
skupini primatelja potpore.
Preporuka: U natječaju jasno treba naves datum objave i rok za dostavu prijava. Naime, u dosadašnjoj praksi u određenom broju natječaja piše samo rok
od npr. 30 dana od dana objave, a da dan objave nije upisan u samom tekstu
natječaja (nego se mora traži na raznim mjesma). Izbjegavanjem takvog oblikovanja roka za prijavu na natječaj ili javni poziv izbjegle bi se sve nepotrebne
nedoumice i nejasnoće, nehočne zakašnjele prijave i upi prema instuciji koja
je objavila natječaj.

PRILOG 6: PRIMJER TEKSTA NATJEČAJA
PRILOG 7: UPUTE ZA PRIJAVU
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2.1.2.
OBRASCI I UPUTE
ZA PRIJAVU

U tekstu natječaja obavezno se navodi obvezna i neobvezna dokumentacija od
koje se sastoji prijava projekta ili programa. Obvezna dokumentacija za prijavu
projekta ili programa sastoji se od obrazaca (koji se mogu preuze u papirnatom,
a najčešće u elektronskom obliku na mrežnim stranicama davatelja ﬁnancijske
potpore) i obveznih priloga. Neobvezna dokumentacija sastoji se od različih
priloga koje podnositelj prijave može (a i ne mora) dostavi kako bi potkrijepio
svoju kompetentnost za provedbu predloženog programa ili projekta (materijali,
publikacije, novinski članci, te ostala dokumentacija koja ilustrira rad udruge/organizacije civilnog društva). Kao neobveznu dokumentaciju podnositelj prijave
projekta/programa može priloži pisma namjere i preporuke kojima dokazuje
da je njegov rad prepoznat u lokalnoj zajednici, a projekt ima potporu drugih
udruga, ustanova ili uvaženih pojedinaca.
Obveznu prijavnu dokumentaciju čine:
a) OPISNI OBRAZAC prijave projekta/programa uobičajeno ima dva osnovna
dijela i neka dodatna pitanja:
• osnovni podaci o udruzi/organizaciji civilnog društva koji uobičajeno osim
naziva i adrese udruge obuhvaćaju i podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje
udruge/organizacije civilnog društva, statusne podatke (godina osnivanja, datum upisa u Registar, registarski, broj, mačni broj, osobni idenﬁkacijski broj,
broj iz Registra neproﬁtnih organizacija), podatke o žiro računu, ciljeve osnivanja i svrhu i područje djelovanja, broj članova/volontera, podatke o zaposlenima u udruzi i podatke o prihodima udruge i njihovoj strukturi u prethodnoj
godini, sumarne podatke o iznosima sredstava isplaćenim za plaće i druge naknade za rad u prethodnoj godini, podatke o prostorima za rad udruge, realiziranim partnerstvima, sustavu kvalitete djelovanja i slično.
• podaci o projektu/programu koji osim naziva projekta/programa obuhvaćaju
podatke o jelu udruge/organizacije civilnog društva koje je usvojilo projekt,
datumu usvajanja, podatke o partnerima koji će sudjelova u provedbi projekta/programa, sažetak i detaljan opis projekta /programa, predviđeni početak i završetak i područje provedbe projekta/programa, ﬁnancijske podatke o
programu/projektu (ukupan iznos ﬁnancijskih sredstava potreban za realizaciju projekta/programa, iznos koji se traži od davatelja ﬁnancijske potpore, te
iznose koji su za realizaciju dobiveni ili se očekuju od drugih donatora, jedinice
lokalne samouprave ili lokalnog poslovnog sektora, iznos vlash sredstava),
podatke o osobama odgovornim za provedbu projekta/programa (voditelj i
izvoditelj/i), podatke o broju i zaduženjima volontera, broju zaposlenih osoba i
vanjskih stručnih suradnika koji će sudjelova u realizaciji projekta/programa.
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U ovom dijelu obrasca podnositelj zahtjeva ukratko treba opisa svoja relevantna iskustva, posgnuća i sposobnos da provede predloženi projekt/program, način na koji je utvrdio problem koji želi riješi projektom / programom
te kako se došlo do procjene potreba, koje usluge (u lokalnoj ili široj zajednici),
prema procjeni potreba, nedostaju i zašto se predlagač projekta odluči baš
za one koje prijavljuje ovim projektom / programom. Također, u ovom dijelu obrasca treba opisa uloge, zadatke i obveze udruge/organizacije civilnog
društva na projektu/programu, ciljeve koji se posžu provedbom predloženog
projekta/programa te kako se oni uklapaju u ciljeve natječaja, opis mjerljivih
rezultata koji se očekuju po završetku projekta/programa, te opis glavnih akvnos koje će se provodi, očekivani rezulta, njihovi nositelji, vremenski
period provedbe te koje će se metode primijeni u provedbi projekta/programa. U ovom dijelu obrasca potrebno je također odgovori tko su izravni i neizravni korisnici obuhvaćeni projektom/ programom, njihov broj i struktura, na
koji način će usluge koje budu pružene kroz projekt/program poveća razinu
kvalitete života navedenih korisnika (u lokalnoj odnosno široj zajednici), te na
koji način se planira informira zajednicu o projektu/programu, njegovim korisnicima i rezultama. Također, podnositelju zahtjeva može se postavi upit o
poslovnom planu daljnjeg širenja područja pružanja njegovih usluga odnosno
broja njegovih korisnika.
• drugi podaci kao što su informacije o načinu praćenja i vrednovanju provedbe
projekta, u kojoj mjeri je projekt /program inovavan i drugačiji od drugih i
koje promjene će se dogodi u lokalnoj ili široj zajednici zahvaljujući provedbi
projekta/programa, kao i na koji će se način osigura održivost projekta nakon
isteka ﬁnancijske potpore davatelja potpore.
b) OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA/PROGRAMA osim naziva natječaja,
naziva udruge/organizacije civilnog društva, i naziva projekta/programa uobičajeno se sastoji od podataka:
• o izvorima ﬁnanciranja projekta/programa (iznos ﬁnancijskih sredstava potreban za provedbu dijelova projekta/programa po pojedinim stavkama, iznos koji
se traži od davatelja ﬁnancijske potpore, te iznose koji su za provedbu dobiveni ili se očekuju od drugih donatora, jedinice lokalne samouprave ili lokalnog
poslovnog sektora, kao i iznos vlash sredstava koje će udruga/organizacija
civilnog društva uloži u provedbu projekta/programa) Osim u apsolutnim,
poželjno je da se informacije o prihodima iskažu i u relavnim iznosima.
• o izravnim i neizravnim troškovima za provedbu projekta/programa. Pod izravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi provedbe pojedinih akvnos projekta/programa kao što su organizacija obrazovnih akvnos, okruglih stolova
(pri čemu treba posebno naznači vrstu i cijenu svake usluge), materijal za akvnos i graﬁčke usluge (graﬁčka priprema, usluge skanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba naves vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene),
usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih
stranica, obavijes u skovinama, promidžbeni materijal i sl. pri čemu je potreb-

PRILOG 8: OPISNI OBRAZAC PRIJAVE PROJEKATA/PROGRAMA NA NATJEČAJ
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no naves vrstu promidžbe, trajanje i cijenu usluge). U izravne troškove ulaze i
izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima projekta/programa, izvoditeljima
iz udruge/organizacije civilnog društva i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju
u realizaciji projekta (autorski honorar, ugovor o djelu, ugovor o radu pri čemu
treba naves ime i prezime osobe koja će bi angažirana njezinu stručnu spremu, broj mjeseci i mjesečni bruto iznos naknade). Izravnim troškovima smatraju
se i troškovi komunikacije (troškovi telefona, interneta i sl. koji moraju bi speciﬁcirani), troškovi nabavke opreme nužne za provedbu projekta/programa (koja
mora bi speciﬁcirana po vrs i iznosu), kao i putni troškovi (dnevnice za službena putovanja, izdaci za prijevoz i smještaj pri čemu je potrebno speciﬁcira broj
osoba, odredište, učestalost i svrhu putovanja te vrstu javnog prijevoza, vrstu
smještaja i broj noćenja). Pod neizravnim troškovima podrazumijevaju se izdaci
koji su neizravno povezani s provedbom projekta/programa (npr. troškovi obavljanja osnovne djelatnos – plin, struja, voda, najam prostora, knjigovodstveni
servis i sl. pri čemu ovi troškovi trebaju bi speciﬁcirani i obrazloženi). Davatelj
ﬁnancijske potpore može u postocima ograniči pojedine iznose ﬁnancijskih
potpora (npr. najviše 10% vrijednos projekta za nabavku opreme, najviše 20%
ukupnog proračuna za neizravne troškove i sl.)
Preporuka: Imajući u vidu da je obrazac proračuna temelj za ﬁnancijsku kontrolu
izvršenja odobrenog projekta/programa, uputno je da davatelj ﬁnancijske potpore kao dio natječajne dokumentacije izradi i Naputak za popunjavanje Obrasca proračuna u kojem onda između ostalog treba pojasni koji su to prihvatljivi
rashodi (vrsta i klasa prijevoznog sredstva, vrsta i kategorija smještaja, visina
dnevnice, režijski troškovi kada glase na ﬁzičku osobu), kao i uvje pod kojima su
u iznimnim okolnosma dozvoljena odstupanja od ovih pravila. U naputku treba
naglasi važnost realnog planiranja troškova.

c) DOKAZ O REGISTRACIJI UDRUGE/ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
(za udruge - Izvadak iz Registra udruga RH (ili njegova preslika) ne stariji od 3
mjeseca do dana raspisivanja natječaja (prema Pravilniku o obrascima i načinu
vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj – N.N. br. 11/02.) iz kojeg je vidljivo da udruga djeluje najmanje
onoliko godina od dana registracije do dana raspisivanja koliko je to propisano
uvjema natječaja, a za zaklade - preslika Rješenja o registraciji zaklade)
d) ŽIVOTOPIS VODITELJA/VODITELJICE PROJEKTA s datumom i potpisom voditeljice/voditelja projekta/programa koji se može popunjava i na propisanom
obrascu
e) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE/ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA to:
• za obveznike dvojnog knjigovodstva preslika godišnjeg ﬁnancijskog izvješća
(Račun prihoda i rashoda, Bilanca, Bilješke) za prethodnu kalendarsku godinu s
pečatom o zaprimanju Državnoga ureda za reviziju ili FINA-e;

PRILOG 9: OBRAZAC PRORAČUNA
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• za obveznike jednostavnog knjigovodstva Odluka o nesastavljanju ﬁnancijskih
izvješća usvojena od upravljačkog jela podnositelja s pečatom o zaprimanju
Državnoga ureda za reviziju ili FINA-e te preslika Knjige primitaka i izdataka za
prethodnu kalendarsku godinu
f) IZJAVA O PARTNERSTVU potpisana i ovjerena od strane Partnera u projektu/
programu (na propisanom obrascu) koja je sastavni dio obvezne dokumentacije
za prijavu projekta/programa samo onda kada je podnositelj prijave u opisnom
obrascu iskazao da ima jednog ili više partnera u provedbi projekta/programa.
Ovu izjavu popunjava i potpisuje svaki od partnera pojedinačno i mora bi priložena u izvorniku.
Preporuka: Imajući u vidu da partnerstvo podrazumijeva utvrđen i dogovoren
odnos između najmanje dvije i više strana (udruge/organizacije civilnog društva,
s jedne strane i drugih udruga, ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s druge strane), podjelu zajedničkih odgovornos u provedbi
projekta/programa potpisnici Izjave o partnerstvu trebaju bi upozna i suglasni s načelima dobre prakse u partnerstvu. Stoga je iznimno važno da svi partneri
pročitaju projekt koji se prijavljuje i jasno razumiju svoju ulogu u njemu, te da
svi partneri ovlašćuju podnositelja zahtjeva da s davateljem ﬁnancijske potpore sklopi ugovor o ﬁnancijskoj potpori projektu/programu. Podnositelj prijave
projekta mora se redovito sastaja i izmjenjiva informacije s partnerima te zajednički donosi odluke vezane uz provedbu projekta/programa, te treba svim
partnerima dostavi primjerke opisnih i ﬁnancijskih izvješća o provedbi projekta/programa, koje je obvezna dostavi davatelju ﬁnancijske potpore, kao i sva
dodatna obrazloženja cijelog ili pojedinih dijelova izvješća. Svi partneri trebaju
bi suglasni o načinu prezentacije projekta/programa u javnos i akvno sudjelova u promidžbi projektnih akvnos. Sva ova načela dobrog partnerstva
mogu bi i sastavni dio obrasca Izjava o partnerstvu, a poželjno je da osim podnositelja zahtjeva i svaki od partnera ima primjerak projektne dokumentacije i
potpisane izjave.
g) IZJAVA O PROJEKTIMA/PROGRAMIMA FINANCIRANIM IZ JAVNIH IZVO
RA treba bi na propisanom obrascu potpisana i ovjerena od strane odgovorne
osobe udruge/organizacije civilnog društva nositeljice projekta/programa kojom se izjavljuje o ﬁnanciranim projekma iz sredstava državnoga proračuna i
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili sredstava
iz dijela prihoda od igara na sreću na natječajima ministarstava i drugih jela
državne uprave u godini raspisivanja natječaja ili godini koja joj prethodi.
h) PRESLIKA OVJERENOG STATUTA udruge/organizacije civilnog društva nositeljice projekta / programa. Ovjereni Statut je primjerak Statuta (ili izmjena i
dopuna Statuta) za koji je registracijsko jelo potvrdilo da je sukladan Zakonu o

PRILOG 10: IZJAVA O PARTNERSTVU
PRILOG 11: IZJAVA O PROJEKTIMA/PROGRAMIMA FINANCIRANJA IZ JAVNIH IZVORA
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udrugama i to je svojom izjavom, potpisom ovlaštene osobe i pečatom potvrdilo na posljednjem listu Statuta.
i) DOKAZ O SUFINANCIRANJU PROJEKATA/PROGRAMA od jedinica lokalne ili
područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora suﬁnanciranja ako je
suﬁnanciranje iskazano u obrascu proračuna projekta/programa;
j) DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU ODGOVORNE OSOBE udruge/organizacije civilnog društva koja je potpisala obrasce za prijavu projekta i koja je ovlaštena
potpisa ugovor o ﬁnanciranju
k) DRUGI PRILOZI kao što su npr. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA U UDRUZI/OR
GANIZACIJI CIVILNOG DRUŠTVA (njihovo zvanje, naziv radnog mjesta i opis
posla, ako postoje osobe koje nadgledaju stručni rad udruge, potrebno je priloži
i njihova imena) i /ili POPIS ČLANOVA/ČLANICA TIJELA UPRAVLJANJA sukladno Statutu udruge/organizacije civilnog društva (upravni odbor i slično ili popis
članova skupšne ako udruga nema upravni odbor)
Preporuka: Davatelji ﬁnancijskih potpora trebaju, koliko god je to moguće, koris standardizirane natječajne obrasce za prijavu programa i projekata, posebno kada je riječ o obrascima za prijavu projekta/programa, proračun projekta/
programa te napucima koji se daju organizacijama civilnog društva za popunjavanje obrazaca i dostavu natječajne dokumentacije.
U natječajnoj dokumentaciji (u samom tekstu natječaja ili u posebnim prilozima)
davatelj ﬁnancijske potpore treba da pobliže određenje uvjeta vezanih uz oblik
prijava, pri čemu se propisuje oblik i način podnošenja zahtjeva (elektronska i/ili
poštanska dostava, broj primjeraka, najveći dopušteni broj stranica itd.) Važno
je napomenu da svi obrasci trebaju bi potpisani i ovjereni pečatom od strane
ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja/voditeljice projekta/programa
i dostavljeni u izvorniku i onolikom broju primjeraka koliko je to propisano uvjema natječaja. U slučaju kada se prijavna dokumentacija podnosi elektronskim
putem obvezno se skani potpisani i ovjereni primjerak prijave dostavlja davatelju ﬁnancijske potpore u jednom primjerku.
Pokazalo se vrlo korisnim da se na kraju opisnog obrasca prijave projekta/programa nalazi i provjerbena (kao vrsta podsjetnika) lista putem koje se podnositelja
zahtjeva podsjeća koji se sve sastavni dijelovi prijavne (obvezne ili neobvezne)
dokumentacije od njega očekuju.
Preporuka: Poželjno je postupno povećava korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u natječajnim postupcima, posebice u zaprimanju dokumentacije pretežno ili isključivo elektronskim putem, što uvelike ubrzava cijeli
postupak. Pritom treba vodi računa da postupna informazacija natječajnih
postupaka bude razmjerna ciljevima natječaja i vrs potpora koje se dodjeljuju.
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2.1.3.
OBRASCI ZA PROCJENU

Procjenjivanje prijava prisglih na natječaj ili javni poziv za ﬁnanciranje projekata/
programa udruga/organizacija civilnoga društva obavlja se prema jedinstvenom
nizu kriterija koje određuje davatelj ﬁnancijskih potpora. Riječ je o kriterijima/pitanjima koji su unaprijed (zajedno s natječajnom dokumentacijom) objavljena u
obliku obrasca procjene, a sadrži kriterije procjene koje davatelj ﬁnancijskih potpora smatra bitnima. Procjenjivanje će bi cjelovito ako se svim kriterijima/pitanjima dodijeli broj bodova prema određenoj ljestvici (uobičajeno je od 1 do 5),
a potom se pojedini bodovi zbroje. Tako dobivamo ukupni broj bodova za svaku
prijavu koje su u konačnici rangiraju u m ukupnim bodovima.
Kriteriji iz obrasca za procjenu trebaju odgovara kriterijima iz natječajnih uvjeta. Općenito  kriteriji mogu ima sljedeća područja:

•
•
•
•
•

kvaliteta, relevantnost i inovavnost prijave (stručna priroda projekta/
programa, inovavnost, usklađenost s ciljevima i načelima postavljenim u natječaju, izvedivost, očekivani rezulta i učinci)
kapacite organizacije koja podnosi zahtjev (ocjena ljudskih resursa
predviđenih za program - stručnost, raspoloživost ljudi uključenih u
projekt/program
procjena dosadašnjeg iskustva podnositelja zahtjeva (prethodne djelatnos, usklađenost s programom, reference)
procjena partnera za suradnju (opis partnera koji će surađiva na programu, pravni i ekonomski uvje suradnje)
procjena proračuna projekta/programa (opravdanost i veličina predviđenih izdataka, udio pojedinih vrsta izdataka, vlas doprinos podnositelja, njegova materijalnost i dokumenranost).

Obrazac procjene potrebno je izradi za svaki natječaj ili programsko područje u
okviru jednog natječaja vodeći računa o uvjema koji su natječajem propisani.
Kada su u pitanju veliki novčani iznosi, naglasak se stavlja na procjenu podnositelja zahtjeva, dok se u slučaju manjih iznosa može stavi na projekt/program.
Iskustvo pokazuje da najviši mogući broj bodova predviđen obrascem za procjenu
ne bi smio prelazi 100 do 150 bodova. Pitanja treba odabra tako da prijave za
svako pitanje mogu dobi od 1 do 5 bodova, ovisno o vrs i važnos pitanja. Na
taj način možemo postavi dovoljno (ali ne i previše) pitanja koja će procjenjivačima omogući stvaranje objekvne slike o prispjelim projekma/programima.

PRILOG 12: POJEDINAČNI ZAPISNIK O PROCJENI PREDLOŽENOG PROGRAMA/PROJEKTA
PRILOG 13: ZBIRNI ZAPISNIK O PROCJENI PREDLOŽENOG PROJEKTA/PROGRAMA
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2.2.
POSTUPAK OBJAVE NATJEČAJA
ILI JAVNOG POZIVA ZA
PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA

Poželjno je početkom godine ili najkasnije dva mjeseca prije objave natječaja/poziva objavi kalendar objave natječaja odnosno svojevrsnu najavu svega onog što
davatelj ﬁnancijskih potpora može ili planira raspisa u jeku jedne kalendarske
godine, kako bi zainteresirane organizacije i/ili lokalne zajednice na vrijeme mogle bi informirane o mogućnosma ﬁnanciranja raznih akvnos namijenjenih
općem/javnom dobru u društvu.
Objavom natječaja/poziva za prijavu projekata/programa u što većem broju i vrs javnih glasila veća je vjerojatnost da će informacija o tome doprije do svih ili
barem većeg broja organizacija koje su zainteresirane za prijavu projekata/programa na taj natječaj. Želi li se doprije primarno do organizacija koje djeluju na
lokalnoj i područnoj razini, važno je da osim u nacionalnim dnevnim novinama
natječaj/poziv bude objavljen i u lokalnim/područnim glasilima.
Objava na službenim internetskim stranicama danas postaje općeprihvaćena i
to ne samo zato što svi zainteresirani tamo mogu pročita natječaje/pozive za
prijavu projekata/programa i nakon dana izdavanja nekog dnevnog glasila, već
mogu jednostavno preuze i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju.
Preporuka: Cjelovi tekst natječaja/poziva objavi na službenim internetskim
stranicama davatelja ﬁnancijske potpore, a sažetak ili samo obavijest o raspisanom natječaju/pozivu zbog ekonomičnos objavi u najražnijim dnevnim
glasilima kao i drugim elektroničkim medijima.
Primjer kratke obavijes u medijima:

OBAVIJEST
Ministarstvo znanos, obrazovanja i športa
raspisalo je
Natječaj za ﬁnancijsku potporu projekma udruga u području izvaninstucionalnog
odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2009./2010.
Cjelovi tekst natječaja, s uputama i elektronskim obrascima za prijavu objavljeni su
na mrežnoj stranici www.mzos.hr
Natječaj je otvoren zaključno do 25. svibnja 2009. godine, a zakašnjele prijave, prijave
koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki
drugi način odnosno suprotno uvjema iz ovog natječaja, neće se razmatra
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3.
KOMISIJSKO
OTVARANJE
ZAPRIMLJENIH PRIJAVA
Načelo Kodeksa:
Komisijsko otvaranje zaprimljenih prijava

Nakon zaključivanja objavljenog natječaja/poziva, davatelj ﬁnancijskih potpora
u obvezi je:
SVE ZAPRIMLJENE PRIJAVE – čak i one prispjele nakon roka – evidenra. To znači da se svakom zahtjevu dodjeljuje evidencijski/urudžbeni broj
kako bi se olakšala buduća komunikacija i obrada podataka;
ORGANIZIRATI KOMISIJSKO OTVARANJE svih zaprimljenih prijava.
Postupku komisijskog otvaranja prijava prethodi donošenje odluke o izboru/
imenovanju članica i članova Komisije (Povjerenstva) za otvaranje prijava. Komisija (Povjerenstvo) radi sukladno Odluci o imenovanju Komisije (Povjerenstva) i
Poslovnika Komisije (Povjerenstva). U dosadašnjoj praksi još je uvijek najčešće
da prijave otvara jedan od zaposlenika jela državne uprave, najčešće osoba
zadužena za rad s udrugama. Preporuka je da Komisiju čine 3 - 6 članova/članica
što pridonosi objekvnos postupka i smanjuje mogućnost pojave nepravilnos
i grešaka pri prvotnoj procjeni prijava. Članovi/članice komisije mogu bi vanjski suradnici i/ili zaposlenici kod davatelja ﬁnancijskih potpora. Važno je da svi
članovi i članice Komisije budu upozna s kriterijima komisijskog otvaranja prijava kako bi se osigurao ujednačen pristup. Članovi Komisije (Povjerenstva) za
otvaranje prijava mogu bi zaposlenici davatelja ﬁnancijske potpore ili vanjski
suradnici. Kada poslove člana Komisije (Povjerenstva) za otvaranje prijava koji
utvrđuju ispunjava li prijava propisane uvjete obavljaju zaposlenici kojima taj
posao nije u opisu radnog mjesta i izvan redovnog radnog vremena, te vanjski
suradnici imaju pravo na primjerenu naknadu za svoj rad.
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Cilj postupka komisijskog otvaranja je isključi iz daljnje obrade one prijave koje
ne zadovoljavaju propisane tehničke uvjete natječaja/poziva. Važno je da su razlozi za odbijanje prijava zbog nezadovoljavanja propisanih uvjeta natječaja jasni
svim podnositeljima, što znači da u natječaju treba jasno naves okolnos koje
dovode do neposrednog odbacivanja. Propisani uvje moraju bi postavljeni na
način koji omogućuje donošenje nedvojbene odluke o tome ispunjava li određena prijava propisane uvjete ili ne. Temeljno je pravilo da ni jedna prijava ne
smije bi odbačena iz razloga koji nisu navedeni u natječaju, kao što ne smije bi
prihvaćena ni jedna prijava koja ne udovoljava svim propisanim uvjema natječaja. Zato je pomna priprema natječajne dokumentacije od iznimne važnos, jer
ona je sveobuhvatan i jedini vodič za podnositelje zahtjeva pomoću koje mogu
pripremi sve što im je potrebno za prijavu. Ukoliko se neki od važnih uvjeta propus naves u natječajnoj dokumentaciji, taj uvjet kasnije neće moći bi razlog
odbacivanja prijava koje mu ne udovoljavaju.
Najčešće pogreške u smislu nezadovoljavanja propisanih (formalnih) uvjeta su
sljedeće:
prijava je poslana nakon isteka roka
prijava je podnesena u nedostatnom broju primjeraka
prijava nije podnesena u obliku naznačenom u natječaju, odnosno nije
podnesena na propisanim obrascima
prijavu je podnijela organizacija koja ne ispunjava uvjete za dobivanje potpore
nedostaju propisani dokumen i prilozi, bilo djelomice ili u cijelos (npr.
jedan od propisanih obrazaca, jedan ili više obveznih priloga kao što su
rješenje o registraciji, životopis, izjava o partnerstvu)
dokumentacija nije ovjerena i/ili potpisana od strane odgovorne osobe
organizacije koja je dostavila prijavu
Pri otvaranju prijava Komisija treba ima standardiziranu tablicu za upisivanje
podataka ili računalni program koji će im omogući upisivanje osnovnih podataka iz svake prijave (naziv organizacije, adresa, sjedište, naziv projekata/programa, evidencijski/urudžbeni broj, popis dostavljene dokumentacije). Komisija će
detaljnim pregledom svake prijave utvrdi one koje su zadovoljile i one koje nisu
zadovoljile propisane uvjete natječaja. Na taj način obavit će se prvi krug izbora
zaprimljenih prijava. U daljnji postupak upućuju se samo prijave koje zadovolje
sve propisane uvjete natječaja.
Udruge/organizacije civilnog društva koje nisu poslale svoje prijave sukladno
uvjema natječaja/javnog poziva o tome odmah trebaju bi obaviještene u pisanom obliku, kao i udruge/organizacije civilnog društva čije su prijave upućene
u daljnji postupak procjenjivanja.

PRILOG 14: ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PRIJAVA
PRILOG 15: POSLOVNIK KOMISIJE ZA OTVARANJE PRIJAVA
PRILOG 16 : OBRAZAC ZAPISNIKA O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA
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4.
PROCJENJIVANJE
PRIJAVLJENIH
PROJEKATA I PROGRAMA
Načelo Kodeksa:
Procjenjivanje prijavljenih projekata i programa od strane stručnih jela, osnovanih od davatelja
ﬁnancijskih potpora, koja čine predstavnici jela državne uprave, znanstvenih i stručnih instucija i neproﬁtnih pravnih osoba (udruge, zaklade i dr.), sukladno poslovniku ili drugome aktu o
radu stručnih jela

Nezavisno stručno procjenjivačko jelo (Procjenjivačko povjerenstvo) mogu sačinjava predstavnici jela državne uprave, predstavnici znanstvenih i stručnih
instucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva. U cilju
što transparentnijeg i nepristranijeg postupka dodjele ﬁnancijskih potpora poželjno je da davatelji ﬁnancijskih potpora za postupak procjene prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja, angažiraju vanjske stručnjake i stručnjakinje
za područja obuhvaćena prioritetnim područjima natječaja. Zaposlenici davatelja
ﬁnancijskih potpora uključeni u natječajni postupak, ni na koji način ne bi smjeli
utjeca na rad procjenjivača što je važno, jer se koordinacijski poslovi vezani uz
postupak dodjele potpora tako mogu u potpunos odvoji od stručne procjene
čiji je krajnji cilj odabir najkvalitetnijih projekata/programa koji će ostvari pravo
na potporu.
Davatelji ﬁnancijskih potpora trebaju po mogućnos ili po potrebi raspisa javni
poziv za prijavu svih stručnjaka i stručnjakinja koji su zainteresirani sudjelova u
postupku procjenjivanja prijava za dodjelu ﬁnancijskih potpora projekma/programima organizacija civilnoga društva. Iznimno je važno pažljivo bira članove
stručnih povjerenstava koja ocjenjuju programe i projekte prijavljene na natječaje
i javne pozive, vodeći računa o njihovoj stručnos, poznavanju djelovanja organizacija civilnog društva, nepristranos i spremnos za stručno i objekvno ocjenjivanje. Članovi povjerenstva dužni su svoje ocjene obrazloži, a za svoj rad imaju
pravo na primjerenu naknadu.
Kako bi se stručnjake i stručnjakinje koji sudjeluju u postupku procjenjivanja projekata i programa zašlo od bilo kakvih prisaka davatelj ﬁnancijske potopre
dužan je podatke o sastavu procjenjivačkog povjerenstva ili stručnih radnih skupina za procjenu čuva kao poslovnu tajnu najmanje do trenutka objave rezultata
natječaja.
O izboru najkvalitetnijih stručnjaka i stručnjakinja za procjenu prijava za dodjelu
ﬁnancijskih potpore potrebno je donije odluku o njihovom imenovanju zajedno
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s poslovnikom tog stručnog procjenjivačkog jela kojeg svi članovi i članice na
prvom sastanku trebaju prihva i potpisa izjavu o prihvaćanju. Poslovnikom se
uređuje način obavljanja zadataka, prava i obveze članova procjenjivačkog jela,
način donošenja odluka i druga pitanja. Poslovnikom se utvrđuje i obaveza članova da ne smiju iznosi u javnost podatke koji su internog karaktera, a propisuje
se i obaveza potpisivanja izjave o nepostojanju sukoba interesa u kojoj potvrđuju
da će procjenjiva samo one prijave u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne
ili druge interese. U slučaju da jekom rada u procjenjivačkom jelu dođe do spoznaje da je u mogućem sukobu interesa svaki član ima obvezu izvijes ostale članove o mogućem sukobu interesa. U tom slučaju član/članica neće procjenjiva
prijavu za koju je iskazao/iskazala sukob interesa o čemu konačnu odluku donosi
povjerenstvo.
Osobe zadužene za provedbu natječaja ili javnog poziva za dodjelu ﬁnancijskih
potpora organiziraju prvi sastanak stručnog procjenjivačkog jela koji bi ujedno
trebao bi i izobrazba svih članica i članova o kriterijima i načinu procjene prijavljenih projekata/programa organizacija civilnoga društva. Izobrazba procjenjivača
je obvezna u slučaju da su prvi put angažirani za taj posao od strane davatelja
ﬁnancijskih potpora. Procjenjivačko povjerenstvo unaprijed treba bi upoznato s
planiranim brojem i visinom ﬁnancijskih potpora, pri čemu treba, sukladno naprijed iznesenim preporukama, izbjegava uočenu lošu praksu odobravanja velikog
broja projekata s izrazito malim iznosima potpora.
Prijave za dobivanje ﬁnancijske potpore bi će procijenjene objekvno, nepristrano i bez subjekvnih utjecaja ako ih procjenjuje više procjenjivača. Međum,
čak ni najpomniji odabir procjenjivača i najbolje pripremljeni obrasci za procjenu
ne mogu isključi različite pristupe i uvijek prisutne razlike između procjenjivača
uvjetovane njihovim vlasm sustavima vrijednos. Dakle, što je više procjenjivača koji procjenjuju i boduju prijave, to bolje. No, i u tom pogledu postoji preporuka o opmalnom broju od 3 - 5 procjenjivača po jednom projektu. Jednako
je važno da procjenjivači budu podjednako opterećeni te da po jednom natječaju
procjenjuju najviše do 50 projekata, ako je ikako moguće.
Prije početka postupka procjene, Procjenjivačko povjerenstvo jelo mora ima
sastanak s osobom nadležnom za upravljanje dodjelom ﬁnancijskih potpora, jekom kojega zajednički razmatraju i proučavaju uvjete natječaja i tumače obrazac
procjene. Ta osoba prilikom navedenog sastanka procjenjivačkom stručnom jelu
treba potanko opisa cilj i uvjete natječaja kako bi pravovremeno bili upozna što
se s natječajem želi posći u smislu utjecaja na pozivne društvene promjene.
Vrijeme trajanja procjene, u praksi, ovisno o raspoloživom vremenu, traje obično
između dva i tri tjedna.
Konačnu odluku o odobrenim ﬁnancijskim potporama organizacijama civilnog
društva može donije ili Procjenjivačko povjerenstvo (ili Povjerenstvo za provedbu natječaja ako je osnovano iako je to u njegovoj nadležnos) ili tu odluku donosi
upravno jelo odnosno čelnik jela državne uprave, rukovodeći se pri tome mišljenjem i preporukama Procjenjivačkog povjerenstva.

PRILOG 17: OBRAZAC ODLUKE O IMENOVANJU PROCJENJIVAČKOG POVJERENSTVA
PRILOG 18: OBRAZAC POSLOVNIKA PROCJENJIVAČKOG POVJERENSTVA
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5.
DOSTAVA ODGOVORA
SUDIONICIMA
NATJEČAJA
Načelo Kodeksa:
Dostava pisanog odgovora sudionicima natječaja o odobrenoj ﬁnancijskoj potpori
ili razlozima neodobravanja potpore

Davatelji ﬁnancijskih potpora - jela državne uprave dužna su po završetku pregleda ispunjavaju li podnositelji zahtjeva i njihovi prijedlozi projekata/programa propisane uvjete natječaja, odnosno nakon donošenja odluke o dodjeli ﬁnancijskih potpora posla pisani odgovor svim udrugama/organizacijama civilnoga društva koje
su se javile na natječaj o razlozima neispunjavanja uvjeta natječaja odnosno kako bi
ih izvijesli o odobrenoj ﬁnancijskoj potpori ili razlozima neodobravanja potpore.
Kada se navode razlozi neispunjavanja uvjeta natječaja oni moraju bi jasno i taksavno navedeni, a kada se navode razlozi neodobravanja potpore onda se navodi
obrazloženje iz opisnog dijela procjene projekta/programa kako bi sudionici natječaja točno znali u čemu su pogriješili, odnosno kako bi prilikom javljanja na neki od
narednih natječaja izbjegli propuste i poboljšali prijedlog projekta/programa.
Za očekiva je da će udruge/organizacije civilnoga društva kojima nije odobrena
ﬁnancijska potpora bi me nezadovoljne. S m u vezi potrebno je udrugama/
organizacijama civilnog društva omogući pravo na prigovor, što jasno mora bi
naznačeno u samom tekstu natječaja. Za prigovor je potrebno ostavi primjereni
rok koji ne bi trebao bi kraći od osam dana ni duži od 30 dana od dana primitka
obavijes. U uvjema natječaja jasno treba naglasi da se prigovor može podnije
samo na postupak, uz eventualne argumente koje udruga/organizacija civilnoga
društva može predoči, a ne i na odluku o neodobravanju sredstava.
Prilikom planiranja natječaja potrebno je odredi i jelo koje će rješava moguće
prigovore. To može bi nezavisno stručno jelo koje je procjenjivalo projekte ili
nezavisno stručno jelo osnovano isključivo za rješavanje prigovora.
Udrugama/organizacijama civilnog društva kojima nije odobrena ﬁnancijska potpora zbog niske ocjene projekta/programa, može se na njihov zahtjev omogući
uvid u ocjenu projekta/programa uz pravo davatelja ﬁnancijske potpore da zaš
tajnost podataka o osobama koje su procjenjivale projekt/program.
Ovdje treba naglasi da se postupak dodjele ﬁnancijski potpora udrugama/organizacijama civilnog društva ne vodi kao upravni postupak, nego se radi o aktu poslovanja, te se ni na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom
lijeku u upravnom postupku.
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6.
JAVNO
OBJAVLJIVANJE
REZULTATA NATJEČAJA
Načelo Kodeksa:
Javno objavljivanje rezultata natječaja, s podacima o udrugama, programima i projekma za koje
je odobrena ﬁnancijska potpora, kao i odobrenim iznosima

Nakon donijete odluke o dodjeli potpora jela državne uprave/jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave imaju obvezu javno objavi rezultate natječaja s podacima o udrugama/organizacijama civilnoga društva kojima je odobrena
ﬁnancijska potpora, programima/projekma i iznosima odobrenim za pojedine
programe. Rezulta natječaja mogu se javno objavi u dnevnom sku, službenim
glasilima, službenim internet stranicama i info-punktovima. Ako je to izričito navedeno danom objave može poče teći i rok za prigovor koji su ovlaštene podnije
udruge/organizacije civilnog društva kojima nije odobrena ﬁnancijska potpora. Poželjno je da davatelji ﬁnancijske potpore prilikom objave rezultata natječaja objave
i sve druge informacije vezane uz taj natječaj, kao što su broj i iznos ukupno zaprimljenih prijava, broj prijava koje nisu ispunile propisane uvjete natječaja, područja
u kojima je bilo najviše prijava, najčešći razlozi zbog kojih ﬁnancijske potpore nisu
odobrene, kao i što se očekuje da će se posći provedbom odobrenih projekata,
koje će se usluge od javnog interesa ostvari, na koji će način  projek/programi djelova za opće dobro i slično. Osim javne objave rezultata natječaja davatelji
ﬁnancijske potpore mogu javno objavljiva i rezultate praćenja i vrednovanja provedbe ﬁnanciranih projekata i programa.
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7.
SKLAPANJE
UGOVORA
O FINANCIRANJU
Načelo Kodeksa:
Sklapanje ugovora o ﬁnanciranju programa i projekata s udrugama kojima je odobrena
ﬁnancijska potpora, najkasnije 60 dana od dana zaključenja natječaja.

Davatelji ﬁnancijskih potpora - jela državne uprave/ jedinice lokalne i područne
samouprave dužni su sa svim udrugama/organizacijama civilnoga društva kojima je odobrena ﬁnancijska potpora potpisa ugovore o ﬁnanciranju programa/projekata najkasnije 60 dana od dana zaključenja natječaja, uz mogućnost
prethodnog pregovaranja o izmijenjenim stavkama ﬁnancijske potpore u slučaju
da je projekt/program samo djelomično ﬁnanciran.
Ugovorom o ﬁnancijskoj potpori davatelj će utvrdi visinu ﬁnancijske potpore,
predmet ugovora (naziv projekta/programa), vrijeme trajanja potpore, način
izvještavanja o provedbi potpore, vrednovanje provedbe i rezultata potpore te
postupak za povrat neutrošenih i/ili nenamjenski utrošenih sredstava ﬁnancijske
potpore.
Ugovorom se također utvrđuje postupak kod nenamjenski utrošenih sredstava.
Ugovorom se može predvidje mogućnost uskrate ﬁnanciranja projekta/programa
udruge/organizacije civilnog društva u određenom narednom vremenskom razdoblju (npr. jedna ili dvije godine) ako se udruga nije pridržavala ugovornih obveza.
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Kodeks decidirano kaže da davatelj ﬁnancijske potpore mora ukinu daljnje ﬁnanciranje odobrene potpore te zatraži povrat uplaćenih sredstava u slučaju
kada udruga nenamjenski utroši sredstva odobrene ﬁnancijske potpore. Naravno, to mora bi izričito u ugovoru navedeno kako bi davatelj ﬁnancijske potpore
od korisnika potpore (organizacije civilnoga društva), u pisanom obliku, mogao
zatraži povrat sredstva za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da
postoje:

nenamjenski utrošena sredstva, kada će se od korisnika zatraži povrat
iznosa koji se odnosi na nesukladno utrošena sredstva odnosno sredstva koja su utrošena drugačije (s drugom namjenom) od onoga što je
ugovoreno
neutrošena sredstva, kada će se od korisnika zatraži povrat sredstava,
koja se iako ugovorena i isplaćena, nisu utrošila na provedbu odobrene
potpore.
U slučaju nemogućnos izvršenja povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih
sredstava, davatelj ﬁnancijskih potpora će o tome u najkraćem roku izvijes
nadležne državne instucije.
Davatelj ﬁnancijske potpore ugovorom može obveza korisnika ﬁnancijske potpore da na svim skanim, video i drugim materijalima vezanim uz projekt istakne
logop i naziv davatelja ﬁnancijske potpore kao instucije koja ﬁnancira projekt,
odnosno može ugovori suglasnost korisnika da davatelj ﬁnancijske potpore koris i objavljuje dostavljene mu fotograﬁje, video i audio zapise u cilju promocije
ﬁnancijskih potpora, ilustracije razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i
djelovanja davatelja ﬁnancijske potpore.
Također, davatelj ﬁnancijske potpore ugovorom može isključi svoju odgovornost,
neposrednu ili posrednu, za štete proizašle iz bilo koje akvnos udruge/organizacije civilnoga društva kao korisnika potpore u provedbi ugovorenog projekta.

PRILOG 19: OBRAZAC UGOVORA O FINANCIJSKOJ POTPORI

43

8.
PRAĆENJE I
VREDNOVANJE
PROVEDBE ODOBRENIH
PROGRAMA I PROJEKATA
Načelo Kodeksa:
Praćenje i ocjenjivanje provedbe odobrenih programa i projekata, kao i namjenskog trošenja
odobrenih sredstava, na temelju obveznog opisnog i ﬁnancijskog izvješća koje udruge
dostavljaju davateljima ﬁnancijske potpore, sukladno odredbama ugovora o ﬁnancijskoj
potpori.

Sve organizacije civilnoga društva kojima su odobrena sredstva iz državnoga/
lokalnog proračuna imaju obavezu dostavi nadležnom jelu državne uprave/
lokalne samouprave opisno i ﬁnancijsko izvješće o rezultama provedbe ﬁnanciranog programa/projekta sukladno odredbama ugovora o ﬁnancijskoj potpori.
Uz ova izvješća, u svrhu praćenja provedbe programa i projekata, od udruga/
organizacija civilnog društva može se traži i da dostave priloge proistekle iz
projektnih odnosno programskih akvnos kao što su publikacije, foto dokumentacija i prateći materijali. Također se mogu traži i periodična programska i
ﬁnancijska izvješća kao i nezavisna vanjska izvješća o vrednovanju.
Tijela državne uprave/lokalne samouprave obvezna su pra provedbu ﬁnanciranih programa/projekata organizacija civilnoga društva što podrazumijeva
programsko i ﬁnancijsko vrednovanje od strane predstavnika nadležnog jela
državne uprave/lokalne samouprave, te po potrebi uključivanje i vanjskih stručnjaka za pojedina programska područja.
Vrednovanje rezultata ﬁnanciranih projekata/programa može se odvijate na više
načina, koji se mogu međusobno kombinira i nadopunjava:
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pregledom svih završnih izvješća (programskih i ﬁnancijskih) obzirom
na ugovorne obveze
dodatnim analizama rezultata na razini određenog projekta (ako postoji
izvješće o vrednovanju, istraživanje, terenski posjet...)
dodatnim kompleksnijim analizama rezultata na razini više projekata
unutar određenog programskog područja (kumulavno i sinergijsko
djelovanje različih projekata)
analizom ﬁnancijskih pokazatelja prema programskim područjima s
obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva
analizom učinkovitos dodijeljenih javnih sredstava, odnosno omjera
utrošenog s obzirom na izravne rezultate (npr. trošak po korisniku i pu
usluge ili akvnos i sl.).
Ovako dobiveni rezulta praćenja i vrednovanja ﬁnanciranih projekata i programa
mogu i trebali bi posluži kao temeljni podaci za planiranje budućih natječaja te
pri razvoju relevantnih programa i strategija.
Kvalitetnije praćenje i vrednovanje projekata i programa udruga, koji se ﬁnanciraju iz javnih sredstava, neophodan je preduvjet za kvalitetno informiranje građana
– poreznih obveznika i krajnjih korisnika ovih projekata i programa – o tome kako
je njihov novac uložen u zadovoljavanje njihovih potreba. U svjetlu dojmljivog
iznosa od 1,2 milijardi kuna, koliko je uloženo u programe i projekte organizacija
civilnog društva u 2007. godini putem državnog, županijskih i gradskih proračuna
proračuna, odnosno preko 1,7 milijardi kuna koliko je uloženo iz državnog, županijskih, gradskih i općinskih proračuna u 2008. godini izuzetno je važno prikupi
i podastrije sve relevantne informacije o učincima ovih programa hrvatskoj javnos te joj istodobno posla snažnu poruku da hrvatske vlas polika prepoznaju
organizacije civilnog društva kao nezaobilazne aktere u provedbi niza od izravne
koris za hrvatske građane, među kojima se isču neformalno obrazovanje i cjeloživotno učenje, promocija i zašta ljudskih prava i osnaživanje uloge građana u
poličkim i razvojnim procesima, socijalna uključenost i dostupnost spektra socijalnih usluga putem kombinirane socijalne polike, socijalno poduzetništvo te
ravnomjeran regionalni razvoj.
Ured za udruge radi na uspostavljanju programa praćenja i vrednovanja programa i projekata udruga i samih natječaja za njihovu ﬁnancijsku potporu kojemu je
svrha povećanje djelotvornos i učinkovitos javnih polika koje pretpostavljaju
suradnju jela državne uprave te područne i lokalne samouprave s organizacijama
civilnog društva. Ured za udruge ovu svrhu želi ostvari putem unaprjeđivanja sustava praćenja i vrednovanja projekata i programa udruga ﬁnanciranih iz državnog
proračuna, u sklopu provedbe javnih polika (nacionalnih programa, strategija,
akcijskih planova i dr.) koje pretpostavljaju suradnju jela državne uprave s organizacijama civilnog društva te kroz pocanje primjene sustava praćenja i vrednovanja natječaja, te programa i projekata udruga na lokalnoj/regionalnoj razini.
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ADRESAR
INTERNETSKIH
STRANICA DAVATELJA
FINANCIJSKIH POTPORA
NA NACIONALNOJ RAZINI

www.mobms.hr - Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnos
www.mzss.hr - Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
www.min-kulture.hr - Ministarstvo kulture
www.mzopu.hr - Ministarstvo zašte okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
www.mvpei.hr - Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
www.mingorp.hr - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
www.mmpi.hr - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
www.mint.hr - Ministarstvo turizma
www.mzos.hr - Ministarstvo znanos, obrazovanja i športa
www.mrrsvg.hr - Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
www.mps.hr - Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
www.pravosudje.hr - Ministarstvo pravosuđa
www.morh.hr - Ministarstvo obrane
www.mup.hr - Ministarstvo unutarnjih poslova
www.ljudskaprava-vladarh.hr - Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
www.ured-ravnopravnost.hr - Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
www.uredzadroge.hr - Ured za suzbijanje zlouprabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske
www.savjet.nacionalne-manjine.info - Savjet za nacionalne manjine
h p://zaklada.civilnodrustvo.hr - Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
www.fzoeu.hr - Fond za zaštu okoliša i energetsku učinkovitost
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PRILOZI

PRILOG 1:

Kodeks pozivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje
ﬁnancijske potpore programima i projekma udruga
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PRILOG 2:

Obrazac odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja
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PRILOG 3:

Obrazac Poslovnika Povjerenstva za provedbu natječaja
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PRILOG 4:

Obrazac Izjave o nepostojanju sukoba interesa
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PRILOG 5:

Primjer Pravilnika o uvijema za dodjelu sredstava
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PRILOG 6:

Primjer teksta natječaja

65

PRILOG 7:

Primjer uputa za prijavu na natječaj

71

PRILOG 8:

Opisni obrazac prijave na natječaj

80

PRILOG 9:

Obrazac proračuna
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PRILOG 10:

Izjava o partnerstvu
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PRILOG 11:

Izjava o projekma /programima ﬁnanciranim iz javnih izvora
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PRILOG 12:

Pojedinačni zapisnik o procjeni predloženog projekta/programa
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PRILOG 13:

Zbirni zapisnik o procjeni predloženog projekta/programa
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PRILOG 14:

Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje prijava
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PRILOG 15:

Poslovnik Komisije za otvaranje prijava
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PRILOG 16:

Obrazac o ispunjavanju propisanih uvjeta
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PRILOG 17:

Obrazac odluke o imenovanju Procjenjivačkog povjerenstva
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PRILOG 18:

Obrazac Poslovnika Procjenjivačkog povjerenstva
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PRILOG 19:

Obrazac ugovora o ﬁnancijskoj potpori
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POTPORA _ PLUS
RAČUNALNI PROGRAM
ZA DONATORE I DAVATELJE
FINANCIJSKIH POTPORA
Računalni program pod nazivom Potpora_plus prvi je specijalizirani hrvatski program namijenjen donatorima i davateljima
ﬁnancijskih potpora projekma i programima organizacija civilnoga društva. Pomoću toga Programa prate se svi ﬁnancirani projek/programi od dana zaprimanja prijave na natječaj (urudžbeni
zapisnik), komisijskog otvaranja prijava, procjena prijava, unosa
svih bitnih informacija vezanih uz praćenje potpora pa sve do konačne provedbe projekta/programa (prikupljanje i analiza izvješća) te vrednovanja rezultata njihove provedbe.
Zahvaljujući tom Programu praćenje ﬁnancijskih potpora je jednostavnije, brže i podrobnije. Iako je Program osmišljen za potrebe Nacionalne zaklade, on se zbog svoje sveobuhvatnos i jednostavnos može rabi i u jelima državne uprave, jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim donatorskim organizacijama u Republici Hrvatskoj. Programom se koriste
i procjenjivačka jela na način da jednostavnim priključivanjem
u središnji dio programa Potpora_plus procjenu mogu obavi i
na daljinu. Riječ je o potpuno modularnom programu, što omogućuje jednostavnu izradu izvješća, staska i ostalih pomoćnih
programa prema potrebi.

Potpora_plus omogućuje:
• Cjelovito upravljanje odobrenim ﬁnancijskim potporama;
• Čuvanje, klasiﬁkaciju i pristup svim zahtjevima vezanim uz provedbu potpora;
• Kvalitetnu analizu izradom cjelovih izvješća, sažetaka i graﬁčkih prikaza/tablica;
• Izradu i upravljanje popisom kontakata te stvaranje dostavnih lista;
• Automazirano pisanje dopisa, sinkronizaciju kalendara, kontakata i zadataka;
• Izradu kvalitetnih izvješća, u samo nekoliko sekundi, spremnih za prezenranje te pojednostavljenje pripreme važnih izvješća za kraj godine;
• Pronalaženje ključnih informacija o odobrenim ﬁnancijskim potporama pomoću jednostavne i učinkovite
tražilice;
• Upravljanje ﬁnancijskim sredstvima, praćenje plaćanja i isplata pojedinih rata ﬁnancijske potpore, učinkovito
predviđanje potreba za ﬁnancijskim sredstvima te pojednostavljenje revizije i bankovnih usklađenja.
Ako ste zainteresirani za uvođenje programa Potpora_plus i u vašu instuciju/organizaciju, molimo da nas
kontakrate na broj telefona 01/ 23 99 100 ili adresu e-pošte: potporaplus@zaklada.civilnodrustvo.hr
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Kušlanova 27
10000 Zagreb
hp://zaklada.civilnodrustvo.hr
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