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JAVNI POZIVI MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA U 2022. GODINI

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PSIHOLOŠKOG I 

SOCIJALNOG OSNAŽIVANJA TE PODIZANJA KVALITETE ŽIVLJENJA 

HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH 

OBITELJI TE STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA I AKTIVNOSTI 

PROMICANJA VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA U 2022. GODINI

Svrha i cilj Poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata

u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja

njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, na

temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 10.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji:

 udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim

statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja

Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog

rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i

 udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za

usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).



Osnovne informacije

 Poziv je objavljen 20. siječnja 2022. godine

 Rok za dostavu prijava bio je 18. veljače 2022. godine

 Tekst Poziva bio je objavljen na internetskim stranicama

Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr

zajedno s Obrascem prijave aktivnosti i ostalom pripadajućom

dokumentacijom

 Jedna udruga na Poziv mogla je podnijeti najviše tri (3) prijave



 Na Poziv su se mogle prijaviti aktivnosti koje se provode od 1. siječnja do

31. prosinca 2022. godine

 Iznos koji se udruzi može odobriti za pojedinu aktivnost je od najmanje

10.000,00 kuna do najviše 250.000,00 kuna

 Trenutno je u tijeku postupak procjene zaprimljenih prijava na Poziv koje

su zadovoljile formalne uvjete Poziva, i to od strane Povjerenstva za

razmatranje prijava psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja

kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova

njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja

vrijednosti Domovinskog rata koje je od predstavnika javnih

institucija/ustanova relevantnih za područje Poziva imenovao

potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja.



Povjerenstvo za procjenu aktivnosti procjenjuje prijave na osnovu kriterija za

financiranje utvrđenih Pozivom i ostvarenom broju bodova

Ministarstvo hrvatskih branitelja će s udrugama čije su prijave odabrane za

financiranje/sufinanciranje sklopiti ugovor o financiranju/sufinanciranju

aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te

stradalnika iz Domovinskog rata/aktivnosti promicanja vrijednosti

Domovinskog rata

Udruga je prije sklapanja ugovora dužna Ministarstvu dostaviti sljedeću

(dodatnu) dokumentaciju: uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka protiv

odgovorne osobe u udruzi ne starije od 6 mjeseci, potvrdu Ministarstva

financija - Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi i plaćen porez ne

stariju od 30 dana do dana potpisivanja ugovora, izjavu o nepostojanju

dvostrukog financiranja i solemniziranu bjanko zadužnicu za potporu u iznosu

od 50.000,00 kuna i više.



JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI 

UDRUGA SUDIONIKA I STRADALNIKA DRUGOGA SVJETSKOG 

RATA U 2022. GODINI

Svrha i cilj Poziva je nastavna skrb o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog

rata u cilju zaštite njihovih interesa i dostojanstva te promicanje borbe protiv

fašizma i drugih oblika totalitarizma.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 700.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji:

 udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19)

koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti

koje su predmet financiranja Pozivom (zaštita interesa i skrb za sudionike i

stradalnike Drugoga svjetskog rata i/ili promicanje borbe protiv fašizma i

drugih oblika totalitarizma), a što je vidljivo iz njihova statuta i

 udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev

za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom

nadležnog ureda).



Osnovne informacije

 Poziv je objavljen 2. veljače 2022. godine

 Rok za dostavu prijava bio je 3. ožujka 2022. godine

 Tekst Poziva bio je objavljen na internetskim stranicama

Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr

zajedno s Obrascem prijave aktivnosti i ostalom pripadajućom

dokumentacijom.

 Jedna udruga na Poziv mogla je podnijeti najviše tri (3) prijave



 Na Poziv su se mogle prijaviti aktivnosti koje se provode od 1. siječnja do

31. prosinca 2022. godine

 Iznos koji se udruzi može odobriti za pojedinu aktivnost je od najmanje

10.000,00 kuna do najviše 250.000,00 kuna

 Trenutno je u tijeku postupak procjene zaprimljenih prijava na Poziv koje

su zadovoljile formalne uvjete Poziva, i to od strane Povjerenstva za

razmatranje prijava udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata

koje je od predstavnika javnih institucija/ustanova relevantnih za područje

Poziva imenovao potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja



Povjerenstvo za procjenu aktivnosti procjenjuje prijave na osnovu

kriterija za financiranje utvrđenih Pozivom i ostvarenom broju bodova

Ministarstvo će s udrugama čije su prijave odabrane za

financiranje/sufinanciranje sklopiti ugovor o

financiranju/sufinanciranju aktivnosti udruge sudionika i stradalnika

Drugoga svjetskog rata

Udruga je prije sklapanja ugovora dužna Ministarstvu dostaviti

sljedeću (dodatnu) dokumentaciju: uvjerenje o nevođenju kaznenog

postupka protiv odgovorne osobe u udruzi ne starije od 6 mjeseci,

potvrdu Ministarstva financija - Porezne uprave da su podmireni svi

doprinosi i plaćen porez ne stariju od 30 dana do dana potpisivanja

ugovora, izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i

solemniziranu bjanko zadužnicu za potporu u iznosu od 50.000,00

kuna i više.



OTVORENI JAVNI POZIV 

ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE UDRUGAMA 

U 2022. GODINI 

Svrha i cilj Poziva je prikupljanje prijava za financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se
ocijeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja
Ministarstva od posebnog značaja i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz
Domovinskog rata, a koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane uslijed
posebnih i/ili izvanrednih okolnosti ili se predlažu za financiranje zbog posebnih
okolnosti, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za
razdoblje 2021.-2024.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 720.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji:

 udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se
svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet
financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje
interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz
njihova statuta, sukladno članku V. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge, i

 udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za
usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).



Prihvatljive aktivnosti/potrebe za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

1. Koje su od značaja i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz

Domovinskog rata, a iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane, što

udruga u prijavi mora detaljno obrazložiti; koje nije moguće financirati

putem redovnih javnih poziva Ministarstva u tekućoj proračunskoj godini te

potpora udruzi radi stabilizacije i mogućnosti nastavka rada i djelovanja, a

ukoliko je u pitanju opstanak udruge i pod uvjetima da su iscrpljene druge

mogućnosti što udruga mora u prijavi detaljno obrazložiti

2. Aktivnosti koje je zbog iznimnih okolnosti nastalih uslijed nepredviđenih

događaja ili elementarnih nepogoda potrebno žurno financijski poduprijeti u

cilju ublažavanja posljedica istoga na braniteljsku i stradalničku populaciju

iz Domovinskog rata.



Osnovne informacije

 Poziv je objavljen 23. veljače 2022. godine

 Rok za prijavu na Poziv je do 1. prosinca 2022. godine

 Tekst Poziva objavljen je na internetskim stranicama

Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr

zajedno s Obrascem prijave aktivnosti i ostalom pripadajućom

dokumentacijom

 Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše jednu (1) prijavu

po jednom od osnova iz točke 1. i najviše jednu (1) prijavu po

osnovu iz točke 2. slajda - Prihvatljive aktivnosti/potrebe za

financiranje/sufinanciranje Pozivom



 Financijska potpora za prihvatljive aktivnosti/potrebe pod točkom 1.

može pojedinačno iznositi do najviše 5.000,00 kuna, a za

prihvatljive aktivnosti/potrebe navedene pod točkom 2. može

pojedinačno iznositi do najviše 50.000,00 kuna

 Prijava se podnosi na propisanom Obrascu prijave aktivnosti/potrebe

za dodjelu jednokratne novčane potpore kojem se, pored ostalog,

prilaže dokumentacija kojom udruga potkrepljuje opravdanost

zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane potpore (računi, ponude,

dokumentacija o nastaloj šteti uslijed elementarne nepogode i sl.)



 Potpune prijave koje ispunjavaju uvjete iz Poziva procjenjuje Povjerenstvo za

procjenu prijava za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2022. godini

koje je imenovao potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja

 Povjerenstvo procjenjuje pristigle prijave na osnovu kriterija prihvatljivosti

utvrđenih Pozivom i ostvarenom broju bodova

 Najveći broj bodova koji se sukladno Obrascu prijave aktivnosti/potrebe može

ostvariti je 65 (boduju se odgovori u područjima Relevantnost aktivnosti/potrebe,

Obrazloženje prijave aktivnosti/potrebe i Troškovnik aktivnosti/potrebe). Za

financiranje neće biti predložene aktivnosti koje ostvare manje od 33 boda

 Ministarstvo će s udrugama čije su prijave odabrane za financiranje/sufinanciranje

sklopiti ugovor o dodjeli jednokratne novčane potpore u 2022. godini

 Udruga je prije sklapanja ugovora dužna Ministarstvu dostaviti sljedeću (dodatnu)

dokumentaciju: uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka protiv odgovorne osobe u

udruzi ne starije od 6 mjeseci, potvrdu Ministarstva financija - Porezne uprave da su

podmireni svi doprinosi i plaćen porez ne stariju od 30 dana do dana potpisivanja

ugovora i solemniziranu bjanko zadužnicu za potporu u iznosu od 50.000,00 kuna.



OTVORENI JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE 

OBILJEŽAVANJA OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I 

STRADAVANJA TE PRIGODNIH NADNEVAKA VEZANIH ZA 

DOMOVINSKI RAT U 2022. GODINI

Svrha i cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz
aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat, na
temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje
2021.-2024.

Prihvatljivi prijavitelji:

udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19)
koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti
koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog
rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz
Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i

udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele
zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom
nadležnog ureda).



Osnovne informacije

 Poziv je objavljen 14. siječnja 2022. godine

 Rok za dostavu prijava na Poziv je do 1. listopada 2022. godine,

odnosno do kraja isteka sredstava osiguranih u 2022. godini za

provedbu Poziva

 Tekst Poziva objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva

hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr zajedno s Obrascem

prijave aktivnosti i ostalom pripadajućom dokumentacijom

 Jedan prijavitelj može prijaviti najviše tri aktivnosti obilježavanja,

koliko mu se može i odobriti



 Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je

od najmanje 400,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna

 Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je sastavni dio

Poziva, uz koji je potrebno priložiti pripadajuće ponude za

financiranje/sufinanciranje

 Pregled prijava u odnosu na propisane formalne uvjete iz Poziva



Potpune prijave koje ispunjavaju uvjete iz Poziva procjenjuje Povjerenstvo za

razmatranje prijava obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih

nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022. godini koje je imenovao potpredsjednik

Vlade i ministar hrvatskih branitelja

Najveći broj bodova koji se sukladno Obrascu prijave aktivnosti može ostvariti je 40

(boduju se odgovori u područjima Iskustvo udruge, Obrazloženje prijave i Troškovnik

aktivnosti). Za financiranje neće biti predložene aktivnosti koje ostvare manje od 21 bod

Ministarstvo će s udrugama čije su prijave odabrane za financiranje/sufinanciranje

sklopiti ugovor o financiranju/sufinanciranju aktivnosti obilježavanja obljetnica ratnih

događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022.

godini

Udruga je prije sklapanja ugovora dužna Ministarstvu dostaviti sljedeću

dokumentaciju: uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka protiv odgovorne osobe u

udruzi ne starije od 6 mjeseci i potvrdu Ministarstva financija - Porezne uprave da su

podmireni svi doprinosi i plaćen porez ne starija od 30 dana do dana potpisivanja

ugovora.




