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Provedba Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije 

Izvješće o izvršenju mjera u nadležnosti Ureda za udruge Vlade RH  

Broj 

mjere 

Naziv mjere Izvršenje mjere 

169. Uvođenje i vođenje zajedničkog 

informacijskog sustava za sva 

tijela državne uprave za 

koordinaciju dodjele bespovratnih 

sredstava iz javnih izvora 

organizacijama civilnog društva 

koja provode programe i projekte 

od općeg/javnog dobra 

 

 

Rok izvršenja: IV. kvartal 2012. te 

dalje trajno 

Jedinstveni informacijski sustav za praćenje financijskih potpora 

udrugama Potpora plus počeo se primjenjivati u svim državnim 

tijelima-davateljima financijskih sredstava za projekte i programe 

organizacija civilnog društva, čime će se značajno unaprijediti 

postupke provedbe natječaja, te praćenja i vrednovanja financiranih 

projekata i programa. Spomenuti sustav u trenutku izvještavanja 

koriste sva tijela državne uprave koja imaju ustrojen neki vid dodjele 

bespovratnih sredstava za projekte i programe organizacija civilnoga 

društva.  

 

Potpora Plus predstavlja  sveobuhvatan i visoko funkcionalan alat za 

davatelje financijskih podrški u Republici Hrvatskoj i na taj način 

stvoren je osnovni preduvjet za unapređenje koordinacije i 

standardizacije dodjele financijskih podrški organizacijama civilnoga 

društva.  

 

U svrhu pripreme programa Potpora plus za korištenje od strane 

tijela državne uprave, tijekom 2013. godine Nacionalna zaklada za 

razvoj civilnoga društva, u suradnji s Uredom za udruge, održala je 

sastanke u 18 tijela državne uprave te je održano 17 izobrazbi u tim 

tijelima. Također, 23. i 24. siječnja 2014. u Zadru je održana 

dvodnevna edukativna radionica u svrhu upoznavanja korisnika iz 

tijela državne uprave s mogućnostima računalnog sustava Potpora 

Plus.  

 

U 2014. godini Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva pustit 

će u upotrebu za sva tijela državne uprave i korisnike financijskih 

podrški iz javnih izvora na nacionalnoj razini platformu 

www.financijskepodrske.hr koja se sastoji od Programa Potpora 

Plus, Korisnika Plus, internetske prijave te javnog predstavljanja 

rezultata financiranih podrški organizacijama civilnoga društva. 

  

170.  Provođenje informativne 

kampanje o mogućnostima 

uključivanja organizacija civilnog 

društva i zainteresirane javnosti u 

postupke savjetovanja o nacrtima 

zakona, drugih propisa i akata  

 

Rok izvršenja: I. kvartal 2013. te 

dalje trajno  

 

Na mrežnim stranicama Ureda za udruge uspostavljena je posebna 

podstranica s osnovnim informacijama o otvorenim i okončanim 

savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću.  

 

Tijekom 2013. godine Online tim Vlade Republike Hrvatske 

sustavno je putem društvenih mreža informirao građane i ostale 

predstavnike zainteresirane javnosti o mogućnostima sudjelovanja u 

postupcima savjetovanja o novim nacrtima zakona, drugih propisa i  

akata. Samo na Vladinom Twitter profilu objavljeno je 346 poziva na 

uključivanje u otvorena javna savjetovanja što je imalo značaja 

učinak na sudjelovanje građana i organizacija civilnog društva u 

javnim savjetovanjima. U 2013. godini 8.298 pravnih i fizičkih osoba 

su dostavile komentar/e na nacrt zakona, drugog propisa ili akta. 

 

Također, gotovo sva tijela državne uprave i Vladini uredi pokrenuli 

su posebne podstranice posvećene savjetovanju sa zainteresiranom 

javnošću gdje se mogu naći informacije o otvorenim, ali i okončanim 

savjetovanjima s potrebnim dokumentima 

 

Krajem 2012. Ministarstvo uprave pokrenulo je internetsko 

savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o udrugama u čijoj izradi je 

http://www.financijskepodrske.hr/
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sudjelovao i  Ured za udruge. Nakon provedenog internetskog 

savjetovanja, proces savjetovanja nastavljen je i u 2013. Ured Vlade 

Republike Hrvatske za udruge i Ministarstvo uprave, u suradnji s 

Volonterskim centrom Osijek i Zakladom za razvoj lokalne zajednice 

„Slagalica“, organizirali su  javnu raspravu o Nacrtu Zakona o 

udrugama koja se održala  1. veljače 2013. u Osijeku. 

 

Ravnatelj Ureda za udruge sudjelovao je 13. veljače 2013. na 

sjednici Predsjedništva Udruge gradova u Republici Hrvatskoj gdje 

je predstavio rad Ureda u području savjetovanja te govorio o 

mogućnostima sudjelovanja organizacija civilnog društva u 

procesima donošenja odluka na svim razinama.  

 

Također, predstavnica Ureda za udruge sudjelovala je na 

Nacionalnoj konferenciji „Što ruralni prostori mogu očekivati u 

programskom razdoblju 2014. – 2020.“, organiziranoj 26. ožujka u 

Ludbregu od strane udruge Odraz, Hrvatske mreže za ruralni razvoj i 

LAG-a Izvor, a na kojoj je govorila o ulozi civilnog sektora u 

pripremi i provedbi javnih politika.  

 

U sklopu nacionalne manifestacije Dani otvorenih vrata udruga te 

obilježavanja Europske godine građana 2013., Ured za udruge u 

suradnji s partnerskim organizacijama organizirao je u lipnju 2013. 

niz panel rasprava (u Zagrebu – 12. lipnja, Splitu – 13. lipnja, te 

Osijeku, Kninu i Puli – 14. lipnja) tijekom kojih je promovirano 

sudjelovanje organizacija civilnoga društva u procesima donošenja 

odluka, na nacionalnoj i lokalnoj, te europskoj razini.  

 

Ured za udruge, u suradnji s Hrvatskom alijansom za Europsku 

godinu građana, organizirao je i dodatne javne rasprave koje su bile 

usmjerene na pitanja suradnje između građana, organizacija 

civilnoga društva i tijela javne vlasti:  

- raspravu „Kako potaknuti bolju suradnju građana, 

organizacija civilnog društva i lokalne uprave“ – 24. rujna 

2013. u Dubrovniku  

- raspravu „Aktivni građani i civilno društvo za razvoj lokalne 

zajednice“ - 13. studenog 2013. u Koprivnici.  

 

26. studenog 2013., u organizaciji Ureda Vlade Republike Hrvatske 

za udruge i grada Duge Rese u Dugoj Resi je održana rasprava i 

radionica „Kako unaprijediti savjetovanje s javnošću u postupcima 

odlučivanja na lokalnoj razini?“.   

 

9. prosinca 2013., u organizaciji Ureda Vlade RH za udruge, 

Državne škole za javnu upravu i Virovitičko-podravske županije u 

Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je rasprava 

i radionica „Javna uprava i civilno društvo – modeli suradnje u 

oblikovanju javnih politika“. 

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Hrvatska alijansa za 

Europsku godinu građana i Hrvatski pravni centar organizirali su 

tribinu na temu „Europska godina građana: Što smo naučili?“ koja se 

održala 20. prosinca 2013. u Dubrovniku. 2013. godinu Europska 

komisija je proglasila Europskom godinom građana da bi rasvijetlila 

pojam europskog građanstva i približila Europu građanima, te 

potaknula građane Europe na aktivno sudjelovanje u političkom i 

socijalnom životu Unije. U tom smislu u Hrvatskoj je ova godina bila 

također bogata događajima te je cilj ove tribine bio sumirati godinu 
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za nama i raspraviti buduće korake koje je potrebno učiniti u svrhu 

daljnjeg razvoja demokratske participacije, usvajanja europskih 

vrijednosti i aktivnog građanstva EU.  

 

Tijekom sjednice Predsjedništva Udruge gradova u Republici 

Hrvatskoj, koja je održana 15. studenog 2013. u Umagu, potpisivala 

se Deklaracija o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u 

Republici Hrvatskoj. 

 

Prijedlog teksta Deklaracije pripremila je uža radna skupina 

sastavljena od predstavnika Ureda za udruge, organizacija civilnoga 

društva te Udruge gradova, a gradonačelnice i gradonačelnici njome 

izražavaju spremnost za razvijanje suradnje i partnerskog odnosa s 

organizacijama civilnoga društva te se obvezuju na provođenje 

aktivnosti kojima se unaprjeđuje savjetovanje te uspostavlja 

transparentan i djelotvoran sustav financiranja i podrške provedbi 

projekata i programa organizacija civilnoga društva od interesa za 

opće dobro. 

 

Do 20. prosinca 2013. Deklaraciju su potpisala 72 gradonačelnika, a 

u narednom periodu planiraju se aktivnosti daljnje promocije 

Deklaracije, odnosno unaprjeđenja suradnje gradova i organizacija 

civilnoga društva, posebice u području savjetovanja.  

 

U narednom razdoblju predviđeno je otvaranje posebnog portala na 

kojem će biti objavljivane informacije o savjetovanjima, na kojem bi 

postojala stalna komunikacija između tijela javne vlasti i 

zainteresirane javnosti o svim propisima u proceduri donošenja, na 

čemu radi Ministarstvo uprave, a sam portal bit će dio sustava 

gov.hr, odnosno središnjeg državnog portala koji bi u većem dijelu 

trebao biti uspostavljen tijekom 2014.  

 

171. Provođenje programa izobrazbe 

dužnosnika i službenika na 

državnoj i lokalnoj razini za 

učinkovitu suradnju s civilnim 

društvom u oblikovanju i provedbi 

javnih politika 

 

Rok izvršenja: IV. kvartal 2012. te 

dalje trajno 

Tijekom 2011. i prve polovice 2012., Ured za udruge provodio je 

projekt tehničke pomoći IPA 2009 Jačanje kapaciteta Vladinog 

Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva s 

organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije čiji je cilj 

bio poboljšati suradnju državnih tijela i organizacija civilnog društva 

u suzbijanju korupcije, a glavne aktivnosti uključivale su oblikovanje 

cjelovitog programa izobrazbe i treninga za koordinatore 

savjetovanja, imenovane u tijelima državne uprave i uredima Vlade 

Republike Hrvatske, održavanje nekoliko javnih rasprava te izrada i 

tisak sveobuhvatnog priručnika za savjetovanje. Program izobrazbe i 

treninga za koordinatore savjetovanja proveden je kroz tri modula, a 

temeljem razvijenih modula, Ured za udruge razvio je program 

jednodnevne izobrazbe o provedbi učinkovitog savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih 

propisa i akata. Spomenuti program uvršten je u programe Državne 

škole za javnu upravu te je 18. veljače 2013. održan po prvi puta za 

23 predstavnika tijela državne uprave i ureda Vlade Republike 

Hrvatske. Zbog iznimno velikog interesa za program,  drugi termin 

radionice održan je već 8. ožujka., a na njoj su sudjelovala dodatna 

23 državna službenika. Obje su radionice održane u Državnoj školi 

za javnu upravu u Zagrebu, kao i radionice održane 4. listopada (23 

polaznika) i 15. studenog (19 polaznika), dok je peta radionica 

održana 26. studenog za 11 polaznika u Dugoj Resi. Ukupno je, 

dakle, na radionicama sudjelovalo 88 polaznika iz tijela državne 

uprave, Vladinih ureda te jedinica lokalne i područne samouprave.  

 

http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=209
http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=209
http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/Prirucnik%20za%20savjetovanje.pdf
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Osim toga, Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, u suradnji s 

Državnom školom za javnu upravu, organizirao je 20. ožujka 2013. 

jednodnevnu radionicu pod nazivom „Javna uprava i civilno društvo 

– modeli suradnje u oblikovanju javnih politika“, namijenjenu 

službenicima koji u svakodnevnom radu surađuju s udrugama i 

ostalim organizacijama civilnog društva te službenicima koji rade na 

pripremi i provedbi strateških dokumenata i pripremi propisa, a 

potom i djelatnicima ureda državne uprave u županijama koji rade na 

poslovima registracije udruga te primjeni drugih propisa koji 

reguliraju djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva. 

Na radionici je sudjelovalo više od 20 predstavnika tijela državne 

uprave, javnih institucija, jedinica lokalne i područne samouprave te 

ureda državne uprave u Republici Hrvatskoj. Sudionici su upoznati s 

ulogom civilnog društva u globalnom okruženju, normativnim i 

institucionalnim okvirom za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj te o 

sustavu financiranja projekata i programa organizacija civilnog 

društva iz javnih izvora i važnosti uključivanja civilnog društva u 

oblikovanje javnih politika. 

 

Za službenike jedinica lokalne i područne samouprave, Ured za 

udruge razvio je program dvodnevne izobrazbe o financiranju 

projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih 
izvora. Spomenuti program uvršten je u programe Državne škole za 

javnu upravu te je prva radionica održana u Puli, 20./21. lipnja 2013., 

za 18 sudionika iz tijela jedinica lokalne i područne samouprave s 

područja Istarske županije, druga u Varaždinu, 12./13. rujna za 21 

polaznika iz Varaždinske i Međimurske županije te treću u Zadru, 

17./18. rujna za 24 polaznika iz Zadarske i Šibensko-kninske 

županije. 

 

Također, Ured za udruge je nastavio kontinuirani rad na koordinaciji 

koordinatora za savjetovanje u tijelima državne uprave, odnosno 

podršci njihovu radu, kroz zajedničke sastanke te komunikaciju 

putem e-maila i telefona.  

Na jednom od zajedničkih sastanak tijekom 2013. dogovorena su 

unaprjeđenja u izvještavanju o provedbi Kodeksa savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih 

propisa i akata od strane tijela državne uprave, u svrhu unaprjeđenja 

objedinjenog Izvješća te pružanja dodatnih informacija o provedbi 

savjetovanja.  

 

Ured za udruge je u travnju 2013. pripremio Izvješće o provedbi 

Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima 

donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2012. godini. Izrada 

Izvješća doprinos je uspostavi sustava redovitog praćenja provedbe 

standarda savjetovanja s javnošću, kao važnog čimbenika dobrog 

upravljanja i participativnog oblikovanja javnih politika u Hrvatskoj. 

Izvješće je izrađeno u suradnji s nadležnim ministarstvima i vladinim 

uredima te pokazuje značajan napredak u broju provedenih 

savjetovanja, ali i u interesu predstavnika zainteresirane javnosti za 

sudjelovanjem u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i 

akata. Prema dostavljenim podacima, u 2012. godini tijela državne 

uprave i vladini uredi proveli su postupak savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću za 144 zakona, druge propise i akte. To 

predstavlja veliki pomak u odnosu na 2011. godinu kada je 

provedeno ukupno 48 savjetovanja.  Osim toga, tijekom 2012. 

zaprimljeno je 4786 pisanih prijedloga, očitovanja zainteresirane 

javnosti na prijedloge zakona, drugih propisa i akata što je značajno 
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povećanje u odnosu na 173 zaprimljena pisana komentara tijekom 

2011. godine. 

Procjenjuje se da je napredak u broju provedenih savjetovanja, ali i 

većem interesu javnosti za sudjelovanje u procesima oblikovanja 

javnih politika, između ostalog, rezultat značajnog ulaganja u 

sustavnu promociju Kodeksa savjetovanja od strane organizacija 

civilnog društva i Vlade RH (pogotovo putem društvenih mreža), ali 

i sustavnu izobrazbu nadležnih državnih službenika o primjeni 

Kodeksa. 

 

U tijeku je izrada Izvješća o provedbi savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih 

propisa i akata u 2013. godini te će ono biti objavljeno krajem 

veljače 2014. Prema do sada obrađenim podacima primjetan je 

kontinuirani napredak u primjeni standarda savjetovanja te rast u 

broju provedenih savjetovanja – u 2013. provedeno je 371 

savjetovanje što je 157,63% više u odnosu na 2012. godinu.  

 

172. Uređivanje načela i postupka 

transparentne i učinkovite dodjele 

bespovratnih sredstava iz javnih 

izvora projektima i programima 

od interesa za opće dobro koje 

provode organizacije civilnoga 

društva  

 

Rok izvršenja: I. kvartal 2013. 

 

Na sjednici održanoj 12. srpnja 2012. Vlada Republike Hrvatske 

donijela je Odluku o osnivanju Međuresornog povjerenstva za 

koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz 

državnog proračuna Republike Hrvatske, kojim predsjedava 

potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i 

ljudska prava te ministrica socijalne politike i mladih, Milanka 

Opačić. Međuresorno povjerenstvo osnovano je s ciljem uspostave i 

provedbe djelotvorne koordinacije tijela državne uprave, Vladinih 

ureda i drugih javnih institucija u postupcima dodjele bespovratnih 

sredstava iz državnog proračuna projektima i programima od 

osobitog interesa za opće/javno dobro koje provode udruge u 

Republici Hrvatskoj. Imajući u vidu očekivano znatno veće 

financiranje projekata i programa udruga iz fondova Europske unije, 

pa tako i potrebu osiguravanja većeg nacionalnog sufinanciranja, 

osnivanje Međuresornog povjerenstva ujedno odgovara i na potrebu 

cjelokupnog usklađivanja financiranja projekata i programa udruga 

iz nacionalnih izvora i fondova Europske unije, posebice zbog 

učinkovitog korištenja raspoloživih resursa u društvu i racionalnog i 

transparentnog korištenja sredstava iz svih javnih izvora. Stručnu i 

tehničku potporu radu Međuresornog povjerenstva pruža Ured za 

udruge Vlade Republike Hrvatske.  

 

Tijekom 2012. Međuresorno povjerenstvo održalo je četiri sjednice, 

te tri u 2013. godini, a jedan od glavnih rezultata njegovo rada 

očituje se u objavi Godišnjeg plana natječaja, javnih poziva i drugih 

programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog 

društva iz državnog proračuna.  

 

Godišnji plan za 2013. izrađen je temeljem sektorskih analiza u 

kojima su davatelji bespovratnih sredstava identificirali potrebe u 

svojim resorima, ali i temeljem javnih rasprava te internetskog 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a objavljen je sredinom 

prosinca 2012. Godišnji plan natječaja za 2013. uključivao je popis 

ukupno 118 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i 

programima organizacija civilnoga društva koje je u 2013., u sklopu 

svojih nadležnosti, raspisalo 19 državnih tijela. Ukupno je planiran 

iznos od oko 600 milijuna kuna koji se trebao raspodijeliti putem 82 

planirana natječaja, 21 programa potpore temeljem javnih potreba, 

operativnog djelovanja kroz partnerstvo s udrugama te sufinanciranja 

EU projekata te 15 programa potpore temeljem preuzetih obveza iz 



 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Ured za udruge 

 6 

prijašnjih godina, odnosno, putem višegodišnjeg ugovaranja 

projekata. Točni podaci o raspodjeli biti će dostupni po izradi 

Godišnjeg izvješća o financiranju projekata i programa organizacija 

civilnoga društva iz javnih izvora u 2013. koji će biti izrađen tijekom 

2014. godine.  

 

Sukladno zaključcima Međuresornog povjerenstva za koordinaciju 

politike financiranja projekata i programa udruga, Ured Vlade 

Republike Hrvatske za udruge u prosincu 2013. objavio je Godišnji 

plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja 

projekata i programa organizacija civilnog društva u 2014. godini iz 

Državnog proračuna RH i fondova Europske unije. Godišnji plan 

izrađen je temeljem sektorskih analiza u kojima su davatelji 

bespovratnih sredstava identificirali potrebe u svojim resorima. 

Godišnji plan natječaja sadrži popis ukupno 95 programa za dodjelu 

bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija 

civilnoga društva koje će u 2014., u sklopu svojih nadležnosti, 

raspisati 20 državnih tijela. Iznosom od preko 815 milijuna kuna iz 

Državnog proračuna i fondova EU planira se financirati i 

sufinancirati više od 5 tisuća programa i projekata organizacija 

civilnoga društva u područjima prevencije nasilja među djecom i 

mladima, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva, 

obrazovanja, sporta, kulture, zaštite okoliša i prirode, poljoprivrede, 

turizma, zaštite potrošača te drugim područjima od interesa za opće 

dobro. 

 

Osim usuglašavanja Godišnjeg plana natječaja, Međuresorno 

povjerenstvo na sjednicama tijekom 2012. dogovorilo je i zajedničke 

minimalne standarde za raspisivanje i provedbu natječaja, istovjetne 

minimalne formalne uvjete za sve natječaje i javne pozive za 

financiranje udruga iz državnog proračuna te dogovorilo zajedničko 

korištenje sustava pravodobne informacijske koordinacije svih 

davatelja bespovratnih sredstava iz državnog proračuna, što će 

omogućiti učinkovitije raspolaganje sredstvima te pokrivanje potreba 

u zajednici, a u konačnici i kvalitetnije izvještavanje javnosti o 

rezultatima provedenih projekata i programa organizacija civilnoga 

društva. 

 

Tijekom 2013. godine na sjednicama Povjerenstva Ured za udruge, 

Ministarstvo socijalne politike i mladih te Nacionalna zaklada za 

razvoj civilnoga društva predstavili su pilot program za pripremu 

novih natječaja u suradnji s regionalnim zakladama. Strateško 

programiranje, predsjedanje odborima te kontrola provedbe 

aktivnosti zadržale bi se u nadležnosti tijela zaduženih za 

programsko područje, dok bi pripremu i objavu natječaja izradili 

Ured za udruge, Nacionalna zaklada i regionalne zaklade. TDU koja 

procjene da nemaju kapaciteta za pripremu natječaja, prebacila bi 

nadležnost na Ured za Udruge i Nacionalnu zakladu u suradnji s 

regionalnim zakladama i regionalnim centrima podrške. Cilj je 

novog modela podrške osigurati kvalitetniju pripremu i provedbu 

natječaja, ali i praćenje i vrednovanje rezultata programa i projekata 

udruga iz javnih izvora.  

 

Na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. Vlada Republike Hrvatske 

usvojila je Izvješće o financiranju projekata i programa 

organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2012. godini. 
U skladu sa zahtjevima transparentnosti i javnosti podataka o 

financiranju udruga odnosno organizacija civilnog društva koje 



 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Ured za udruge 

 7 

postavlja Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za 

ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, 

usvojen u Hrvatskom saboru (NN, br. 16/2007), Izvješće sadrži 

analize dodijeljenih financijskih sredstava prema državnim 

institucijama, područjima financiranja, korisnicima i teritorijalnoj 

rasprostranjenosti financiranih programa i projekata, kao i analizu 

postupaka raspisivanja natječaja, praćenja i vrednovanja financiranih 

projekata i programa. 

Na osnovu prikupljenih podataka utvrđeno je da je iz javnih izvora 

na nacionalnoj razini u 2012. godini programima i projektima 

organizacija civilnoga društva dodijeljeno ukupno 513.216.485,91 

kuna putem natječaja, javnih poziva i drugih programa koja su 

provodila 24 državna tijela -  davatelja financijskih sredstava. Iz 

proračuna jedinica lokalne i područne samouprave dodijeljeno je 

1.008.216.602,19 kn. Sveukupno, u 2012. iz javnih izvora u 

Republici Hrvatskoj projektima i programima organizacija civilnoga 

društva ukupno je dodijeljeno 1.521.433.088,10 kn. Osim detaljne 

analize financiranih projekata i programa iz javnih izvora na 

nacionalnoj razini, Izvješće sadrži i primjere uspješno provedenih 

projekata organizacija civilnoga društva financiranih iz javnih izvora 

na nacionalnoj razini u 2012., popis svih 4.791 programa i projekata 

s podacima o davatelju financijskih sredstava i nazivu natječaja, 

nazivu organizacije civilnoga društva i nazivu projekta ili programa, 

voditelju projekta ili programa i dodijeljenom iznosu, te objedinjeni 

prikaz iznosa bespovratnih financijskih sredstava dodijeljenih 

organizacijama civilnoga društva u 2012. godini iz proračuna 

županija, gradova i općina. 

Izvješće je dostupno na internetskim stranicama Ureda za udruge 

(http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/UZUVRH-

Financijsko%20izvjesce%202012_%20%28za%20WEB%29.pdf), 

kao i u tiskanom izdanju. 

 

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, u suradnji s tijelima 

državne uprave - davateljima bespovratnih sredstava, organizirao je 

Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa 

organizacija civilnog društva iz sredstava Državnog proračuna RH i 

fondova EU za 2013. i 2014. godinu. Info dani su održani 28. i 29. 

siječnja 2013. te 5. i 6. veljače 2014.  

Svrha je Info dana zainteresiranim udrugama/organizacijama 

civilnog društva predstaviti natječaje koji će se raspisivati tijekom 

godine, a program se priprema na temelju Godišnjeg plana natječaja 

izrađenog sukladno zaključcima Međuresornog povjerenstva za 

koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz 

Državnog proračuna RH. 

 

Ovdje treba također napomenuti da je informatizacija sustava dodjele 

bespovratnih potpora (mjera 169.) jedan od važnih aspekata 

provedbe i ove mjere (Potpora Plus). 

 

173.  Utvrđivanje kriterija, mjerila i 

postupaka za transparentnu 

dodjelu sponzorstava i donacija 

javnih poduzeća, udrugama i 

drugim neprofitnim 

organizacijama  

 

Rok izvršenja: IV. kvartal 2013.  

 

Provedba mjere je u tijeku te je planirano da će do 15. veljače 2014. 

biti izrađen nacrta Smjernica za dodjelu sponzorstava i donacija 

javnih poduzeća, na tragu onoga što je propisano Kodeksom 

pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske 

potpore programima i projektima udruga (NN 16/2007), o čemu će 

biti provedeno i javno savjetovanje.  

 

http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/UZUVRH-Financijsko%20izvjesce%202012_%20%28za%20WEB%29.pdf
http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/UZUVRH-Financijsko%20izvjesce%202012_%20%28za%20WEB%29.pdf
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