
 

 

 

 

 

Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(„Narodne novine“, broj  26/15 i 37/21) i članka 31. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), ravnatelj Ravnateljstva civilne 

zaštite objavljuje  

Javni natječaj 

za financiranje aktivnosti udruga od interesa za sustav civilne zaštite  

za 2022. godinu 

  

1. Predmet Javnog natječaja je podnošenje prijava za financiranje aktivnosti 

udruga od interesa za sustav civilne zaštite s naglaskom na aktivnosti njenih članova 

u Državnoj intervencijskoj postrojbi civilne zaštite odnosno sveukupnoj potpori 

Ravnateljstvu civilne zaštite u izvanrednim događajima i vježbama. 

  2. Prihvatljivim prijaviteljima smatrat će se udruga koja udovoljava sljedećim 

uvjetima: 

- osnovane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17 i 

98/19, u daljnjem tekstu: Zakon), upisane u Registar udruga, 

- upisane u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko 

poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, 

- djeluju na području Republike Hrvatske, 

- imaju Statut usklađen sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za 

usklađivanjem Statuta nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda), 

- svojim su temeljnim aktom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti 

koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna 
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- imaju uredno ispunjene obveze prema Republici Hrvatskoj i drugim 

davateljima javnih sredstava iz ranije odobrenih programa i projekata te podmirene sve 

doprinose, plaćen porez i druga davanja, 

- protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni 

postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje,  

- osoba ovlaštena za zastupanje je u mandatu, što se potvrđuje u Registru 

udruga, 

- da u tekućoj godini nije korisnik financijske potpore za istu svrhu. 

3. Prihvatljive aktivnosti su: 

- razvoj i unapređenje operativne spremnosti u pružanju pomoći ugroženom 

stanovništvu, 

- organiziranje i sudjelovanje na tečajevima i osposobljavanjima iz sustava 

civilne zaštite, 

- organizacija i sudjelovanje na izložbama,  sajmovima, natjecanjima koje imaju 

poveznicu s civilnom zaštitom, 

- promocija sustava civilne zaštite. 

Ovim Javnim natječajem financiraju se aktivnosti čija provedba traje najviše 12 

mjeseci. Početkom provedbe aktivnosti smatra se unatrag 12 mjeseci od objave ovog 

natječaja.  

4. Kriteriji za odabir  

Razmatrat će se samo aktivnosti koje su pravodobno prijavljene, te koje u 

cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete javnog natječaja. 

 

5. Vrijednost natječaja 

Za financiranje aktivnosti u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 

72.000,00 kn. Potpora se dodjeljuje za maksimalno 4 (četiri) najbolje rangirane udruge 

te iznos po udruzi iznosi 18.000,00 kn. U slučaju da se javi manji broj udruga od četiri 

ili udruge koje su se javile na natječaj ne zadovoljavaju tražene kriterije čime bi broj 

udruga bio manji od četiri koje zadovoljavaju tražene kriterije tada će se ukupni iznos 

jednakomjerno podijeliti na udruge koje zadovoljavaju tražene kriterije. 

  



6. Dokumentacija za prijavu 

Aktivnosti za financijske potpore udrugama od interesa za sustav civilne zaštite 

za 2022. godinu prijavljuju se isključivo na propisanom obrascu koji su objavljeni na 

internetskoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite http://www.civilna-zastita.gov.hr/. 

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu: 

- Obrazac za prijavu (Obrazac 1). 

Obrazac se ispunjava isključivo na računalu.        

 Prijavi se obvezno prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta i to: 

1. Ukoliko je podnesen zahtjev za usklađivanjem Statuta, priložiti potvrdu 

nadležnog ureda, 

2. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za 

prijavitelja, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja, 

3. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe 

ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni 

postupak i nije pravomoćno osuđen, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja. 

  

7. Rok za dostavu prijave 

Natječaj je otvoren danom objave na internetskim stranicama Ravnateljstva 

civilne zaštite. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja. 

8. Način prijave 

Prijave za Javni natječaj  dostavljaju se  u jednom primjerku poštom 

preporučeno ili osobno u pisarnicu Ravnateljstva civilne zaštite na sljedeću adresu: 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE 

''Prijava za Javni natječaj –financiranje aktivnosti udruga od interesa za sustav civilne 

zaštite za 2022. godinu „ 

„ NE OTVARAJ'' 

Nehajska 5 

10000 Zagreb 

 

http://www.civilna-zastita.gov.hr/


9. Načini objave rezultata 

Rezultati Javnog natječaja s podacima o udrugama kojima su odobrena 

financijska sredstva, aktivnostima te iznosima sredstava, objavit će se na službenoj 

stranici Ravnateljstva civilne zaštite nakon donošenja Odluke ravnatelja o dodjeli 

financijskih sredstava. 

Udruge čije aktivnosti ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja mogu u roku 

od  8 dana od dana primitka pisane objave podnijeti prigovor Uredu ravnatelja te će 

konačnu odluku donijeti ravnatelj na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore. 

10. Informacije 

Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti elektronskim putem 

slanjem upita na adresu ured@civilna-zastita.hr najkasnije 15 dana od objave rezultata 

natječaja. 
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