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1. Opis problema čijem se rješavanju želi pridonijeti ovim Natječajem 

Natječajni postupak provodi se u skladu sa Zakonom o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22), Nacionalnim 

programom športa  2019. - 2026. („Narodne novine“, broj: 69/19), Zakonom o udrugama („Narodne novine“, 

broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Uredbom 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) 

te sukladno Odluci o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu 

i projekcije za 2024. i 2025. godinu namijenjenih sufinanciranju sportskih programa poticanja lokalnog sporta 

i sportskih natjecanja u 2023. godini od 20. siječnja 2023. godine (402-05/22-01/763, URBROJ: 529-07-02-

02/1-22-1). 

Razvoj sporta i sportskih djelatnosti usmjeren je prije svega na promicanje bavljenja sportom i to od najranije 

dobi te na stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja sportom na čitavom području Republike 

Hrvatske. Bavljenje sportom pozitivno utječe na ljudsko zdravlje i razvoj, a kao odgojno sredstvo, sport ima i 

značajnu društvenu ulogu. Sportske aktivnosti u rasponu od lokalne do nacionalne te međunarodne razine, 

obuhvaćajući i slobodno vrijeme i natjecanja. Promicanjem zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i 

amaterskog bavljenja sportom nije samo kvalitetno provođenje slobodnog vremena i razvijanje zdravih 

stilova života, već i od malih nogu učenje o poštivanju, prihvaćanju i življenju s različitostima, jačanje 

solidarnosti i timskog rada.  

Kroz izvaninstitucionalnu potporu, sufinanciranjem programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno 

usmjerenim tjelesnim vježbanjem, programa organiziranja nacionalnih sportskih natjecanja ili sudjelovanja 

na sportskim natjecanjima i programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, razvit će se i provesti 

učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta. 

Vodeći se navedenim, u Nacionalnom programu športa 2019. – 2026. naveden je Poseban cilj 2.1. Poticati 

zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog 

tjelesnog vježbanja kojoj je krajnji cilj kroz poticanje provođenja sportsko rekreativnih programa na državnoj 

razini, povećanje broja uključenih korisnika u programe koji su besplatni za djecu i Poseban cilj 6.3. Jačati 

upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu 

suradnju u području športa koja za cilj ima poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih 

natjecanja u Hrvatskoj. 

Sukladno navedenom Ministarstvo turizma i sporta svaku godinu u svom proračunu osigurava sredstva za 

sufinanciranje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem te 

sufinanciranje natjecanja na lokalnoj i međunarodnoj razini stvarajući pri tome uvjete za postizanje vrhunskih 

rezultata hrvatskih sportaša.  

Nastavno na navedeno Ministarstvo turizma i sporta na svojoj mrežnoj stranici https://mint.gov.hr/ objavilo 

je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. 

godini (u daljnjem tekstu: Natječaj). 

2. Opći i posebni ciljevi Natječaja  

Opći cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom 

aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje 

uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i 

sposobnostima.  

 

Posebni ciljevi Natječaja: 

https://mint.gov.hr/
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 promicanjem bavljenja sportom od najranije dobi razvijati svijest kod djece o zdravim navikama i 

zdravom stilu života; 

 povećanje broja korisnika uključenih u programe bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno 

usmjerenog tjelesnog vježbanja; 

 u svrhu poboljšanja zdravlja sportskim programima unaprijediti kvalitetu života svih uključenih 

dionika; 

 povećanje broja uključenih korisnika u natjecateljske programe i programe međunarodne sportske 

suradnje. 

3. Programska područja Natječaja  

Natječaj je podijeljen u tri programska područja: 

1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim 

vježbanjem; 

2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo 

sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike 

Hrvatske 

3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja. 

 

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to za samo jedno programsko područje. 

Programi koji se mogu sufinancirati: 

• koji su započeli s provedbom od 1. siječnja 2023. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će 

završiti do 31. prosinca 2023. godine; 

• koji će se provoditi u vremenskom periodu od dana objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 

2023. godine. 

 

Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem 

Prihvatljivi su programi koji će poticati sveopću populaciju na bavljenje amaterskim sportom i zdravstveno 

usmjerenim tjelesnim vježbanjem.  

Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši 

iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske    

Prihvatljivi su programi koji za cilj imaju organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanje na sportskim 

natjecanjima s ciljem uključivanje što većeg broja sportaša, djece i mladih iz Republike Hrvatske u 

natjecateljske programe, a isto tako i omogućiti sportašima sudjelovanje na sportskim natjecanjima 

međunarodnog karaktera koja se organiziraju izvan Republike Hrvatske. 

Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja 

Prihvatljivi su oni programi koji za cilj imaju organiziranje međunarodnih sportskih natjecanja u Republici 

Hrvatskoj s ciljem uključivanja što većeg broja sportaša u programe međunarodne sportske suradnje koji 

stvaraju uvjete za postizanje vrhunskih sportskih postignuća. 

4. Ukupna vrijednost Natječaja i planirani iznosi po programskim područjima 

Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i 

projekcije za 2024. i 2025. („Narodne novine“, broj: 145/22) u ukupnome iznosu od 2.186.041,00 eura. 

Natječaj će se sufinancirati po programskim područjima i iznosima kako slijedi:  
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 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, 

programsko područje - PP1, planirana vrijednost iznosi 1.278.000,00 eura;  

 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo 

sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na natjecanja izvan Republike Hrvatske, 

programsko područje - PP2, planirana vrijednost iznosi 500.000,00 eura; 

 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, programsko područje – PP3, 

planirana vrijednost iznosi 400.000,00 eura. 

Ministarstvu turizma i sporta dopušta se naknadna realokacija navedene raspodjele financijskih sredstava u 

sklopu programskih područja, ovisno o kvaliteti pristiglih programa te iskorištenju sredstava po programskim 

područjima. Eventualna preraspodjela sredstava provodi se u svrhu veće iskoristivosti Natječaja. 

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti 

prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz 

ostalih izvora.  

Za programsko područje PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim 

tjelesnim vježbanjem i programsko područje PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te 

sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na 

međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj 

može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar 

navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa.  

Za programsko područje PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, 

najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 7.000,00 eura, a najveći 28.000,00 

eura, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% 

cjelokupne vrijednosti programa. 

Ukoliko udruga zatraži niži ili viši iznos od propisanog iznosa koji se odobrava ovim Natječajem prijava će se 

odbiti zbog nepoštivanja propisanih uvjeta Natječaja. 

Financijskim potporama Ministarstvo turizma i sporta planira sufinancirati provedbu do 140 programa. 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja može se mijenjati ovisno o visini stvarno raspoloživih odnosno 

uplaćenih sredstava sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda 

od igara na sreću za 2023. godinu. 

5. Prihvatljivi prijavitelji: Tko može podnijeti prijavu?  

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama 

(„Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)  i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) 

te udruga ispunjava sljedeće uvjete: 

 

Prihvatljivi prijavitelji Pravo prijave na Natječaj nemaju 

̵ upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske 
te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici 
Hrvatskoj najmanje jednu (1) godinu, zaključno s 
danom objave Natječaja u području aktivnosti za 
koju prijavljuje program; 

̵ upisana je u Registar neprofitnih organizacija  i 
vodi transparentno financijsko poslovanje u 
skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih 
organizacija; 

̵ ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici 
udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o 
udrugama i Zakonu o sportu;  

̵ udruge koje nisu uskladile statut s odredbama 
Zakona o udrugama; 

̵ udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih 
organizacija; 

̵ udruge koje nisu upisane u Registar sportskih 
djelatnosti; 
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̵ upisana je u Registar sportskih djelatnosti ili 
Evidenciju pravnih osoba u sportu u Nisus-u; 

̵ uskladila je statut s odredbama Zakona o 
udrugama; 

̵ statutom je opredijeljena za obavljanje 
djelatnosti i aktivnosti koje su predmet 
sufinanciranja i kojima promiče uvjerenja i 
ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i 
zakonom; 

̵ ispunila je sve ugovorne obveze prema svim 
davateljima financijskih potpora iz Državnoga 
proračuna za prethodno odobrena sredstva, a 
na temelju ranije sklopljenih ugovora o 
financijskoj potpori za provedbu programa; 

̵ ima materijalne i ljudske resurse za provedbu 
prijavljenog programa i transparentno upravlja 
javnim sredstvima; 

̵ protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne 
vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno 
osuđena za počinjenje kaznenog djela sukladno 
članku 111. Zakona o sportu i članku 48. stavku 
2. alineji d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa 
i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge; 

̵ uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje 
poreza te druga davanja prema Državnom 
proračunu i proračunima jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i Grada 
Zagreba; 

̵ koja će za prijavljeni program osigurati 
financijska sredstva i iz ostalih izvora u iznosu ne 
manjem od 20% vrijednosti programa; 

̵ ima stručne programe koji zadovoljavaju uvjete 
iz programskog područja na koji se prijavljuje; 

̵ za 2023. godinu nije dobila financijska sredstva 
od strane Ministarstva turizma i sporta za 
sufinanciranje programa za koji podnosi prijavu 
na Natječaj. 

̵ udruge koje djeluju manje od jednu (1) godinu 
zaključno s danom objave Natječaja u području 
aktivnosti za koju prijavljuje program; 

̵ udruge koje su nenamjenski trošile prethodno 
dodijeljena sredstva iz Državnoga proračuna 
(nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, 
računajući od godine u kojoj su provodile 
program); 

̵ udruge protiv kojih je pokrenut stečajni 
postupak odnosno postupak likvidacije, ili 
sudovi upravljaju njegovim poslovima, ili su u 
postupku nagodbe s vjerovnicima ili drugom 
srodnom postupku prema važećim propisima; 

̵ udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz 
plaćanje doprinosa ili poreza; 

̵ udruge čiji je jedan od osnivača politička 
stranka; 

̵ udruge u čijem sastavu je odgovorna osoba 
prijavitelj protiv koje se vodi kazneni postupak. 

 

Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnere u provedbi programa.  

Prihvatljivi partneri mogu biti: 

̵ udruge iz sustava sporta;  

̵ ustanove iz sustava sporta; 

̵ odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole). 
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6. Prednost pri odobravanju financijskih sredstava  

Prednost pri odobravanju financijskih potpora imat će prijavitelji za: 

 sportske programe koji su namijenjeni djeci i mladima; 

 sportski programi koji su besplatni za korisnike; 

 sportske programe koji će se provoditi u slabije razvijenim jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i Grada Zagreba prema indeksu razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj: 

132/17). 

7. Prihvatljive aktivnosti koje će se sufinancirati Natječajem 

Prihvatljive aktivnosti su: 
Smatraju se neprihvatljivim i neće se razmatrati 

programi (aktivnosti) prijavitelja: 

̵ organiziranje programa bavljenje amaterskim 
sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim 
vježbanjem; 

̵ organiziranje sportskih natjecanja ili 
sudjelovanja na istima u Republici Hrvatskoj koja 
nisu međunarodnog karaktera; 

̵ organiziranje sudjelovanja sportaša na 
sportskim natjecanjima izvan Republike 
Hrvatske; 

̵ organiziranje međunarodnih sportskih 
natjecanja. 

̵ koji su usmjereni na političke ili religijske 
ciljeve/ili aktivnosti; 

̵ čije je financiranje predviđeno Državnim 
proračunom Republike Hrvatske te koji se u 
potpunosti financira prema posebnim propisima 
(npr. Zakonom o sportu, Zakonom o 
studentskome zboru i drugim studentskim 
organizacijama...); 

̵ koji su usmjereni isključivo zadovoljavanju 
temeljnih potreba poslovanja prijavitelja (npr. 
troškovi redovitog poslovanja). 

 

Program se mora provoditi isključivo na području Republike Hrvatske, osim programa koji se odnose na 

programsko područje PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima 

sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan 

Republike Hrvatske u kojem se sufinanciraju aktivnosti sudjelovanja sportaša na sportskim natjecanjima u 

inozemstvu.  

Prijavitelj mora imati planirane i druge izvore financiranja (najmanje u iznosu od 20% od ukupno planiranog 

troška programa) koji će osigurati održivost provođenja programa. Prijavitelj koji prijavljuje program 

odgovoran je za njegovu provedbu i izvještavanje. 

8. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi Natječaja 

Sredstvima Natječaja smiju se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali provođenjem programa. 

Prilikom procjene programa ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, 

kao i realnost visine navedenih troškova.  

Prihvatljivi izravni troškovi programa po 

stavkama: 
Neprihvatljivi troškovi programa: 

̵ troškovi prostora neophodni za provedbu 
programa koji podrazumijevaju: najam sportskog 
objekta, sportske dvorane, bazena i sl.;  

̵ troškovi plaće/naknade provoditelja programa 
(nositelj, voditelji i ostali provoditelji) koji su 
navedeni u Obrascu prijave programa; 

̵ dugovi prijavitelja, troškovi kamata i aktivnosti 
koje spadaju u redovitu djelatnost prijavitelja 
(primjerice troškovi održavanja skupštine, 
upravnoga odbora i sl.); 

̵ doprinosi u naravi;  
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̵ troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani 
prijevoz korisnika programa ako je on neophodan 
za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski 
najisplativija opcija;  

̵ troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja 
kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice 
(hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, 
kamp….);  

̵ troškovi nabavke opreme podrazumijevaju 
isključivo nabavku trenažnih rekvizita i pomagala 
te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi 
se mogle provesti sportske aktivnosti. 
 

̵ režijski troškovi (troškovi potrošnje električne 
energije, vode, komunalija, fiksnih i mobilnih 
telefona, interneta i sl.); 

̵ troškovi kupnje vozila; 
̵ troškovi uređenja poslovnoga prostora; 
̵ kupovina zemljišta ili građevina;  
̵ plaće zaposlenika udruge koji nisu uključeni u 

program za koje se traži sufinanciranje; 
̵ troškovi za naknade i prigodni darovi zaposlenih 

osoba u udruzi (regres, božićnica, financijske 
nagrade članovima udruge); 

̵ troškovi koji su već podmireni od drugih 
donatora/javnih izvora; 

̵ troškovi promidžbe i promidžbenoga materijala 
koji se ne odnosi na provedbu programa; 

̵ zajmovi trećim stranama; 
̵ nabava informatičke opreme (računala, 

prijenosna računala, tableti, pisači, projektori, 
vanjska memorija i slično); 

̵ izrada, održavanje i optimizacija internetskih 
stranica i društvenih mreža te oglašavanje; 

̵ troškovi osiguranja, kotizacije, startnine, 
zdravstveni pregledi sportaša ili osoblja, 
redovnih članarina za pravne i fizičke osobe; 

̵ računalna oprema, oprema za snimanje, 
računalni programi; 

̵ troškovi evaulacije, kontrole i praćenja 
programa; 

̵ troškovi patenata i projekata kao aplikacija ili 
drugih računalno operativnih sustava za 
provedbu programa; 

̵ troškovi računovodstva i administracije; 
̵ troškovi izrade i verifikacije programa; 
̵ troškovi pretplata na računalne, mobilne 

aplikacije te ostale servise i poslužitelje usluga, 
̵ zakup medijskog prostora, izrada promotivnih 

audiovizualnih materijala; 
̵ ostali troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi. 

Prihvatljivi neizravni troškovi programa: 

̵ troškovi za diplome, pehare, medalje, prehrane 

za korisnike programa; 

̵ troškovi promidžbe programa (plakati, letci, 

naljepnice, brošure, roll-up banneri, banneri) ; 

̵ grafičke usluge (grafička priprema, usluge 

tiskanja) te fotografske i snimateljske usluge. 

 

Prihvatljivi neizravni troškovi sveukupno ne smiju biti veći od 20% ukupne vrijednosti sredstava koja se 

dodjeljuju od Ministarstva turizma i sporta. 

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će isključivo samo prihvatljive troškove koji su navedeni u  točci 

8. pod prihvatljivi izravni i neizravni troškovi programa. 

Prijave u kojima se od Ministarstva turizma i sporta traži sufinanciranje troškova koji su navedeni kao 

neprihvatljivi u točci 8. neće zadovoljiti propisane uvjete na Natječaj i neće biti uzete u daljnje razmatranje.  

Obrazloženje:  

Ukoliko su prijavitelju planirani troškovi koji nisu navedeni u točci 8. Prihvatljivi troškovi koji će se sufinancirati 

Natječajem neophodni za provedbu programa iste može navesti u Obrascu proračuna programa, ali iznos ne 
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smije biti naveden u stupcu MINTS već u stupcu OSTALO, što znači da će prijavitelj osigurati sredstva za 

navedene troškove iz ostalih izvora financiranja. 

Isto tako ukoliko su neprihvatljivi troškovi navedeni u točci 8. Neprihvatljivi troškovi programa neophodni 

isključivo za provedbu programa iste može navesti u Obrascu proračuna programa, ali iznos ne smije biti 

naveden u stupcu MINTS već u stupcu OSTALO što znači da će prijavitelj osigurati sredstva za navedene 

troškove iz ostalih izvora financiranja. 

9. Pravila vidljivosti pri provedbi programa 

Korisnik mora osigurati vidljivost sufinanciranja programa od Ministarstva turizma i sporta. Na objavljenim 

materijalima, sportskoj opremi i slično korisnik ističe logotip Ministarstva turizma i sporta i logotip Prevencije 

nasilja sportom u školama. Nadalje,  ukoliko je korisnik u Obrascu prijave programa naznačio kako je program 

besplatan za polaznike, isto mora biti naznačeno na internet stranicama, oglasima, plakatima i sl. uz logotip 

Ministarstva turizma i sporta. Uz izvješće o izvršenju programa dostavlja se dokaz, fotografije i slično na kojim 

su vidljivi logotipi Ministarstva turizma i sporta. 

Cilj informiranja i vidljivosti je podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Ministarstva turizma i sporta 

te rezultatima i učincima sufinanciranih programa. Logotip Ministarstva turizma i sporta i logotip Prevencije 

nasilja sportom u školama dostavit će se svim prijaviteljima navedenim u odluci za sufinanciranje. 

10. Prijava programa na Natječaj 

Za prijavu na Natječaj prijavitelji otvaraju korisnički račun putem Nacionalnog informacijskog sustava u 

sportu https://issobrasci.gov.hr/  te popunjavaju obrazac prijave.  

Popunjeni Obrazac programa i Obrazac proračuna programa te ostala obavezna Natječajna dokumentacija 

učitava se putem obrasca prijave kroz Nacionalni informacijski sustav u sportu.  

Prijave koje nisu podnese na propisani način putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu neće biti 

uzete u daljnje razmatranje. 

Prijavitelj u Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu može spremati te nadopunjavati prijavni obrazac 

i dokumentaciju. Jednom kad je prijava predana klikom na „Pošalji“ smatra se konačnom te ne postoji 

mogućnost naknadne dopune prijavnog obrasca i dokumentacije ili prijave novog programa.  

 

Obvezna Natječajna dokumentacija za prijavu programa je: 

1. popunjen Obrazac programa i Obrazac proračuna programa za programsko područje za koje se 

podnosi prijava na Natječaj (na propisanim obrascima objavljenim na mrežnoj stranici Ministarstva 

turizma i sporta); 

2. ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (ispis stranice iz Registra neprofitnih organizacija 

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ s podacima o upisu); 

3. ukoliko prijavitelj nije upisan u Evidenciju pravnih osoba u sportu dostavljena preslika izvatka iz 

Registra sportskih djelatnosti, koja nije starija od tri (3) mjeseca od datuma objave Natječaja (ako je 

Registar javno objavljen ispis sa stranice Registra sportske djelatnosti); 

4. dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje sportskoga programa za nositelja/nositeljicu 

programa (navedenog u Obrascu prijave programa) sukladno Zakonu o sportu. Nositelj/nositeljica 

programa je osoba odgovorna za provedbu sportskog programa i mora imati stručnu osposobljenost 

najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu ili mora biti osposobljena 

putem ustanove za obrazovanje kadrova u sportu; 

https://issobrasci.gov.hr/
https://banovac.mfin.hr/rnoprt/
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5. dokaz o sufinanciranju programa iz ostalih izvora kao što su jedinica lokalne ili područne (regionalne) 

samouprave, privatne donacije sukladno iznosu navedenom u Obrascu proračuna pod točkom 4.1. 

Plan prihoda iz javnih i privatnih izvora (ukoliko postoji navedeno sufinanciranje); 

6. dokaz o sufinanciranju programa iz ostalih izvora vlastita sredstva (preslika odluke, ugovora, izjave o 

sufinanciranju iz vlastitih prihoda, pisma namjere o sufinanciranju) iz kojega je vidljivo da se planirana 

financijska sredstva odnose na sufinanciranje prijavljenog programa sukladno iznosu navedenom u 

Obrascu proračuna pod točkom 4.2. Plan prihoda iz vlastitih izvora (ukoliko postoji navedeno 

sufinanciranje); 

7. popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac izjave o partnerstvu (dostavljaju samo oni prijavitelji koji su 

naveli u Obrascu prijave programa da imaju partnere u provedbi programa). 

 

Dostava dodatne dokumentacija koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora: 

Kako bi se izbjegli dodatni troškovi prilikom prijave na Natječaj, potencijalni prijavitelji za sufinanciranje će 

na zahtjev Ministarstva turizma i sporta, dostaviti sljedeće dokumente u roku od pet (5) radnih dana od 

zatraženog: 

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi 

Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana od dana objave Natječaja; 

2. uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje 

nije starije od šest (6) mjeseci od dana objave Natječaja (dostavlja se za osobu ovlaštenu za 

zastupanje udruge). Sukladno uputama Ministarstva pravosuđa i uprave predaja zahtjeva i dobivanje 

uvjerenja putem sustava e-Građani trenutno je omogućena u svrhe, za koje se sukladno Zakonu o 

sudskim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba: zasnivanje radnog odnosa, ostvarivanje prava iz 

socijalne skrbi i ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja. Ako je 

uvjerenje potrebno u bilo koju drugu svrhu ili ste po nekoj drugoj osnovi oslobođeni plaćanja sudskih 

pristojbi, predaja zahtjeva i izdavanje uvjerenja obavlja se na općinskim sudovima, neovisno o mjestu 

prebivališta osobe za koju se uvjerenje traži. Slijedom navedenog, potrebno je dostaviti uvjerenje 

nadležnog suda; 

3. za obveznike dvojnog i jednostavnog knjigovodstva dokaz o predanom financijskom izvješću za 2022. 

godinu nadležnim institucijama u zakonom propisanom roku (ispis sa stranica Registra neprofitnih 

organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/). 

 

Traženu dodatnu dokumentaciju prijavitelj je dužan dostaviti i za partnera/e na provedbi programa koji je 

potpisao Obrazac Izjave o partnerstvu, i to: 

Za udrugu/ustanovu iz sustava sporta  

1. ukoliko partner nije upisan u Evidenciju pravnih osoba u sportu dostavljena preslika izvatka iz Registra 

sportskih djelatnosti, koja nije starija od tri (3) mjeseca od datuma objave Natječaja (ako je Registar 

javno objavljen ispis sa stranice Registra sportske djelatnosti); 

2. potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi 

Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana od dana objave Natječaja; 

3. uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje 

nije starije od šest (6) mjeseci od dana objave Natječaja (dostavlja se za osobu ovlaštenu za 

zastupanje udruge) 

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/
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4. za obveznike dvojnog i jednostavnog knjigovodstva dokaz o predanom financijskom izvješću za 2022. 

godinu nadležnim institucijama u zakonom propisanom roku (ispis sa stranica Registra neprofitnih 

organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/). 

 

Za odgojno – obrazovnu ustanovu (dječji vrtić, osnovna škola i srednja škola)  

1. presliku izvatka iz Sudskog registra (ispis sa stranice Sudskog registra 

https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1; 

2. potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi 

Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana od dana objave Natječaja; 

3. uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje 

nije starije od šest (6) mjeseci od dana objave Natječaja (dostavlja se za osobu ovlaštenu za zastupanje 

udruge); 

4. presliku referentne stranice o dostavljenom financijskom izvješću za 2022. godinu ovjerenu od FINA-e. 

 

Dostava dodatne dokumentacije tražiti će se putem elektroničke pošte navedene u Obrascu online prijave 

programa neposredno prije donošenja odluke o sufinanciranju i to samo od onih prijavitelja koji se nakon 

provedenog postupka procjene prijavljenog programa nalaze na listi za sufinanciranje. Ukoliko se provjerom 

dodatne dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja/partnera ne ispunjava tražene uvjete Natječaja, 

njegova prijava neće se sufinancirati.  

Traženu dodatnu dokumentaciju prijavitelj je dužan dostaviti i za partnera/e na provedbi programa koji je 

potpisao Obrazac Izjave o partnerstvu. 

 

Obrazac programa i Obrazac proračuna programa  

Obrazac programa i Obrazac proračuna programa dio su obvezne dokumentacije koji se dostavljaju putem 

Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.  

Kako bi Obrazac programa bio pravilno popunjen potrebno je: 

 ispuniti obrasce na računalu; 

 ispuniti sve tražene podatke (žuta polja) na računalu, na hrvatskom jeziku; 

 da nositelj/nositeljica i voditelji/voditeljice koji su u Obrascu navedeni da će provoditi sportski dio 

programa imaju stručnu osposobljenost sukladno Zakonu o sportu najmanje na razini trenera 

prvostupnika sukladno posebnom propisu ili imaju osposobljenost putem ustanove za obrazovanje 

kadrova u sportu te navedeno mora biti upisano u Obrascu (u stupcu: Zvanje).  

 da prihvatljivi izravni i neizravni troškovi programa navedeni u Obrascu koje će sufinancirati 

Ministarstvo turizma i sporta budu isključivo oni koji su navedeni u točci 8.  

Obrazac proračuna programa pripremljen je u .xls formatu te sadrži formule koje same zbrajaju iznose koje 

ćete unijeti u pojedinu kategoriju troškova te konačne iznose i postotke svih troškova. Zbog tih formula ne 

postoji mogućnosti samostalnog dodavanja redaka u pojedinim kategorijama troškova. Ako postoji potreba 

za povećanjem broja redaka, potrebno je zahtjev za dodavanjem redaka uputiti na adresu e-pošte natjecaj-

sport@mints.hr. 

Obrazac u kojem nedostaju podaci neće biti uzet u razmatranje. Ako Obrazac programa sadrži navedene 

nedostatke, prijava će se smatrati nevažećom. Također potrebno je voditi računa da podaci u Obrascu budu 

napisani u skladu s propisanim uvjetima Natječaja. 

 

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1
mailto:natjecaj-sport@mints.hr
mailto:natjecaj-sport@mints.hr
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Obrazac za opisno izvješće  o provedbi programa 

Sadrži osnovne podatke o prijavitelju programa te detaljno izvješće o provedenom programu. Popunjen, 

Obrazac potrebno je dostaviti u rokovima navedenim u ugovoru o sufinanciranju koji korisnik potpisuje s 

Ministarstvom turizma i sporta. 

Obrazac financijskog izvješća provedbe programa 

Potrebno je upisati sve troškove provedbe programa koje je sufinanciralo Ministarstvo turizma i sporta i koji 

se odnose na provedeni program te sve troškove koji su sufinancirani iz ostalih izvora. Sve stavke provedbe 

moraju biti u skladu s Obrascem financijskog izvješća koji je sastavni dio Obrasca izvješća o provedbi sportskih 

programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini i s dostavljenim Obrascem 

proračuna programa kod prijave na Natječaj. 

Svaki trošak mora biti opravdan računima uz koje se nalaze preslike izvoda za bezgotovinska plaćanja te 

preslikama blagajničkih izvješća za gotovinska plaćanja, koji se kao privitak dostavljaju uz Obrazac (Tablica: 

Popis računa kojima se pravdaju učinjeni troškovi navedeni u Obrascu financijskog izvješća). Svaki račun mora 

biti jasno označen odgovarajućim rednim brojem kako je prikazan u Obrascu financijskog izvješća.  

U Obrascu je potrebno popuniti sva polja označena žutom bojom. Popunjen Obrazac s prilozima potrebno je 

dostaviti u rokovima navedenim u ugovoru o sufinanciranju koji korisnik potpisuje s Ministarstvom turizma i 

sporta, putem obrasca kroz Nacionalni informacijski sustav. 

11. Datum objave Natječaja i rok za podnošenje prijave 

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta: https://mint.gov.hr/ 

Rok za prijavu na Natječaj je od 1. veljače 2023. godine do 2. ožujka 2023. godine.  

12. Rokovi i način za postavljanje pitanja 

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita  e-poštom na 

sljedeću adresu: natjecaj-sport@mints.hr i to najkasnije do 18. veljače 2023. godine. 

Odgovori na pojedine upite u najkraćemu mogućem roku poslat će se izravno na adresu s koje je pitanje 

postavljeno. Odgovori na najčešće postavljena pitanja objavit će se na mrežnoj stranici Ministarstva turizma 

i sporta: https://mint.gov.hr/ i to najkasnije do 23. veljače 2023. godine. 

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati 

prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. 

13. Postupak provedbe, provjere propisanih uvjeta, ocjene te podnošenje prigovora na Natječaj 

Čelnik Ministarstva turizma i sporta imenuje povjerenstvo za provedbu Natječaja, povjerenstvo za otvaranje 

prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Natječaja, povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih 

programa na Natječaj i povjerenstvo za rješavanje prigovora, a rad svakog povjerenstva uređuje se posebnim 

poslovnikom. Članovi povjerenstva ne smiju biti u sukobu interesa, o čemu se potpisuje posebna izjava. 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i 

sportskih natjecanja 2023. godini predlaže Natječajnu dokumentaciju te prati tijek javnog objavljivanja i 

provedbe Natječaja.  

Postupak provjere ispunjavanja propisanih uvjeta Natječaja 

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Natječaja provodi postupak 

administrativne provjere te obavlja uvid u dostavljenu dokumentaciju i o tome vodi evidenciju na posebnome 

obrascu. O svim pristiglim prijavama vodi se zapisnik. Sve prijave se urudžbiraju, a osoba zadužena za praćenje 

https://mint.gov.hr/
mailto:natjecaj-sport@mints.hr
https://mint.gov.hr/
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prijava na Natječaj vodi posebnu evidenciju. Povjerenstvo potpisima dokazuje točnost utvrđenoga te da je 

dokumentacija pregledana.  

Prijave programa koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima Natječaja (prijave koje ne sadrže svu Natječajem 

i Uputama za prijavitelje propisanu dokumentaciju ili prijava podnesena na neki drugi način odnosno 

suprotno uvjetima iz Natječaja), neće se razmatrati, o čemu će prijavitelji biti obaviješteni pisanom obavijesti 

putem elektroničke pošte u roku od osam (8) radnih dana od dana usvajanja zapisnika Povjerenstva za 

otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Natječaja s naznakom razloga zbog kojih prijava 

ne zadovoljava propisane uvjete Natječaja.  

Ministarstvo turizma i sporta ima pravo zatražiti dopunu odnosno ispravak prijava s potrebnim podacima 

ili prilozima ukoliko prijave imaju manje nedostatke koji ne utječu na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave 

i to isključivo samo za: 

 pogrešno razvrstane prihvatljive izravne i neizravne troškove;  

 dopunu dokaza o sufinanciranju ukoliko je prijavitelj dostavio dokaz o sufinanciranju, ali u navedenom 

dokazu naveden je iznos koji je manji nego što je navedeno u točci 4. u Obrascu proračuna programa 

(Plan prihoda ostalo).  

Ispravak ili dopuna bit će zatražena putem elektroničke pošte s adrese natjecaj-sport@mints.hr na adresu 

elektroničke pošte navedenu o Obrascu prijave programa, a prijavitelj je dužan dostaviti traženo u roku od 

tri (3) radna dana od dana dostave obavijesti. Ako prijavitelj ne dostavi traženo u propisanom roku, smatrat 

će se da nije zadovoljio propisane uvjete Natječaja te prijava neće biti upućena u daljnju proceduru. 

Svi prijavitelji koji su ispunili propisane uvjete Natječaja biti će obaviješteni putem elektroničke pošte te će 

njihove prijave biti upućene na procjenu kvalitete prijavljenog programa.  

 

Kako bi prijava na Natječaj zadovoljila propisane uvjete te bila proslijeđena u daljnju proceduru mora 

zadovoljiti sve uvjete navedene u Obrascu za utvrđivanje propisanih uvjeta prijave na Natječaja za 

sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini.  

 

OBRAZAC 

za utvrđivanje propisanih uvjeta prijave na Natječaj za sufinanciranje sportskih programa 
poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini 

 

 Propisani uvjeti: 

1.  Program zadovoljava propisane uvjete Natječaja o vremenu provedbe  DA  NE 

2.  

Prijavitelj traži od MINTS-a sufinanciranje u iznosu od  
2.000,00 € do 18.000,00 € za PP1 i PP2,  
odnosno od 7.000,00 € do 28.000,00 € za PP3 

 DA  NE 

3.  
Prijavitelj traži od MINTS-a sufinanciranje do 80% opravdanih troškova 
ukupne vrijednosti prijavljenog programa  DA  NE 

4.  
Prihvatljivi izravni i neizravni troškovi u Obrascu proračuna jednaki su 
troškovima navedenim u Jedinstvenim uputama  DA  NE 

5.  
Prihvatljivi neizravni troškovi koji se traže od MINTS-a sveukupno ne 
prelaze 20% ukupno traženog iznosa traženog od MINTS-a  DA  NE 
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6.  
U obrascu prijave programa voditelji sportskog dijela programa imaju 
zvanje sukladno Zakonu o sportu  DA  NE 

7.  
Dostavljen Obrazac prijave programa i Obrazac proračuna (na 
propisanome obrascu), popunjena sva polja na računalu  DA  NE 

8.  

Ukoliko prijavitelj nije upisan u Evidenciju pravnih osoba u sportu 
dostavljena preslika izvatka iz Registra sportskih djelatnosti, koja nije 
starija od tri (3) mjeseca od datuma objave Natječaja (ako je Registar 
javno objavljen ispis sa stranice Registra sportske djelatnosti). 

 DA  NE 

9.  
Ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija koji nije stariji od tri (3) 
mjeseca od datuma objave Natječaja  https://banovac.mfin.hr/rnoprt/  

 DA  NE 

10.  

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske te je upisana u Registar 
udruga Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom 
objave Natječaja u području aktivnosti za koju prijavljuje program 

 DA  NE 

11.  
Statut usklađen sa Zakonom o udrugama, navedeno mora biti vidljivo u 
Registru udruga  DA  NE 

12.  
Dokaz o stručnoj osposobljenosti nositelja/nositeljice programa za 
obavljanje sportskoga programa sukladno Zakonu o sportu 

 DA  NE 

13.  

Dokaz o sufinanciranju programa iz ostalih izvora kao što su jedinica 
lokalne ili područne (regionalne) samouprave, privatne donacije ili 
vlastita sredstava (preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o 
sufinanciranju) sukladno iznosu navedenom u Obrascu prijave (Plan 
prihoda ostalo) 

 DA  NE 

14.  Popunjen Obrazac izjave o partnerstvu (ako ima partnere na provedbi 
programa) 

 DA  NE 

 

Postupak stručne ocjene kvalitete programa 

Prilikom ocjenjivanja prijavljenih programa Povjerenstvo će vrednovati svaki program posebno sukladno 

kriterijima propisanim u Obrascu za procjenu kvalitete programa. Povjerenstvo razmatra samo programe koji 

su udovoljili propisanim uvjetima Natječaja. Ocjene (bodovi) svakog recenzenata Povjerenstva se zbrajaju, a 

na temelju srednje vrijednosti dobiva se bodovna vrijednost svakog programa. Na temelju bodovnih 

vrijednosti izrađuje se rang-lista ocijenjenih programa prijavitelja po programskim područjima, koja se 

formira po načelu od najviše do najniže ostvarenih bodova. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih 

programa za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini 

daje ocjene kvalitete programa Povjerenstvu za provedbu Natječaja. 

Prilikom ocjenjivanja prijavljenih programa Povjerenstvo će razmatrati četiri (4) skupine kriterija: 

A. Institucionalna sposobnost prijavitelja; 

B. Relevantnost programa; 

C. Proračun (troškovi); 

D. Prednost u financiranju. 

Obrasci za procjenu kvalitete/vrijednosti programa priloženi su uz objavljenu Natječajnu dokumentaciju. 

 Programi PP1 - Poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim 

vježbanjem koji će biti ocijenjeni s manje od 55 bodova neće biti proslijeđeni na daljnje razmatranje 

povjerenstvu za provedbu Natječaja;  

 Programi PP2 - Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima 

sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan 

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/
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Republike Hrvatske koji će biti ocijenjeni s manje od 58 bodova neće biti proslijeđeni na daljnje 

razmatranje povjerenstvu za provedbu Natječaja;  

 Programi PP3 - Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja koji će biti 

ocijenjeni s manje od 64 boda neće biti proslijeđeni na daljnje razmatranje povjerenstvu za provedbu 

Natječaja. 

U obrascu za procjenu kvalitete/vrijednosti programa pod D. Prednost u financiranju, pod točkom 3. bodovi 

se dodjeljuju od 2 - 5 prema indeksu razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj: 132/17) prema području 

provedbe programa na razini JLPRS-a:  

Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na lokalnoj razini: 

Stupanj razvijenosti: 1 - 2 = 5 bodova; 

Stupanj razvijenosti: 3 - 4 = 4 boda; 

Stupanj razvijenosti: 5 - 6 = 3 boda; 

Stupanj razvijenosti: 7 - 8 = 2 boda. 

 

ZBIRNI OBRAZAC 
za ocjenu programa prijavljenog na Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja 

lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini 

Naziv prijavitelja:  

Naziv programa:  

Klasa:  

Programsko područje: 

 PP1 - Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i 
zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem 

 PP2 - Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja 
na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske 
te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike 
Hrvatske 

 PP3 - Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih 
natjecanja 

Ocjene članova/članica Povjerenstva za ocjenjivanje  

Član/ica Povjerenstva: A* B* C* D* Ukupno 

Recenzent 1      

Recenzent 2      

Recenzent 3      

Ukupan broj bodova:  

Srednja vrijednost:  

Recenzent  Opisna ocjena: 

1.  

2.  

3.  

 
A.* Institucionalna sposobnost prijavitelja; 
B.* Relevantnost programa; 
C.* Proračun (troškovi); 
D.* Prednost u financiranju. 
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Rokovi i način podnošenja prigovora 

Prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete Natječaja biti će o tome obaviješteni pisanom obavijesti 

putem elektroničke pošte u roku od osam (8) radnih dana od potpisivanja zapisnika (obavijest će biti poslana 

na adresu e-pošte navedene u Obrascu prijave Nacionalnog informacijskog sustava u sportu) te mogu uložiti 

prigovor u roku od osam (8) radnih dana od primitka obavijesti e-poštom. O prigovoru odlučuje Ministarstvo 

turizma i sporta na prijedlog Povjerenstva za rješavanje prigovora u roku od osam (8) radnih dana od 

zaprimanja prigovora.  

Prijavitelji čiji programi nisu prihvaćeni za sufinanciranje bit će obaviješteni u roku od osam (8) radnih dana 

od dana objave rezultata (obavijest će biti poslana na adresu e-pošte navedene u Obrascu online prijave 

programa) te mogu uložiti prigovor u roku od osam (8) radnih dana od primitka obavijesti e-poštom. O 

prigovoru odlučuje  Ministarstvo turizma i sporta na prijedlog Povjerenstva za rješavanje prigovora u roku od 

osam (8) dana od zaprimanja prigovora. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu Natječajnog 

postupka.  

Prigovori se mogu poslati poštom na adresu Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, Prisavlje 14, 10 

000 Zagreb ili putem e- pošte na adresu natjecaj-sport@mints.hr . 

Prijaviteljima kojima nisu odobrena financijska sredstva može se, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu 

ocjenu njihovog programa. 

14. Postupak ugovaranja i postupak praćenja provedbe programa  

Ugovor o sufinanciranju programa prijavitelj je obvezan potpisati najkasnije 30 (trideset) dana nakon objave 

rezultata Natječaja. 

Prijavitelj s kojim Ministarstvo turizma i sporta sklopi ugovor o sufinanciranju obvezuje se da neće sudjelovati 

u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata te neće davati izravnu potporu 

političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, 

koalicija ili kandidata tijekom trajanja ugovora.  

Ministarstvo turizma i sporta će zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju ako prijavitelj nenamjenski 

potroši odobrena financijska sredstva ili ako na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora o sufinanciranju.  

Za svaku izmjenu u Obrascu prijave programa i prenamjenu dijela financijskih sredstava u Obrascu proračuna 

programa, potrebna je prethodna suglasnost Ministarstva turizma i sporta. Zahtjev za suglasnost se podnosi 

na ponovo popunjenom Obrascu programa/Obrascu proračuna programa, a najkasnije 15 (petnaest) dana 

prije isteka roka završetka programa. 

Sukladno godišnjem planu kontrola na licu mjesta, Ministarstvo turizma i sporta, a vezano uz Zakon o fiskalnoj 

odgovornosti  („Narodne novine“, broj: 111/18) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti 

i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj: 95/19), obavljati će kontrolu na licu mjesta 

vezanu uz provedbu programa sufinanciranih na temelju Natječaja za sufinanciranje lokalnog sporta i 

sportskih natjecanja u 2023. godini. 
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15. Okvirni kalendar Natječajnoga postupka 

 

FAZE POSTUPKA NATJEČAJA DAN/MJESEC 

Objava Natječaja 1. veljače 2023. 

Rok za slanje pitanja vezanih uz Natječaj 18. veljače 2023. 

Rok za provjeru propisanih uvjeta Natječaja 24. ožujka 2023. 

Rok za slanje obavijesti o zadovoljavanju/nezadovoljavanju propisanih uvjeta 

Natječaja 
5. travnja 2023. 

Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Natječaja 28. travnja 2023. 

Rok za objavu Odluke o sufinanciranju i slanje obavijesti prijaviteljima 5. svibnja 2023. 

Rok za slanje obavijesti o ostvarenom broju bodova 17. svibnja 2023. 

Rok za ugovaranje 17. lipnja 2023. 

 

Ministarstvo turizma i sporta zadržava pravo mogućnost ažuriranja ovoga indikativnog kalendara. Obavijest 

o tome, kao i ažuriranu tablicu, objavit će na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta: 

https://mint.gov.hr/. 
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16. Popis Natječajne dokumentacije: 

 
1. Obavijest o raspisivanju Natječaja;  

2. Upute za prijavitelje; 

3. Obrazac programa i Obrazac proračuna programa PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom 

i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem; 

4. Obrazac programa i Obrazac proračuna programa PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te 

sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na 

međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske; 

5. Obrazac programa i Obrazac proračuna programa PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih 

sportskih natjecanja; 

6. Obrasci za procjenu kvalitete programa; 

7. Obrazac izjave o partnerstvu; 

8. Obavijest o zaštiti privatnosti osoba koje su uputile prijavu; 

9. Obrazac za opisno izvješće  o provedbi sportskog programa PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim 

sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem; 

10. Obrazac za opisno izvješće  o provedbi sportskog programa PP2 Poticanje programa organiziranja 

natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak 

sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske; 

11. Obrazac za opisno izvješće  o provedbi sportskog programa PP3 Poticanje programa organiziranja 

međunarodnih sportskih natjecanja; 

12. Obrazac financijskog izvješća PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno 

usmjerenim tjelesnim vježbanjem; 

13. Obrazac financijskog izvješća PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima 

na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje 

izvan Republike Hrvatske; 

14. Obrazac financijskog izvješća PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja. 


