
Na temelju čl. 11. Statuta, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Pravilnika o 
mjerilima i načinu dodjele financijskih potpora od dana 25.02.2016. godine (KLASA: 021-01/16-01/1, 
URBROJ: 2138417/1-16-14), Zakladna uprava na svojoj 1. sjednici održanoj dana 3.05.2018. godine, 
donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i načinu dodjele financijskih potpora 
 
 

Članak 1. 
U članku 1. Pravilnika o mjerilima i načinu dodjele financijskih potpora iza stavka 3. dodaje se stavak 
4 koji glasi: 
„Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na financijske potpore, na odgovarajući se način primjenjuju 
i u slučajevima kada Zaklada dodjeljuje nefinancijske potpore.„ 
 

Članak 2.  
U članku 9. stavak 2, podstavak 4 se briše. 
Dosadašnji podstavci 5., 6., 7. i 8. postaju podstavci 4., 5., 6. i 7. 
 

Članak 3.  
U članku 10. stavak 1, iza podstavak 4. dodaje se novi stavak 5 koji glasi: 
„- popis priloga koji se prilažu prijavi,“ 
Dosadašnji podstavak 5., postaje podstavak 6. 
 

Članak 4.  
U članku 11, stavku 5. Iza riječi „projekta“ dodaju se riječi „kada je to primjenjivo“ 
U članku 11, stavku 6. riječi „natječajne dokumentacije“ zamjenjuje se riječi „prijave“. 
U članku 11, stavak 7. briše se. 
Dosadašnji stavak 8. postaje članak 7. 
 

Članak 5. 
U članku 12., stavku 1. riječ „ocjeni“ zamjenjuje se riječi „provjeru“. 
U članku 12., stavku 2. riječ „ocjena“ zamjenjuje se rijeći „provjera“. 
 

Članak 6. 
U članku 13., riječ „ocjene“ zamjenjuje se riječi „provjere“ i riječ „ocjeni“ zamjenjuje se riječi 
„provjeri“. 
 

Članak 7. 
U članku 14. U stavku 2. tekst „5 članova/ica“ zamjenjuje se tekstom „3 člana/ice“.  
 

Članak 8. 
U članku 16. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase: 
„Prijaviteljima na natječaj može se, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog 
programa ili projekta, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja, uz 
pravo Zaklade da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. 
Prijavitelji na natječaj nemaju pravo uvida u prijave drugih prijavitelja i ocjene njihovih projektnih 
prijava obzirom da se radi o dokumentima koji su u fazi prijave isključivo vlasništvo prijavitelja. 
Projektni prijedlozi, prije potpisivanja ugovora, ne mogu se smatrati informacijom koju posjeduje 
Zaklada u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama. 



          

Ukoliko se temeljem odluke Zakladne uprave s prijaviteljem potpisuje se ugovor o financiranju 
programa ili projekata, odredbama tog ugovora uređuje se način postupanja vezano za javnu objavu 
svih dokumenata i podataka koji proizlaze iz provedbe projektnih aktivnosti, a sukladno općim 
uvjetima koji se odnose na ugovor o dodjeli financijskih sredstava iz javnih izvora udrugama i 
postupak ugovaranja.“ 
 

Članak 9. 
U članku 17., stavku 1. iza broja „8“ dodaje se riječ „radnih“. 
U članku 17., stavku 1., podstavku 2. iza riječi „sredstava“ dodaje se tekst „u slučaju da je uočila 
eventualne propuste u primjeni utvrđenog postupka procjene svoje prijave“. 
 

Članak 10. 
U članku 21. iza stavka 1. dodaje se stavsk 2. koji glasi: 
„Zaklada može od prijavitelja zatražiti i druge dokumente koji će biti definirani u Uputama za 
prijavitelje svakog pojedinog natječaja. 
Ukoliko prijavitelj u zatraženom roku, koji ne može biti kraći od 8 dana, ne dostavi svu traženu 
dokumentaciju ili pismenim putem Zakladu ne obavijesti o razlozima ne dostave iste u zatraženom 
roku, smatrat će se da je odustao od financijske potpore te s istim neće biti sklopljen Ugovor.“ 
 

Članak 11. 
Ostale odredbe važećeg Pravilnika o mjerilima i načinu dodjele financijskih potpora ostaju 
nepromijenjene. 

 
Članak 12. 

Ova Odluka sastavni je dio Pravilnika Pravilnika o mjerilima i načinu dodjele financijskih potpora od 
dana 25.02.2016. godine (KLASA: 021-01/16-01/1, URBROJ: 2138417/1-16-14) i čini njegov sastavni 
dio. 
 

Članak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
KLASA:  021-01/18-01/2 
URBROJ: 2138417/1-18-12 
Pula, 3.05.2018. 
 

Duško Kišberi 
Predsjednik Zakladne Uprave 

 
 


