
Prijedlog 

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
broj 150/2011, 119/2014 i 93/2016), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
______________ godine donijela 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike 
financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske  

  

I. 

U Odluci o osnivanju Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja 
projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/12-
01/24, Urbroj: 5030104-12-1, od 12. srpnja 2012.), točka III. mijenja se i glasi: 

Međuresorno povjerenstvo čine: 

- Potpredsjednik Vlade RH i ministar uprave, predsjednik Međuresornog povjerenstva 
- državni tajnik Ministarstva financija, zamjenik predsjednika Međuresornog 

povjerenstva 
- državni tajnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
- državni tajnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava 
- državni tajnik Ministarstva zdravstva 
- državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja 
- državni tajnik Ministarstva kulture 
- državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja 
- državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
- državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova 
- državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike  
- državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 
- državni tajnik Ministarstva turizma 
- državni tajnik Ministarstva poljoprivrede 
- državni tajnik Ministarstva pravosuđa 
- državni tajnik Ministarstva državne imovine 
- državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport 
- ravnatelj Ureda za udruge 
- ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 
- ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga 
- ravnatelj Ureda za ravnopravnost spolova 
- predsjednik Savjeta za nacionalne manjine 
- upravitelj Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva 
- direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Predsjednik Međuresornog povjerenstva može, prema potrebi, u rad Međuresornog 
povjerenstva uključiti i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija. 



Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 
ženski rod. 

II. 

Čelnici ministarstva iz točke I. ove Odluke imenovat će, u roku od sedam dana od 
dana donošenja ove Odluke, državnog tajnika koji će kao član sudjelovati u radu 
Međuresornog povjerenstva, te o tome neposredno izvijestiti Ured za udruge.  

III. 

Zadužuje se Ured za udruge da o ovoj Odluci izvijesti tijela državne uprave, te druga 
tijela i javne institucije koje imenuju svog predstavnika u Međuresorno povjerenstvo. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb, 

 

      PREDSJEDNIK 

mr.sc. Andrej Plenković 



OBRAZLOŽENJE 
Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za 

koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog 
proračuna Republike Hrvatske 

 
 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 12. srpnja 2012., osnovano je Međuresorno 
povjerenstvo za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog 
proračuna Republike Hrvatske sa ciljem uspostave provedbe djelotvorne koordinacije tijela 
državne uprave, Vladinih ureda i drugih javnih institucije u postupcima dodjele 
bespovratnih sredstava iz državnog proračuna projektima i programima od osobitog 
interesa za opće/javno dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj. 
 
U svrhu racionalnog i transparentnog korištenja sredstava iz državnog proračuna Republike 
Hrvatske (uključujući i dijela prihoda od igara na sreću te drugih javnih izvora na 
nacionalnoj razini), Međuresorno povjerenstvo ima zadaću: 
 

- analizirati raspodjelu bespovratnih sredstava iz državnog proračuna, dijela prihoda 
od igara na sreću i drugih javnih izvora za projekte i programe udruga u 
prethodnom razdoblju; 

- prikupiti od svih nadležnih tijela države uprave, Vladinih ureda i drugih javnih 
institucija analize prioritetnih sektorskih problema koji se sukladno strateškim 
dokumentima za oblikovanje i provedbu pojedinih javnih politika planiraju rješavati 
u suradnji s udrugama u sljedećem programskom razdoblju, odnosno sljedećoj 
godini; 

- uskladiti prioritete i utvrditi natječajna područja svih tijela državne uprave, Vladinih 
ureda i drugih javnih institucija za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i 
programima udruga koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro i pripadajuće 
financijske alokacije iz državnog proračuna i drugih javnih izvora za sljedeću 
kalendarsku godinu, vodeći računa o planiranom financiranju projekata i programa 
udruga iz fondova Europske unije, te imajući u vidu rezultate analize prioritetnih 
sektorskih problema, kao i provedenog savjetovanja s udrugama; 

- utvrditi Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele 
dijela prihoda od igara na sreću planiranih u državnom proračunu Republike 
Hrvatske, za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima 
propisanim člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću, za narednu 
kalendarsku godinu; 

- izraditi jedinstveni plan objave i provedbe natječaja svih tijela državne uprave, 
Vladinih ureda i drugih javnih institucija za dodjelu bespovratnih sredstava iz 
državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i drugih javnih izvora 
projektima i programima udruga koje su od osobitog interesa za opće/javno dobro 
za sljedeću godinu, sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge; 
 
 



- osigurati učinkovito praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i 
programima udruga koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro i vrednovanje 
rezultata projekata i programa udruga financiranih iz državnog proračuna putem 
jedinstvenog informacijskog sustava, sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i 
Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni 
fiskalnih pravila. 

 
S obzirom na donošenje Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih 
tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 93/2016), Zakona o izmjenama i dopuni Zakona 
o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/2016) te usvajanja Poslovnika o 
izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade RH („Narodne novine“ broj 99/2016) kojom su 
uvedene promjene u djelokrugu tijela državne uprave i Vlade RH, predloženo je da Vlada RH 
donese Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za koordinaciju 
politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske 
kojom bi se osiguralo da sva tijela, u čijim područjima djeluju udruge, sudjeluju u radu 
Međuresornog povjerenstva. 
 
U narednom razdoblju očekuje se i znatno veće financiranje projekata i programa udruga iz 
fondova Europske unije i drugih javnih inozemnih fondova, kao i potrebno osiguravanje 
većeg nacionalnog sufinanciranja što zahtjeva nastavak koordinacije između svih tijela koja 
sudjeluju u radu Međuresornog povjerenstva. 
 
Usvajanjem Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju međuresornog povjerenstva za 
koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna 
Republike Hrvatske predlažu se sljedeće izmjene: 
 

- umjesto dosadašnjeg stalnog radnog tijela Vlade RH „Koordinacija za društvene 
djelatnosti i ljudska prava“, usvajanjem Poslovnika o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Vlade RH osnovana je „Koordinacija za upravu i pravosuđe“. Prema 
svojoj nadležnosti, Međuresornim povjerenstvom predsjedati će Potpredsjednik Vlade 
RH i ministar uprave; 
 

- donošenjem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela 
državne uprave („Narodne novine“ broj 93/2016) i Zakona o izmjenama i dopuni 
Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/2016) uvedene su 
promjene u sustavu državne uprave poput izmjena naziva i djelokruga tijela državne 
uprave, osnivanja novih ministarstava i središnjih državnih ureda te uvođenja funkcije 
državnog tajnika u tijelima državne uprave. Kako bi se osiguralo da u radu 
Međuresornog povjerenstva sudjeluju sva tijela u čijim područjima djeluju udruge, 
ažuriran je popis tijela državne uprave i drugih javnih tijela koja će sudjelovati u radu 
Međuresornog povjerenstva. 
 
 

Preostale odredbe Odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike 
financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske ostaju 
nepromijenjene. 
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