
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva iz Zagreba, Kušlanova 27  (u 
daljnjem tekstu: Zaklada), koju zastupa upravitelj/-ica Zaklade 
___________________ i  _____________________________ iz ________, ulica 
_________ (u daljnjem tekstu: Korisnik) kojeg zastupa predsjednik-(ca) 
_________________ , zaključili su dana _________________ 2007. godine 
 

UGOVOR 
o financiranju institucionalne potpore 

 
Članak 1. 

 
Na temelju Odluke Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva 
od _________________ 2007. godine o odobravanju financijskih sredstava za 
institucionalne potpore udrugama sukladno Odluci Savjeta za strateška ulaganja u  
razvoj civilnoga društva, Zaklada će isplatiti Korisniku sredstva osigurana u 
proračunu Zaklade za 2007/2008. godinu za programsko područje “Institucionalna 
potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge”, u iznosu od  
 

Kn _________________ 
(slovima:________________) 

 
za institucionalnu potporu 

 
s rokom izvršenja do  31. prosinca 2008. godine, te mogućnošću produljenja i 
potpisivanja Ugovora o višegodišnjem financiranju do 31. prosinca 2010. godine. 
 
Zaklada će tijekom provedbe institucionalne potpore u 2008. godini provesti 
programsku i financijsku evaluaciju korištenja institucionalne potpore sukladno 
iskazanim potrebama i planiranim troškovima u cilju stabilizacije i/ili razvoja udruge. 
Temeljem rezultata evaluacije utvrditi će se osnove za produljenje i potpisivanje 
Ugovora o višegodišnjem financiranju do 31. prosinca 2009. godine. 
 
U slučaju da evaluacijsko izvješće ne pruži dovoljno kvalitetnih pokazatelja za 
zaključivanje Ugovora u 2009. godini, institucionalna potpora Korisniku završiti će s 
31. prosincem 2008. godine. 

 
Članak 2. 

 
Sredstva iz članka 1. ovog Ugovora mogu se koristiti za troškove od 1. siječnja do 
31. prosinca 2008. godine prema specifikaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora. 
 
Naputak o korištenju sredstava potpore sastavni je dio ovog Ugovora. 
 

Članak 3. 
 
Sredstva iz članka  1. ovog Ugovora isplatiti će se na žiro račun Korisnika broj 
_______________________ otvoren kod _________________, u obrocima tijekom  
2007./2008. godine prema mogućnostima izvršenja proračuna Zaklade i predvidivoj 
dinamici provedbe institucionalne potpore. 

 
Članak 4. 

 
Radi praćenja namjenskog korištenja sredstava Korisnik se obvezuje Zakladi 
dostaviti  izvješće o provedbi institucionalne potpore koje treba sadržavati: 
a/ opisno izvješće 
b/ financijsko izvješće uz detaljno dokumentiranje svih troškova. 



Korisnik podnosi prvo izvješće do 15. lipnja 2008. godine sa stanjem na dan 31. 
svibnja 2008. godine, a konačno izvješće do 15. siječnja 2009. godine sa stanjem na 
dan 31. prosinca 2008. godine. 
 
 

Članak 5. 
 

Zaklada pridržava pravo praćenja izvršenja institucionalne potpore iz članka 1. ovog 
Ugovora, te preispitivanje financija i troškova u bilo koje vrijeme trajanja financijske 
potpore ili nakon završetka institucionalne potpore. 
 

Članak 6. 
 
Korisnik se obvezuje u pisanom obliku pravovremeno izvijestiti Zakladu o mogućim 
objektivnim smetnjama tijekom korištenja institucionalne potpore koje onemogućuju 
njegovo izvršenje u ugovorenom roku, kako bi se ugovorile izmjene ugovorenih 
obveza.  
 
Korisnik može od Zaklade zatražiti po jednu prenamjenu dijela sredstava i to: 
� za prvo izvještajno razdoblje (od 1.1.2008. do 31.5.2008.) najkasnije do 30. 

travnja 2008. godine 
� za drugo izvještajno razdoblje (od 1.6.2008. do 31.12.2008.) najkasnije do 15. 

studenoga 2008. godine. 
 
Korisnik ne može zatražiti izmjene u provedbi institucionalne potpore ili prenamjenu 
pojedinih stavki proračuna nakon navedenih datuma. 
 
Zahtjev za prenamjenu dijela sredstava Korisnik dostavlja Zakladi u pisanom obliku s 
obrazloženjem i s prijedlogom nove specifikacije troškova na obrascu proračuna 
institucionalne potpore. 
 

Članak 7. 
 
Ukoliko Korisnik nenamjenski koristi sredstva institucionalne potpore iz članka 1. 
ovog Ugovora, ne podnese odgovarajuća izvješća, ne izvrši obveze iz članka 6 ovog 
Ugovora, daljnja isplata biti će obustavljena, a neutrošena sredstva Korisnik je dužan 
vratiti na žiro račun Zaklade.  
 
U slučaju da Korisnik upotrijebi dodijeljena mu sredstva drugačije (za druge namjene) 
od onoga što je ugovoreno specifikacijom troškova i odredbama Naputka o korištenju 
sredstava, takav trošak smatrati će se nenamjenskim korištenjem dijela sredstava i 
taj će se iznos oduzeti pri isplati zadnjeg obroka sredstava za odobrenu 
institucionalnu potporu. Ukoliko će nenamjenski iznos biti viši od visine isplate 
zadnjeg obroka sredstava u tom će slučaju Zaklada od Korisnika zatražiti i povrat 
sredstava (razliku između nenamjenski utrošenog dijela sredstava i iznosa zadnjeg 
obroka sredstava za institucionalnu potporu). 
 

Članak 8. 
 
Korisnik se obvezuje na svim tiskanim, video, elektroničkim i drugim materijalima te 
na internetskoj stranici istaknuti logotip i naziv Zaklade kao institucije koja financira 
institucionalnu potporu stabilizaciji i/ili razvoju udruge što je predmet ovog Ugovora. 
 
 
 
 



Članak 9. 
 

Zaklada ne snosi odgovornost, neposrednu ili posrednu, za štete proizašle iz bilo 
koje aktivnosti Korisnika u provedbi institucionalne potpore. 
 

Članak 10. 
 
Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih 1 (jedan) primjerak 
zadržava Korisnik, a 2 (dva) primjerka Zaklada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korisnik     Zaklada 
 
 
 
_____________________   ___________________________ 
 
 
 
Klasa:  
Urbroj: 
Zagreb, ______________ 2007. 


