
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva iz Zagreba, Štrigina 1a (u daljnjem tekstu: Nacionalna 
zaklada), koju zastupa upravitelj/-ica Nacionalne zaklade ______________ i _________________ iz 
___________, __________________(adresa) (u daljnjem tekstu: Korisnik) kojeg zastupa 
predsjednik/-ica ____________________, zaključili su dana _____________ 2010. godine 
 

UGOVOR 
o financiranju institucionalne potpore 

 
 

Članak 1. 
 

Na temelju odredbi Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe 
Nacionalne zaklade i Odluke Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva od 
______________ 2010. godine o odobravanju financijskih sredstava za institucionalne potpore 
udrugama u programskom području Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge 
Nacionalna zaklada će isplatiti Korisniku sredstva predviñena u Financijskom planu za 2011. godinu 
u iznosu do 
 

Kn __________ 

(slovima: _______________________-) 
 

za institucionalnu potporu 
 

s rokom izvršenja do 31. prosinca 2011. godine, te mogućnošću produljenja i potpisivanja Ugovora o 
višegodišnjem financiranju do 31. prosinca 2013. godine. 
 
Nacionalna zaklada će tijekom provedbe institucionalne potpore provesti programsko i financijsko 
vrednovanje korištenja institucionalne potpore sukladno iskazanim potrebama i planiranim 
troškovima u cilju stabilizacije i/ili razvoja udruge. Temeljem rezultata provedenog vrednovanja 
utvrditi će se osnove za produljenje i potpisivanje Ugovora o višegodišnjem financiranju. 
 
U slučaju da izvješće sa provedenog programskog i financijskog vrednovanja ne pruži dovoljno 
kvalitetnih pokazatelja za zaključivanje Ugovora o višegodišnjem financiranju, obustaviti će se daljnja 
isplata sredstava odobrenih za institucionalnu potporu Korisniku. 

 
Članak 2. 

 
Sredstva iz članka 1. ovog Ugovora mogu se koristiti za troškove od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. 
godine prema specifikaciji proračuna 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 ___________________ banke, u obrocima tijekom 2011. godine 
prema mogućnostima izvršenja Financijskog plana Nacionalne zaklade i predvidivoj dinamici 
provedbe institucionalne potpore. 
 
U slučaju značajnijeg smanjenja prihoda u 2011. godini Nacionalna zaklada će pravovremeno 
izvijestiti Korisnika o potrebi smanjenja ukupno odobrenih sredstava iz članka 1. ovog Ugovora kako 
bi se na vrijeme ugovorile izmjene u programskom i financijskom dijelu provedbe institucionalne 
potpore.  



Članak 4. 
 
Radi praćenja dinamike namjenskog korištenja sredstava Korisnik se obvezuje Nacionalnoj zakladi 
dostaviti  izvješće o provedbi institucionalne potpore koje treba sadržavati: 
a/ opisno izvješće u papirnatom i elektroničkom obliku na CD-u uz priloge koji potvrñuju kontinuitet 
rada udruge 
b/ financijsko izvješće u papirnatom obliku i elektroničkom obliku na CD-u uz detaljno dokumentiranje 
svih troškova 
 
Korisnik podnosi prvo izvješće do 15. lipnja 2011. godine sa stanjem na dan 31. svibnja 2011. 
godine, a konačno izvješće do 15. siječnja 2012. godine sa stanjem na dan 31. prosinca 2011. 
godine. 
 
Korisnik se obvezuje sve troškove i financijske obveze nastale u pojedinom izvještajnom razdoblju 
prikazati u tom izvještajnom razdoblju. Neprihvatljivim troškovima smatrat će se troškovi nastali u 
prvom izvještajnom razdoblju (od 1. siječnja do 31. svibnja) ukoliko će biti prikazani u drugom 
izvještajnom razdoblju (od 1. lipnja do 31. prosinca).  
 

Članak 5. 
 

Nacionalna zaklada pridržava pravo kontinuiranog praćenja i vrednovanja 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 ovlašćuje Nacionalnu zakladu da radi nadzora namjenskog korištenja sredstava iz članka 1. 
ovog Ugovora neposredno kontaktira sve pravne i fizičke osobe kojima je prema priloženoj 
dokumentaciji Korisnik isplatio novčana sredstva koja je dobio od Nacionalne zaklade u ime 
institucionalne potpore.  

 
 

Članak 7. 
 
Korisnik se obvezuje u pisanom obliku pravovremeno izvijestiti Nacionalnu 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 Nacionalne zaklade zatražiti po jednu prenamjenu dijela sredstava i to: 

− za prvo izvještajno razdoblje (od 1.1.2011. do 31.5.2011.) najkasnije do 30. travnja 2011. 
godine 

− za drugo izvještajno razdoblje (od 1.6.2011. do 31.12.2011.) najkasnije do 15. studenoga 
2011. godine. 

 
Korisnik ne može zatražiti izmjene u provedbi institucionalne potpore ili prenamjenu pojedinih stavki 
proračuna nakon navedenih datuma i nakon što su promjene već izvršene.  
 
Zahtjev za prenamjenu dijela sredstava Korisnik dostavlja Nacionalnoj zakladi u pisanom obliku s 
obrazloženjem i s prijedlogom nove specifikacije troškova na obrascu proračuna institucionalne 
potpore. 
 
Nacionalna zaklada ima pravo ne odobriti prenamjenu dijela sredstava ukoliko zahtjev nema 
utemeljenje u objektivnim razlozima za prenamjenu. 
 
 



Članak 8. 
 
Ukoliko Korisnik institucionalne potpore ne podnese odgovarajuća izvješća iz članka 4. ovog 
Ugovora, ne izvrši obveze iz članka 7. ovog Ugovora, daljnja isplata biti će obustavljena, a 
neutrošena sredstva Korisnik je dužan vratiti na žiro račun Nacionalne 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 pa Nacionalna zaklada taj trošak neće 
prihvatiti u obračunima financijskog dijela provedbe potpore. 
 
Ukoliko Korisnik ne utroši ugovorena i isplaćena sredstva odobrene potpore Nacionalna zaklada će 
zatražiti povrat neutrošenih sredstava. 

 
Članak 9. 

 
U slučaju da Nacionalna zaklada utvrdi da Korisnik nije ispunio ugovorne obveze uskratit će mu se 
pravo na financijsku potporu u svim programskim područjima (natječaji, pozivi na iskaz interesa, 
Decentralizirani model financiranja) u iduće dvije godine računajući od dana donošenja Odluke 
Upravnog odbora o utvrñivanju neispunjavanja ugovornih obveza. 
Nacionalna zaklada će o odluci iz stavka 1. ovog članka izvijestiti nadležna državna tijela.  

 
 

Članak 10. 
 

Korisnik ima pravo korištenja opreme i sitnog inventara koje će kupiti za potrebe provedbe 
institucionalne potpore sredstvima iz članka 1. ovog Ugovora. 
 
Nacionalna zaklada će o kupljenoj opremi i sitnom inventaru voditi zasebnu evidenciju. 
 
 
Nacionalna zaklada će po završetku provedbe institucionalne potpore donijeti odluku o tome hoće li 
zatražiti povrat kupljene opreme i sitnog inventara ili će ih dati Korisniku u vlasništvo. 

 
Članak 11. 

 
Korisnik je u obvezi Nacionalnoj zakladi dostaviti na uvid i odobrenje pripremu tiskanog i promotivnog 
materijala koji se financira odobrenom potporom utvrñenom u članku 1. ovog Ugovora.  
Ukoliko korisnik ne postupi sukladno obvezi iz stavka 1. ovog članka to će se smatrati 
neispunjavanjem ugovorne obveze.  
 

 
Članak 12. 

 
Korisnik se obvezuje na svim tiskanim, video, elektroničkim i drugim materijalima te na internetskoj 
stranici istaknuti logotip i naziv Nacionalne zaklade kao institucije koja financira institucionalnu 
potporu stabilizaciji i/ili razvoju udruge što je predmet ovog Ugovora. 
 
Pravila označavanja aktivnosti podržanih sredstvima Nacionalne zaklade sastavni su dio ovog 
Ugovora. 
 
Korisnik je suglasan da Nacionalna zaklada koristi i objavljuje dostavljene joj fotografije, video i audio 
zapise iz stavka 1. ovog članka u cilju promocije financijskih potpora, ilustracije razvoja civilnoga 
društva u Republici Hrvatskoj i djelovanja Nacionalne zaklade. 
 



Članak 13. 
 

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

Članak 14. 
 
Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih 1 (jedan) primjerak zadržava Korisnik, 
a 2 (dva) primjerka Nacionalna zaklada. 
 
 
 
 
Korisnik       Nacionalna zaklada 
 
 
 
_______________________     ______________________________ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa:  
Urbroj: 
Zagreb, ____________________ 


