
 

 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO BRANITELJA 

 

objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

za izbor Referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja u 2016./2017. godini, vezano uz 

provedbu mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i 

djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja namijenjenih braniteljskim 

zadrugama 

 

I 

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno 

stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja (NN 38/14, 94/15; dalje: Program), vezano uz 

provedbu mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece 

smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja namijenjenih braniteljskim zadrugama, 

objavljuje se ovaj javni poziv u cilju izbora tri (3) Referalna centra za zadruge hrvatskih branitelja: 

1. Referalni centar I: Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, 

Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska županija; 

2. Referalni centar II: Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, 

Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija; 

3. Referalni centar III: Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-

kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija. 

 

II 

Za izbor Referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mogu se kandidirati 

zadruge koje su prethodnih godina bile korisnice mjera namijenjenih zadrugama hrvatskih branitelja iz 

Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih ili 

nestalih hrvatskih branitelja, a koje imaju: 

1. registriranu djelatnost i posluju na području Republike Hrvatske najmanje tri (3) godine, 

2. poslovni prostor u vlasništvu ili najmu, 

3. znanje i iskustvo upravitelja i članova zadruge u savjetodavnom radu te pružanju informacija o 

osnivanju, načinu poslovanja i obvezama zadruge kao pravnog subjekta, 

4. iskustvo u organiziranju edukacije zadrugara i promicanju zadrugarstva kao posebnog oblika 

poduzetništva i modela socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, 

zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, 

5. tehnička, kadrovska i organizacijska raspoloživost na području djelovanja, 

6. dobra komunikacija i stručna suradnja s institucijama relevantnim za djelatnosti zadrugarstva i 

jedinicama lokalne i regionalne samouprave, 

7. podmirene sve obveze prema državi (porezi, prirezi i svi drugi oblici dugovanja) 

8. namjensko korištenje sredstava ostvarenih po javnim pozivima/natječajima iz Programa 

Ministarstva branitelja. 

 

III 

Referalni centri za zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata obavljat će slijedeće aktivnosti: 

1. prenositi znanja i iskustva zadrugarima o zadružnom poduzetništvu, organizirati izobrazbu 

zadrugara, održavati prezentacije o zadrugarstvu i radu braniteljskih zadruga, prezentirati 

Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja i Mjeru sufinanciranja projekata zadruga 

hrvatskih branitelja ugovorenih u okviru programa EU, kao i druge aktivnosti namijenjene 

zadrugama hrvatskih branitelja obuhvaćene posebnim odredbama Programa i Programom u 

širem smislu, 



 

 

2. pružati stručnu pomoć pri osnivanju zadruga hrvatskih branitelja, obavljati obilazak zadruga 

na terenu i dostavljati Ministarstvu stručna mišljenja o novoosnovanim zadrugama hrvatskih 

branitelja,  

3. pružati pomoć u organizaciji okruglih stolova i sajmova čiji je nositelj Ministarstvo, 

4. raditi na međusobnom povezivanju zadruga hrvatskih branitelja, 

5. obavljati i druge aktivnosti sukladno potrebama i prioritetima Ministarstva. 

 

Za svaku od navedenih aktivnosti potrebno je u obrascu proračuna detaljno specificirati vrste troškova. 

 

IV 

Potpune prijave koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva razmatrat će posebno povjerenstvo 

imenovano od strane ministra branitelja te će donijeti prijedlog odluke o izboru Referalnih centara za 

zadruge hrvatskih branitelja.  

Povjerenstvo može, ukoliko procijeni potrebnim, zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne 

dokumentacije, uz navedenu u ovom javnom pozivu, kao i obrazloženja pojedinih dostavljenih 

dokumenata, odnosno navoda u zaprimljenoj dokumentaciji.  

 

V 

Prijave za izbor Referalnih centara podnose se Ministarstvu branitelja, na adresu: Trg Nevenke 

Topalušić 1, Zagreb, s naznakom „Javni poziv za izbor Referalnih centara za zadruge hrvatskih 

branitelja“. 

Svaka prijava treba sadržavati sljedeće dokumente: 

1. Prijavni obrazac, 

2. Obrazac proračuna (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom zadruge), 

3. Popis članova zadruge (prilog 1), popunjen, potpisan i ovjeren pečatom zadruge, 

4. Dokaz o registraciji djelatnosti (pod navedenim dokazom podrazumijeva se preslika rješenja 

Trgovačkog suda o upisu zadruge u sudski registar, kao i preslike svih ostalih rješenja o upisu 

izmjena u sudski registar nakon upisa zadruge, npr. izmjena sjedišta zadruge, upravitelja, 

naziva zadruge, predmeta poslovanja zadruge, usklađivanje akata i svih ostalih elemenata 

sadržanih u rješenju Trgovačkog suda), 

5. Financijski plan prihoda Referalnog centra u 2016./2017. godini (dio je prijavnog obrasca), 

6. Popis do sada provedenih aktivnosti na području zadrugarstva,  

7. Plan aktivnosti i program rada Referalnog centra u 2016./2017. godini – detaljni mjesečni 

prikaz i opis planiranih aktivnosti, 

8. Popis prijedloga i opis aktivnosti za unaprjeđenje sustava zadružnog poduzetništva i 

braniteljskog zadrugarstva,  

9. Popis izvršitelja aktivnosti Referalnog centra s naznakom njihove stručne spreme i naznakom 

poslova na kojim će pojedini izvršitelj sudjelovati u provedbi aktivnosti Referalnog centra, 

10. Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka za upravitelja zadruge (original, ne stariji od 30 

dana), 

11. Životopis upravitelja i preslika svjedodžbe najvišeg završenog razreda škole odnosno diplome 

12. Dokaz o vlasništvu ili najmu poslovnog prostora: izvadak iz zemljišne knjige (zk uložak) - 

mora sadržavati: naziv katastarske općine, broj zemljišta (kat.čestice), broj uloška, a iz 

vlastovnice (B) mora biti vidljiv udio vlasništva (npr. 1/1, 1/2 i sl.) te imena vlasnika, a za 

unajmljeni prostor,uz zk izvadak, i preslika sklopljenog ugovora o najmu, 

13. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove javnih davanja (potvrda o 

plaćenim porezima i doprinosima, original, ne stariji od 15 dana), 

14. Preslika prijave poreza na dobit (na ime zadruge) koja obvezno mora sadržavati bilancu i 

račun dobiti i gubitka za 2015. godinu, ovjerena od strane Porezne uprave.  

Navedeno podrazumijeva: presliku obrasca prijave – ovjerenu od strane Porezne uprave, zatim 

Bilancu – ovjerenu od strane Porezne uprave i Račun dobiti i gubitka – ovjeren od strane 

Porezne uprave.  

 

VI 

Nepotpune, nepravodobne i prijave koje ne ispunjavaju navedene uvjete, te prijave zadruga 

koje su koristile bilo koji oblik financijske potpore od strane Ministarstva, a nisu izvršile svoje 



 

 

ugovorne obveze, kao i prijave koje nisu u skladu s prijavnim obrascem neće se razmatrati, te ne 

postoji mogućnost naknadne nadopune dokumentacije. 

 

VII 

Sredstva kojima će Ministarstvo branitelja sufinancirati rad Referalnih centara za zadruge hrvatskih 

branitelja po ovom javnom pozivu iznose 150.000,00 kuna po centru. 

 

Za zadruge koje se nalaze u sustavu PDV-a, odnosno korisnice su PDV-a, PDV se neće smatrati 

prihvatljivim troškom prilikom dokazivanja namjenskog korištenja sredstava budući da zadruge koje 

su u sustavu PDV-a mogu iznos PDV-a koristiti kao pretporez sukladno Zakonu o porezu na dodanu 

vrijednost (NN 73/13, 148/13, 153/13 i 143/14). Ministarstvo branitelja će navedenu činjenicu 

provjeravati uvidom u informacijski sustav Porezne uprave (http://pdv-reg.porezna-

uprava.hr/RpoProvjeriObveznikaPdvWeb/home). 

 

VIII 

Ministarstvo branitelja zadržava pravo kontrole namjenskog utroška sredstava isplaćenih Referalnom 

centru za zadruge hrvatskih branitelja, kao i reorganizaciju sustava Referalnih centara u slučaju 

nezaprimanja odgovarajućih prijava zadruga za obavljanje poslova pojedinog referalnog centra. 

Zadruga-Referalni centar je dužna Ministarstvu podnositi pisana izvješća o načinu korištenja 

dodijeljenih sredstava s analizom stanja i prijedlozima za nastavak djelovanja, kao i završno godišnje 

izvješće za razdoblje u kojem obavlja aktivnosti Referalnog centra. 

 

IX 

Ministarstvo branitelja posebnim će ugovorom regulirati prava i obveze sa zadrugom – Referalnim 

centrom.  

U slučaju neispunjavanja ugovorom preuzetih obveza od strane Referalnog centra Ministarstvo može 

otkazati ugovor, tražiti povrat neiskorištenih i nenamjenski utrošenih sredstava te raspisati Javni poziv 

za izbor novog Referalnog centra. 

 

X 

Javni poziv ostaje otvoren do 9. studenoga 2016. godine. 

 

XI 

Prijavni obrazac, obrazac proračuna, popis članova zadruge (prilog 1) i vodič za pravdanje 

namjenskog utroška sredstava ostvarenih po ovom javnom pozivu sastavni su dio ovog javnog 

poziva. 

XII 

Dokumentacija za prijavu na javni poziv, kao i sve dodatne informacije mogu se dobiti u 

Ministarstvu branitelja i na internetskoj stranici Ministarstva branitelji.gov.hr. 
 

 

Klasa:  102-02/16-0003/4 

Urbroj: 522-03/13-16-59 

Zagreb, 11. listopada 2016. 
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