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Zagreb, 7. veljaie 20 | 3.

Temeljem dlanka 39. Zakona o sustavu drZavne uprave (NN br. 150/l 1), dlatka 122.

stavaka 6. i 7. Zakona o prdrima hnatskih branilelia iz Domovinskog rata i ilanova
njihovih obitelji (NN 174104, 92105,2107, 107107, 65109, 137109, l46ll0, 551tl, l40ll2), i

dlanka 23., stavka 4. Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11102), a sukladno odredbama

Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore
projektima udruga (NN 16/07), ministar branitelja donosi

ODLUKU
o raspisivanju i provedbi javnih natjeiaja za dodjelu financijske potpore

projektima udruga branitelja u 2013. godini

Toika I.

Ovom Odlukom utvrduju se osnovni uvjeti i nadin raspisivanja i provedbe natjedaja u

svrhu dodjele financijske potpore projektima udruga branitelja (u daljnjem tekstu:

Udruge).
Totka 2.

Ministarstvo branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ie u 2013. godini objaviti tri
javna natjedaja za udruge branitelja i to:
1. Javni natjedaj ,,Promicanje vrijednosti Domovinskog rata".
2. Javni natjedaj ,,Psiholo5ko i socijalno osnaZivanje te podizanje kvalitete Livljenja

hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom i HRVI iz Domovinskog
rata".

3. Javni natjedaj ,,Sudionici i stradalnici Drugog svjetskog rata".

ToCka 3,

Prijave projekata udruga branitelja po pojedinom natjedaju mo6i ie se podnijeti 30

dana od objave natjedaja. Nadin i uvjeti podno5enja i odobravanja prijava, potrebna

dokumentacija, kao i razdoblje raspisivanja javnih natjedaja te cjelokupni postupak

provedbe natjedaja biti 6e definirani u Uputi za priiaviteUe koja je sastavni dio
natjedaja.

Toika 4,

Sredstva za financiranje projekata udruga branitelja po javnim natjedajima u 2013.

godini osigurana su u DrZavnom proradunu Republike Hrvatske za 2013. godinu, u
razdjelu 041 Ministarstvo branitelja, na aktivnosti A 753015 ,,Udruge branitelja". S

raduna 3811 ,,Teku6e donacije u novcu" prijavljeni projekti udruga po javnim

natjedajima financirat ie se iznosom od 8.700.000,00 kuna te iz dijela ,,Prihodi od



igara na sreiu" iznosom 4.705.562,25 krura (od tega 4.493 .382,00 kuna procijenjenih
za 2013. godinu i preostalih 212.180,25 kur:ra iz 2012. godine), Sto je sveukupno
13.405.562.25 kuna.

Totka 5.
sredstva za financiranje projekata udruga branitelja iz todke 2. ove odluke za natjei,aje
pod l. i 3. osiguravaju se iz DrZavnog proraduna Republike Hrvatske, razdjela 041
Ministarstvo branitelja, aktivnosti A 753015 ,,Udruge branitelja,., a sredstva za
financiranje projekata udruga branitelja iz todke 2. ove odluke za natjetaj pod,2.
osiguravaju se iz Drzavnog proraduna Republike Hrvatske, rczdjela 041 Ministarstvo
branitelja, aktivnosti A 753015 ,,Udruge branitelja,,i prihoda od igara na sreiu.

Toika 6.

Visina bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju po Javnom natjedaju za podrudje
promicanja vrijednosti Domovinskog rata iznosi 5.000.000,00 kuna.
Visina bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju po Javnom natjedaju za podrudje
psiholo3kog i socijalnog osnaZivanja te podizanja kvalitete Zivljenja hrvatskih
branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom i HRVI iz Domovinskos rata iznosi
7.705.562,25 kuna.
Visina bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju po Javnom natjedaju za podrudje
sudionika i stradalnika Drugog svjetskog rata iznosi 700.000,00 kuna.

Toika 7.

Na temelju ove odluke, ministar branitelja donijet ie odluku o imenovanju dlanova i
predsjednika Povjerenstva za provjeru fbrmalnih uvjeta natjedaja, dlanova i
predsjednika Strudnih skupina za procjenu prijava, te poslovnik o radu Strudnih
skupina.

Toika 8.

Za provedbu ove Odluke zaduiuje se Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog
rata i dlanove njihovih obitelji i Glavno tajniStvo Ministarstva.

Toika 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.
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Doslrviti:
1. Uredu zamjenice ministra
2. Sektoru natlleinom za proraiun i financije
3.. Pismohrani, ovdje
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