REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
objavljuje
JAVNI POZIV
za izbor referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja u 2019./2020. godini, vezano uz
provedbu mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i
članova njihovih obitelji namijenjenih zadrugama hrvatskih branitelja
I.
Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih
obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine (NN 42/2018, dalje: Program), vezano uz provedbu
mjera iz Programa namijenjenih zadrugama hrvatskih branitelja, objavljuje se ovaj javni poziv u cilju
izbora pet (5) referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja (dalje: referalni centar):
1. Referalni centar I: Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska
županija;
2. Referalni centar II: Zadarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Istarska i Karlovačka
županija;
3. Referalni centar III: Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka,
Varaždinska i Međimurska županija;
4. Referalni centar IV: Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičkopodravska i Brodsko-posavska županija;
5. Referalni centar V: Osječko-baranjska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija.
II.
(1) Za izbor referalnih centara mogu se kandidirati zadruge koje su prethodnih godina bile korisnice
mjera namijenjenih zadrugama hrvatskih branitelja iz prethodnih programa stručnog osposobljavanja i
zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, 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. tehničku, kadrovsku i organizacijsku raspoloživost na području djelovanja,
5. dobru komunikaciju i stručnu suradnju s institucijama relevantnim za djelatnosti zadrugarstva
i jedinicama lokalne i regionalne samouprave,
6. podmirene sve obveze prema državi (porezi, prirezi i svi drugi oblici dugovanja)
7. koje nisu prekršile odredbe o namjenskom korištenju sredstava Ministarstva hrvatskih
branitelja temeljem mjera iz svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i
zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
8. realiziran najmanje jedan značajan projekt važan za djelovanje zadruga hrvatskih branitelja.
(2) Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 16. listopada do 14. studenoga 2019.
godine. Svi zahtjevi će biti riješeni do kraja 2019. godine.
III.
(1) Referalni centri obavljat će sljedeće aktivnosti:
1. prenositi znanja i iskustva zadrugarima o zadružnom poduzetništvu, organizirati izobrazbu
zadrugara, održavati prezentacije o zadrugarstvu i radu zadruga hrvatskih branitelja,
prezentirati mjere iz Programa namijenjene zadrugama hrvatskih branitelja, 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, sajmova, konvencija i tribina čiji je nositelj
Ministarstvo,
4. raditi na međusobnom povezivanju zadruga hrvatskih branitelja, kao i njihovom umrežavanju
s različitim gospodarskim subjektima te ostalim poduzetnicima u vidu plasmana proizvoda i
usluga,
5. informirati te poticati zadruge hrvatskih branitelja o mogućnostima korištenja bespovratnih
sredstava iz EU fondova,
6. razvijati suradnju s Područnim jedinicama Ministarstva u području djelovanja zadruga
hrvatskih branitelja, kao i s tim povezanih aktivnosti,
7. obavljati i druge aktivnosti sukladno potrebama i prioritetima Ministarstva.
(2) Za svaku od navedenih aktivnosti potrebno je u obrascu proračuna detaljno specificirati vrste
troškova.
IV.
(1) Zadruga koja podnosi zahtjev po ovom pozivu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. PRIJAVNI OBRAZAC
2. OBRAZAC PRORAČUNA
3. POPIS ČLANOVA ZADRUGE (Prilog 1)
4. PLAN AKTIVNOSTI I PROGRAM RADA REFERALNOG CENTRA U 2019./2020.
godini koji uključuje i sljedeće:
a. detaljan opis planiranih aktivnosti u 2019./2020. godini za unapređenje braniteljskog
zadrugarstava
b. obrazloženje tehničke, kadrovske i organizacijske raspoloživost na području
djelovanja za koje se podnosi prijava
c. navođenje dosadašnjeg stečenog znanja i iskustva u radu s braniteljskim zadrugama i
hrvatskim braniteljima
d. navođenje dosadašnjih značajnih suradnji s institucijama relevantnim za djelatnosti
zadrugarstva i jedinicama lokalne i regionalne samouprave
e. opis najmanje jednog realiziranog projekta važnog za djelovanje zadruga hrvatskih
branitelja
5. UVJERENJE O NEVOĐENJU KAZNENOG POSTUPKA ZA UPRAVITELJA
ZADRUGE (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana),
6. DOKAZ O VLASNIŠTVU ILI NAJMU/ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA: izvadak
iz zemljišne knjige (zk uložak) ako je prostor u vlasništvu zadruge, a za unajmljeni prostor, uz
zk izvadak, potrebno je dostaviti i presliku ovjerenog ugovora o najmu/zakupu,
7. POTVRDA NADLEŽNE POREZNE UPRAVE O NEPOSTOJANJU DUGA S OSNOVE
JAVNIH DAVANJA IZDANA NA IME ZADRUGE (elektronički zapis ili original, ne
stariji od 30 dana),
8. GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU KOJE OBAVEZNO
SADRŽI BILANCU I RAČUN DOBITI I GUBITKA (preslika, ovjerena od strane Fine ili
dostavljena uz odgovarajuću potvrdu zaprimanja obrasca putem Fininog e-servisa).
(2) Prijave za izbor referalnih centara podnose se Ministarstvu hrvatskih branitelja, na adresu: Trg
Nevenke Topalušić 1, Zagreb, s naznakom „Javni poziv za izbor referalnih centara za zadruge
hrvatskih branitelja“.
V.
(1) Prijave će razmatrati posebno povjerenstvo imenovano od strane ministra hrvatskih branitelja koje
će donijeti prijedlog odluke o izboru referalnih centara.
(2) Povjerenstvo može, ukoliko procijeni potrebnim, zatražiti od podnositelja prijave upotpunjavanje
dokumentacije iz točke IV. Javnog poziva, dostavu dodatne dokumentacije pored navedene javnim
pozivom, kao i dodatna obrazloženja.

VI.
Nepotpuni, nepravodobni zahtjevi odnosno zahtjevi zaprimljeni izvan propisanog roka, i zahtjevi koji
ne ispunjavaju uvjete propisane ovim pozivom neće se razmatrati.
VII.
(1) Sredstva kojima će Ministarstvo sufinancirati rad referalnih centara po ovom javnom pozivu iznose
do 100.000,00 kuna po referalnom centru.
(2) Jedna zadruga može biti izabrana za obavljanje poslova jednog referalnog centra.
(3) U slučaju nezaprimanja odgovarajućih prijava za obavljanje poslova pojedinog referalnog centra,
Ministarstvo zadržava pravo reorganizacije sustava referalnih centara, kao i iznosa dodijeljene potpore
koja u tom slučaju ne može iznositi više od 150.000,00 kuna po referalnom centru.
VIII.
(1) Ministarstvo će posebnim ugovorom regulirati prava i obveze sa Zadrugom-referalnim centrom.
Prilikom ugovaranja, a u svrhu isplate odobrene potpore, Ministarstvu je potrebno dostaviti i sredstvo
osiguranja odnosno solemniziranu običnu zadužnicu na iznos odobrene novčane potpore.
(2) Ministarstvo zadržava pravo kontrole namjenskog utroška sredstava isplaćenih referalnim
centrima.
(3) 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.
(4) Ukoliko se podnositelj prijave nalazi u sustavu poreza na dodanu vrijednost, PDV prikazan u
iznosima predračuna/ponuda/troškovnika neće se smatrati prihvatljivim troškom jer iznos PDV-a isti
mogu koristiti kao pretporez sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13,
148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18). Ministarstvo će navedenu činjenicu provjeravati uvidom u
informacijski sustav Porezne uprave.
(5) U slučaju neispunjavanja ugovorom preuzetih obveza od strane referalnog centra, Ministarstvo
može otkazati ugovor, tražiti povrat neiskorištenih i nenamjenski utrošenih sredstava.
IX.
(1) Dokumentacija za prijavu na javni poziv, kao i sve dodatne informacije mogu se dobiti u
Ministarstvu hrvatskih branitelja i na internetskoj stranici Ministarstva branitelji.gov.hr.
(2) Provedba ovog pozivnog postupka ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja
odnosno odbijanja zahtjeva ne izdaju se upravni akti.
(3) Svi osobni podaci navedeni u prijavi i pripadajućoj dokumentaciji koristit će se sukladno Općoj
uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe (NN 42/18) isključivo u svrhu
odobravanja potpore.
(4) Ministarstvo hrvatskih branitelja zadržava pravo izmjena i dopuna Javnog poziva. Eventualne
izmjene i dopune bit će objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja
(https://branitelji.gov.hr).
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