
 

 
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 

 

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17) te na 

temelju Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 

2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu namijenjenih sufinanciranju športskih 

programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini od 4. prosinca 2019. 

godine (KLASA: 620-01/19-03/01117, URBROJ: 518-06-19-0001), a sukladno odredbama 

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 

od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji 

državni ured za šport raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih 

natjecanja u 2020. godini 

 

PODRUČJA FINANCIJSKE POTPORE      

     

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će 

pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim 

športom, organiziranje športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima te 

organiziranje međunarodnih športskih konferencija.  

 

Prema ciljevima Natječaja za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i 

športskih natjecanja u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj), Središnji državni ured za 

šport sufinancirat će športske programe po sljedećim programskim područjima:  

 

1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, 

programsko područje PP 1; 

2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim 

natjecanjima, programsko područje PP 2;  

3. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija, programsko 

područje PP 3. 

 

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE 

 

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike 

Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. u ukupnome iznosu od 11.328.000,00 

kuna, po područjima i iznosima kako slijedi: 

 Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, 

programsko područje - PP 1, planirana vrijednost iznosi 7.800.000,00 kuna;  

 Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim 

natjecanjima, programsko područje - PP 2, planirana vrijednost iznosi 3.000.000,00 

kuna; 

 Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija, programsko 

područje - PP 3, planirana vrijednost iznosi 480.000,00 kuna. 

 

Središnji državni ured za šport sufinancirat će programe najviše do 80% opravdanih troškova 

vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa 

prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.  



 

 
 

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, 

a najveći 120.000,00 kuna. Financijskim potporama pomoći će se provedba do 120 programa. 

 

Središnjem državnom uredu za šport dopušta se naknadna realokacija navedene raspodjele 

financijskih sredstava u sklopu programskih područja ovisno o kvaliteti programa te 

iskorištenju sredstava po programskim područjima. U slučaju osiguranja dodatnih sredstava u 

Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 

godinu namijenjenih sufinanciranju športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih 

natjecanja u 2020. godini, navedeni iznosi mogu se korigirati. 

 

OPĆI UVJETI NATJEČAJA 

 

Prijavitelj se može prijaviti samo na jedno programsko područje Natječaja i samo s jednim 

programom.  

 

Programi koji se sufinanciraju moraju se provoditi isključivo na području Republike 

Hrvatske, osim za programsko područje Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja 

ili sudjelovanja na športskim natjecanjima – PP 2 koje se odnosi na odlaske na međunarodna 

športska natjecanja izvan Republike Hrvatske. 

 

Programi koji se mogu sufinancirati: 

 Koji su započeli s provedbom 1. siječnja 2020. godine te će završiti do 31. prosinca 

2020. godine; 

 

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je 

propisana Natječajem i Uputama za prijavitelje, neće biti uzete u daljnje razmatranje. 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI 

 

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava športa - udruga koja je osnovana 

sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17) i Zakonu o sportu 

(„Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19) te koja 

ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje. 

 

NAČIN PRIJAVE PROGRAMA 

 

Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju dostaviti svu propisanu natječajnu dokumentaciju 

navedenu u Uputama za prijavitelje. 

 

Popunjene obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti 

Središnjem državnom uredu za šport u pisanom obliku i putem online prijave. 

 

Kompletna natječajna dokumentacija u pisanom obliku dostavlja se u zatvorenoj omotnici 

poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnici) na adresu: 

 

Središnji državni ured za šport 

Savska cesta 28/I 

10 000 Zagreb 

 

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s 

napomenom: 



 

 
 

Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih 

natjecanja u 2020. godini 

ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ 

 

Potrebna natječajna dokumentacija koju prijavitelj učitava (šalje) putem online prijave na 

sljedećoj poveznici http://limesurvey.srce.hr/725151?lang=hr 

- Popunjen Obrazac prijave programa nepotpisan i neovjeren u word formatu za 

programsko područje za koje se podnosi prijava na Natječaj objavljen na mrežnoj 

stranici Središnjeg državnog ureda za šport; 

- Popunjen Obrazac proračuna programa nepotpisan i neovjeren u excel formatu, ne u 

pdf. Formatima, za programsko područje za koje se podnosi prijava na Natječaj 

objavljen na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport.  

  

Dokumenti dostavljeni putem online prijave sadržajno moraju biti istovjetni onima 

dostavljenima u tiskanom obliku.  

 

ROKOVI I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA 

 

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport, 

odnosno od 23. prosinca 2019. godine do 31. siječnja 2020. godine.  

 

Smatrat će se da je prijava dostavljena poštom u roku ako je na poštanskom žigu razvidno da 

je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Natječaj.  

 

U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o 

točnom vremenu primitka pošiljke (radno vrijeme pisarnice od 8:00 do 16:00 sati). 

 

Sve prijave koje će biti poslane izvan roka, neće se razmatrati.  

 

Odluka o sufinanciranju športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 

2020. godini bit će objavljena na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport.  

 

Prijavitelji s kojima će biti potpisan ugovor o sufinanciranju obvezuju se da neće sudjelovati u 

izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, neće davati izravnu 

potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati sredstva za financiranje 

političkih stranaka, koalicija ili kandidata za vrijeme trajanja ugovora. 

 

Upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija nalazi se na mrežnoj 

stranici Središnjeg državnog ureda za šport https://sdus.gov.hr/. 

 

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu e-pošte: 

natjecaj-sport@sdus.hr i to najkasnije do 24. siječnja 2020. godine. 

 

 

KLASA: 620-01/19-03/01117 

URBROJ: 518-06-19-0005 

Zagreb, 23. prosinca 2019. 
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