
 

 

                  

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 

 

*P/2896270* 
 

Na temelju članka 74. stavka 2. podstavka 1. i 2. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 

141/22),  članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) 

te na temelju Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 

za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu namijenjenih sufinanciranju sportskih 

programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini od 20. siječnja 2023. 

godine (KLASA: 402-05/22-01/763, URBROJ: 529-07-02-02/1-22-1), 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 i 37/21), 

Ministarstvo turizma i sporta raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih 

natjecanja u 2023. godini 

 

PODRUČJA FINANCIJSKE POTPORE      

     

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

pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i 

zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili 

sudjelovanja na sportskim natjecanjima.  

 

Prema ciljevima Natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i 

sportskih natjecanja u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj), Ministarstvo turizma i sporta 

sufinancirat će sportske programe po sljedećim programskim područjima:  

 

1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim 

tjelesnim vježbanjem; 

2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima 

sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno 

natjecanje izvan Republike Hrvatske;  

3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja. 

 

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE 

 

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike 

Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. u ukupnome iznosu od 2.186.041,00 

eura, po područjima i iznosima kako slijedi: 

 PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim 

tjelesnim vježbanjem, planirana vrijednost iznosi 1.278.000,00 eura;  

 PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima 

sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno 

natjecanje izvan Republike Hrvatske, planirana vrijednost iznosi 500.000,00 eura; 

 PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, planirana 

vrijednost iznosi 400.000,00 eura. 

 



 

 

 

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% 

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 2.000,00 eura, a 

najveći 18.000,00 eura za programsko područje PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim 

sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem i programsko područje PP2 Poticanje 

programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši 

iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike 

Hrvatske.  

 

Za programsko područje PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih 

natjecanja, najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 

7.000,00 eura, a najveći 28.000,00 eura.  

 

Financijskim potporama pomoći će se provedba do 140 programa. 

 

Ovisno o iznosu osiguranih sredstava od prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu 

Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu namijenjenih 

sufinanciranju sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. 

godini, navedeni iznos može se korigirati. 

 

U slučaju osiguranja dodatnih sredstava u Državnom proračunu, donijet će se dopuna odluke o 

raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje na temelju rang-liste ocijenjenih programa 

prijavitelja prijavljenih na natječaj, izrađene po programskim područjima na temelju bodovnih 

vrijednosti koja se formira po načelu od najviše do najniže ostvarenih bodova. 

 

Ministarstvu turizma i sporta dopušta se naknadna realokacija navedene raspodjele financijskih 

sredstava u sklopu programskih područja ovisno o kvaliteti programa te iskorištenju sredstava 

po programskim područjima. Eventualna preraspodjela sredstava provodi se u svrhu veće 

iskoristivosti Natječaja. 

 

OPĆI UVJETI NATJEČAJA 

 

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to za samo jedno programsko 

područje. 

 

Programi koji se sufinanciraju moraju se provoditi isključivo na području Republike Hrvatske, 

osim za programsko područje PP 2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja 

na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na 

međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske, u kojem se sufinanciraju programi koji se 

odnose na odlaske sportaša na međunarodna sportska natjecanja izvan Republike Hrvatske. 

 

Programi koji se mogu sufinancirati: 

 

 koji su započeli s provedbom od 1. siječnja 2023. godine i još traju u trenutku objave 

Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2023. godine; 

 koji će se provoditi u vremenskom periodu od dana objave Natječaja te će završiti do 

31. prosinca 2023. 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 sporta - udruga koja je osnovana sukladno 

Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu 

(„Narodne novine“, broj:141/22) 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 

Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na 

sljedećoj poveznici: https://issobrasci.gov.hr/ . 

 

ROKOVI I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA 

 

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno 

od 1. veljače do 2. ožujka 2023. godine.  

 

Odluka o sufinanciranju sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 

2023. godini bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta.  

 

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 Ministarstva turizma i sporta https://mint.gov.hr/. 

 

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

natjecaj-sport@mints.hr i to najkasnije do 18. veljače 2023. godine. 

 

 

KLASA: 402-05/22-01/763 

URBROJ: 529-07-02-02/1-22-5 

Zagreb, 1. veljače 2023. 
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