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Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 

Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. 

 

<Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava> 

   

<Naziv projekta> 

 

 ("Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava", u daljnjem tekstu: Ugovor) 

 

< Upravljačko tijelo>, (u daljnjem tekstu: UT) <puni naziv i adresa>, 

ili 

<Posredničko tijelo razine 1>, (u daljnjem tekstu: PT1) <puni naziv i adresa>, 

 

i 

 

<Posredničko tijelo razine 2>, (u daljnjem tekstu: PT2), zajednički obuhvaćeni 

pojmom PT-ovi <puno ime/naziv i adresa>, 

       

s jedne strane, i 

 

korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova 

<Puni službeni naziv i adresa Korisnika> 

<Pravni oblik>   

<OIB -Osobni identifikacijski broj >  

[financijska institucija kod koje se vodi račun Korisnika i broj računa Korisnika >] 

 

 (u daljnjem tekstu: Korisnik) 

 

s druge strane,  

 

(u daljnjem tekstu: Strane) složile su se kako slijedi:  

 

 

Posebni uvjeti Ugovora 

 

Članak 1. – Svrha 

 

1.1 Svrha ovog Ugovora je dodjela bespovratnih sredstava Korisniku u svrhu 

provedbe projekta pod nazivom:<naziv Projekta> (u daljnjem tekstu: Projekt) 
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opisanog u Prilogu I ovih Posebnih uvjeta: Opis i proračun Projekta, koji je 

sastavni dio ovog Ugovora. 

1.2 Bespovratna sredstva se dodjeljuju Korisniku u skladu s uvjetima utvrđenima u 

Općim uvjetima i u ovim Posebnim uvjetima Ugovora, za koje Korisnik ovim 

putem izjavljuje da ih je u cijelosti primio na znanje i prihvatio.    

1.3 Korisnik se obvezuje provesti Projekt u skladu s opisom i opsegom Projekta u  

skladu s točkom 11.1 ovih Posebnih uvjeta Ugovora, Općim uvjetima Ugovora 

te naknadnim izmjenama Projekta odnosno Ugovora. 

 

Članak 2. –  Provedba i financijsko razdoblje Projekta 

 

2.1 Ovaj Ugovor stupa na snagu s datumom potpisa  posljednje Strane te ostaje na 

snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih Strana. 

2.2 Razdoblje provedbe Projekta je od <…> do <…>. 

2.3 Razdoblje financiranja Projekta započinje stupanjem Ugovora na snagu i 

završava dana <…>.  

2.4  Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je od <…> do <…>. 

2.5  (ako je primjenjivo) Završni zahtjev za nadoknadom sredstava i Završno izvješće 

podnose se PT-u 2 <… >. 

2.6  (ako je primjenjivo) Zahtjevi kojima se mijenjaju ili dopunjuju zahtjevi određeni 

člankom 12. Općih uvjeta su: <… >. 

2.7 (ako je primjenjivo) U skladu s člankom 13.5. Općih uvjeta, Korisnik može 

podnositi Zahtjeve za  nadoknadom sredstava <definirati koliko često>. 

 

Članak 3. – Iznos bespovratnih sredstava , postotak financiranja Projekta i uređenje 

plaćanja  

 

3.1 <Neobavezno> Ukupna vrijednost Projekta procjenjuje se na <…. > kuna. 

3.2 Ukupni prihvatljivi troškovi procjenjuju se na <…> kuna, kao što je utvrđeno u 

Prilogu I Opis i proračun Projekta, a  u skladu s Općim uvjetima Ugovora. 

3.3 Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od <…> kuna što je najviši 

mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka 

Projekta navedenih u točki 3.2. ovog članka.  

Iznosi bespovratnih sredstava koji se plaćaju Korisniku tijekom provedbe 

projekta i konačni iznos financiranja utvrđuju se u skladu s člankom 17. Općih 

uvjeta Ugovora. 

Korisnik se obvezuje osigurati sredstva u svrhu pokrića troškova i izdataka za 

koje se naknadno utvrdi da su neprihvatljivi te je odgovoran za osiguravanje 

raspoloživosti sredstava ukupne projektne vrijednosti u svrhu pokrića 

neprihvatljivih troškova i izdataka.  



Stranica 3 od 6 
 

3.4 <Neobavezno> Najniži iznos izdatka koji se može prikazati u Zahtjevu za 

nadoknadom sredstava iz članka 13. Općih uvjeta iznosi <….. > kuna. 

Navedeno ograničenje se ne primjenjuje pri podnošenju Završnog zahtjeva za 

nadoknadom sredstava.  

3.5 <Ako Korisnik nije ovlašten podnositi Zahtjeve za nadoknadom sredstava po 

obje metode (plaćanje i nadoknada) bez određenih ograničenja, ovdje se 

specificira metoda ili drugo ograničenje > 

 3.6 <Neobavezno> Korisnik ima pravo zatražiti plaćanje predujma. Ukupni iznos 

predujma ne može biti viši od <… > kuna. [ako je primjenjivo, opisati zahtjeve 

u pogledu davanja jamstva od strane Korisnika te način potraživanja i plaćanja 

predujma ako se ne vrši jednokratno plaćanje istoga] 

3.7  <Neobavezno> Korisnik izdaje mjenicu s bezuvjetnom uputom da se plati 

iznos od <….. > kuna na  <određeni datum> ili na zahtjev PT-a 1 za 

plaćanjem (po naredbi), koji iznos se naplaćuje ako Korisnik ne postupa u 

skladu s odlukom PT-a 1 kojom je naložen povrat sredstava.  

3.8  <Neobavezno> Korisnik dostavlja bankarsku garanciju kojom se banka 

(garant) obvezuje da će na pisani zahtjev korisnika garancije ovome isplatiti 

određeni novčani iznos ako je udovoljeno uvjetima iz garancije. Minimalan 

sadržaj bankarske garancije koju od banke mora ishoditi Korisnik propisan je u 

propisu kojim se uređuju obvezni odnosi u Republici Hrvatskoj.“Na opisani 

način odobrava se  plaćanje iznosa od <…..> kuna na <određeni datum> ili na 

zahtjev PT-a 1 za plaćanjem, ako Korisnik ne postupa u skladu s odredbama 

Općih i Posebnih uvjeta Ugovora. Nakon njezina dostavljanja, bankarska 

garancija, ili drugo sredstvo osiguranja, ako je primjenjivo, koja ispunjava sve 

prethodno navedene uvjete postaje sastavni dio Ugovora te se istome prilaže. 

3.9 (Neobavezno) Korisnik dostavlja i drugo sredstvo osiguranja  ako je primjenjivo. 

<umetnuti>. 

3.10  Ako Korisnik ne postupa u skladu s odlukom UT–a/PT-a 1kojom je naložen 

povrat sredstava i/ili je bankovni račun Korisnika blokiran zbog prisilne 

naplate potraživanja ili drugih razloga, u odnosu na Korisnika obustavljaju se 

daljnje isplate iz točke 3.3. ovog članka, koje vrši UT/PT1ili se po odluci UT-

a/PT-a 1/UT – a iznos  koji je Korisnik trebao vratiti odbija od iznosa daljnjih 

plaćanja.   

 

Članak 4. Trajnost projekta 

 

(ako je primjenjivo) Ograničenja opisana u članku 8. Općih uvjeta Ugovora 

primjenjuju se <umetnuti > godina nakon završetka razdoblja provedbe projekta. 

 

Članak 5. – Partneri 
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5.1. Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri:  

5.1.1. <Navesti puni naziv partnera i njegov OIB >; 

 

Članak 6. – Neprihvatljivi izdatci 

 

6.1. Sljedeće vrste izdataka nisu prihvatljive za financiranje u okviru Projekta:  

<Navesti, prema Pozivu na dostavu prijedloga i ocjeni prihvatljivosti izdataka 

Projekta, koje stavke izdataka se smatraju neprihvatljivima ili uvjetno prihvatljivima 

(npr. PDV); koje aktivnosti se ne financiraju iz prihvatljivih izdataka> 

  

Članak 7. – Mjere osiguravanja javnosti i vidljivosti   

 

7.1. <Neobavezno> Na zahtjev UT/PT-a 1 i PT-a 2 Korisnik se obvezuje provoditi 

i/ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti, 

povrh onih koje su opisane u Općim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 

2014.-2020.(u daljnjem tekstu Opći uvjeti). 

 

Članak 8. –  Upravljanje projektnom imovinom  

 

8.1. Imovina koja je stečena u Projektu mora se koristiti u skladu s opisom Projekta 

sadržanim u Općim uvjetima.  

8.2. < Ako je primjenjivo: U slučaju da se imovina iz članka 8.1. ovih Posebnih 

uvjeta Ugovora prenosi na projektne partnere ili treće strane, potrebno je 

navesti podatke  o pisanom sporazumu kojim se uređuje pitanje predmetnog 

prijenosa, te ga priložiti ovim Posebnim uvjetima>.  

8.3. < Neobavezno, ovisno o procijenjenom riziku koji se odnosi na zahtjeve za 

osiguranjem: navesti uvjete za osiguranje imovine stečene u projektu iz članka  

8.1. ovih Posebnih uvjeta ugovora>. 

8.4. (ako je primjenjivo) Vlasništvo, kao i pravo vlasništva nad intelektualnim i 

pravima povezanima s rezultatima Projekta i/ili nad izvješćima i/ili nad drugim 

dokumentima koji se odnose na njega, prenose se na <umetnuti > što je 

utvrđeno pisanim sporazumom <navesti podatke o sporazumu > koji se 

prilaže ovim Posebnim uvjetima.  

 

 

Članak 9. – Ostali uvjeti 

 

9.1. Korisnik u okviru Zahtjeva za nadoknadom sredstava (točka 3. Pokazatelji), 

dostavlja PT2 podatke o ostvarenim pokazateljima Operativnog programa 
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Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Operativni 

program) u okviru izvještajnog razdoblja.  

 

Korisnik uz svaki zahtjev za nadoknadom sredstava dostavlja PT2 podatke o 

sudionicima odnosno osobama koje su sudjelovale na projektu i imale izravne 

koristi od njega. Predmetni podaci se dostavljaju u obliku dokumenta „Zbirna 

tablica sudionika“, u okviru koje se sudionici raščlanjuju prema unaprijed 

utvrđenim kategorijama. Korisnik je dužan verificirati podatke na način da 

dostavi pisanu izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka.1  

 

Podaci o pokazateljima Operativnog programa, navedeni u okviru Zahtjeva za 

nadoknadom sredstava (točka 3. Pokazatelji) moraju biti usklađeni s podacima 

dostavljenim u okviru „Zbirne tablica sudionika“. 

 

9.2. Partneri sudjeluju u provedbi projekta sukladno Sporazumu o partnerstvu koji 

Korisnik sklapa s partnerima kao uvjet za potpisivanje Ugovora. 

9.3. <ostali uvjeti i zahtjevi na temelju Općih uvjeta> 

. 

 

Članak 10. – Adrese za kontakt 

 

10.1. U svakom obliku komunikacije koji je povezan s ovim Ugovorom važno je 

navesti referentni broj Ugovora te ga poslati na sljedeće adrese:  

 

Za UT/PT1 

<adresa, telefaks i adresa elektronske pošte organizacijske jedinice vodstva 

UT/PT1>] 

 

UT/PT1 pisanim putem dostavlja Korisniku o podatke o osobi i adresi 

elektroničke pošte za kontakt.   

 

Za PT2 

 

< adresa, telefaks i adresa elektronske pošte organizacijske jedinice vodstva  

PT2>].  

PT2 pisanim putem dostavlja  Korisniku o podatke o osobi i adresi elektroničke 

pošte za kontakt.   

 

Za Korisnika 

                                                           
1 Napomena: PT2 će Korisniku dostaviti Uputu o prikupljanju i obradi podataka, odgovarajuće obrasce i 
predložak „Zbirne tablice sudionika“. 
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< adresa, telefaks, adresa elektronske pošte Korisnika > 

Korisnik pisanim putem dostavlja UT – u/PT- u 1 i PT-u 2 podatke o osobi i 

adresi elektroničke pošte za kontakt.   

 

10.2. UT/PT 1, PT 2 i Korisnik su obvezni bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 

dana od dana nastanka promjene vezane uz kontakt podatke iz točke 10.1. ovog 

članka, obavijestiti pisanim putem druge ugovorne strane o nastaloj promjeni. 

 

Članak 11. - Prilozi 

11.1 Sljedeći prilozi sastavni su dio Posebnih uvjeta Ugovora:  

Prilog I:    Opis i Proračun Projekta  

Prilog II: Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Fondova u            

financijskom razdoblju 2014.–2020. 

Prilog III:  Uputa koja se primjenjuju na osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj 

nabavi (ako je primjenjivo)  

Prilog VI: <Neobavezno ><drugo > 

 

11.2. U slučaju proturječnosti između odredaba ovih Posebnih uvjeta i bilo kojeg 

povezanog Priloga, odredbe Posebnih uvjeta imat će prvenstvo. U slučaju neslaganja 

odredaba Priloga II  i onih iz drugih Priloga, odredbe Priloga II imat će prvenstvo.   

 

 

Članak 12. 

Sastavljeno na hrvatskom jeziku u <umetnuti broj> istovjetna/ih primjerka od kojih 

svaka Strana zadržava po jedan izvorni primjeraka. 

 

Za Upravljačko tijelo / Posredničko tijelo 

razine 1 

Za Posredničko tijelo razine 2 

Ime  Ime  

Funkcija  Funkcija  

Potpis   Potpis   

Datum 

 

 

 Datum  

Za Korisnika   

Ime    

Funkcija    

Potpis     

Datum    

 
 


