MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

OPISNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
za sredstva isplaćena temeljem Otvorenog Javnog poziva za
financiranje/sufinanciranje obilježavanja
obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih
nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022. godini

KORISNIK:
(naziv udruge)

AKTIVNOST:
(naziv su/financirane aktivnosti za koju se dostavlja izvješće)

KLASA UGOVORA:
(navedena na kraju ugovora)

Molimo da obrazac popunite korištenjem računala

OPĆI PODACI
Naziv udruge
OIB
Predsjednik/ca
Adresa
Telefon i mobitel odgovorne osobe za
kontakt
E –mail adresa
Internetska stranica
Iznos ugovorenih sredstava
Iznos utrošenih sredstava

OPISNO IZVJEŠĆE
OPĆI PODACI

Detaljno opišite sadržaj i tijek
provedbe aktivnosti

Mjesto provedbe
Vrijeme provedbe
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Broj volontera koji su sudjelovali u
organizaciji

Okvirni broj sudionika na aktivnosti

Je li na obilježavanju sudjelovao
predstavnik jedinice lokalne i
regionalne samouprave, ministarstava
i drugih institucija
(DA/NE, ako je odgovor DA molimo
navedite imena i prezimena te
instituciju)

Je li obilježavanje medijski
popraćeno
(DA/NE, ako je odgovor DA molimo
Vas da navedete medij, poveznicu,
naslov vijesti i/ili dokaz priložite ovom
izvješću u papirnatom/elektronskom
obliku)

Jeste li tijekom planiranja i provedbe
obilježavanja surađivali s drugim
udrugama, institucijama i sl.
(DA/NE, ako je odgovor DA molimo
navedite njihov naziv)

Jeste li imali problema za vrijeme
pripreme i obilježavanja aktivnosti?
(DA/NE, ako DA molimo navedite
probleme)

Molimo da ocijenite svoju uspješnost
u provedbi aktivnosti od 1 do 5 te
navedete obrazloženje ocjene
(1-najniža ocjena, 5- najviša ocjena)
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FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
VRSTA TROŠKA

IZNOS
koji se prilaže izvješću

UKUPNO

Navedite glavne napomene vezane uz
financijsko izvješće i eventualno
odstupanje od planiranog troškovnika
aktivnosti.
Je li aktivnost sufinancirana i od
strane drugih institucija (općina,
grad, županija) ili poslovnih
subjekata?
(DA/NE, ako je odgovor DA molimo
navesti davatelja sredstava, iznos i koju
su vrstu troškova financirali)

Služba za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava Ministarstva hrvatskih branitelja pregledava
zaprimljena izvješća, utvrđuje potpunost istih te traži dodatnu dokumentaciju ukoliko utvrdi da je
potrebno.
Izvješće obvezno mora sadržavati dokaze sukladno ugovoru.
Obvezni prilozi:
računi
izvodi iz poslovne banke, odnosno isplatnice iz blagajne i blagajnička izvješća
prilozi vezani uz provedbu aktivnosti (novinski članci, fotografije i dr.)
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Izjava o korištenju računa samo u svrhu provedbe aktivnosti
Ostali obvezni prilozi ovisno o sufinanciranim troškovima:
za pravdanje naknada isplaćenih temeljem ugovora o djelu: ugovor o djelu, JOPPD
obrazac, izvod iz poslovne banke, obračun naknade
fotografije i/ili primjerci promotivnog materijala sufinanciranog iz sredstava
Ministarstva

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da:
 je Udruga pri provedbi sufinancirane aktivnosti poštivala važeće epidemiološke mjere u cilju
sprječavanja širenja bolesti COVID-19 te ukoliko su izvješću priloženi troškovi hrane i osvježenja
da je iste posluživala u pojedinačnim porcijama/pakiranjima
 su svi troškovi priloženi ovom izvješću nastali u provedbi gore navedene aktivnosti,
 su računi istovjetni originalu i izdani na temelju isporučenih proizvoda/izvršenih usluga.

____________________
Mjesto i datum

MP

___________________________
Ime i prezime te potpis osobe
ovlaštene za zastupanje udruge
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