
02.03 Društveno poduzetništvo kroz udrugu

IN SITU, STEP RI PP8, Ana Marković

D.T3.1.1 IN SITU SOCIAL INNOVATION HUB (SIH) PROGRAM



Kako kreirati ideju?

Udruga ili poduzeće?

Postupak osnivanja udruge

Primjeri dobre prakse





• Koji društveni problem želim adresirati?

• Postoji li zaista potreba za rješavanjem tog problema?

• Kako ga želim adresirati?

• Što mi je potrebno da bih to postigao/la?

• Tko bi bili korisnici?

• Gdje se vidim za 5-10 godina?



Razlozi postojanja Udruge



Koji društveni problem želim 
adresirati?



Postoji li zaista potreba za rješavanjem 
tog problema?

Postoji li već organizacija/organizacije koje adresiraju taj 
društveni problem?

Koji su njihovi kapaciteti, znanja, vještine?

Koji su naši kapaciteti, znanja, vještine?

Možemo li mi nadopuniti njihove aktivnosti?



Kako želim adresirati taj problem?

Koje aktivnosti želim provoditi?

Kako ću ih provoditi?



Što mi je potrebno kako bih to 
postigao/la?



Tko bi bili korisnici?

Tko su nam ciljane skupine ?



Gdje se vidim za 5 – 10 godina?



Udruga

ili 

Poduzeće?



Udruga

Preporuča se u ranim fazama društveno poduzetničkog 
pothvata

Registracija gospodarske djelatnosti

Otvaranje poduzeća kad gospodarska djelatnost više ne 
prati  ciljeve Udruge – sva dobit ide Udruzi za ostvarenje 

svojih ciljeva



Primjer...
• Udruga „Cvjetić” usmjerena je na djecu s posebnim potrebama

• Aktivnosti: radionice izrade različitih artikala pod mentorstvom
dizajnera

• Gospodarska aktivnost: prodaja kreiranih artikala

• Dodatna gospodarska aktivnost: organiziranje „do it yourself”
radionica za vanjske korisnike; pružanje edukacije iz dizajna
vanjskim korisnicima; najam prostora Udruge vanjskim
korisnicima

• Problem: Udaljavanje od ciljeva

• Rješenje: otvaranje novog pravnog oblika radi lakšeg praćenja i
transparentnosti



Poduzeće

• 9 kriterija za prepoznavanje društvenih poduzetnika  
(Strategija razvoja društvenog poduzetništva):

Ravnoteža 
društvenih, 
okolišnih i 

ekonomskih 
ciljeva

Obavljanje 
djelatnosti ima 

povoljan 
utjecaj na 

okoliš, lokalnu 
zajednicu i 
društvo, u 

cjelini

U 3-godišnjem 
razdoblju 25% 

god.prihoda 
ostvaruje 

obavljanjem 
poduzetničke 
djelatnosti

75% dobiti 
ulaže u 
razvoj 
ciljeva 

poslovanja

Kod prestanka 
obavljanja 

djelatnosti, svoju 
imovinu prenosi 

drugom 
društ.poduzetnik

u

Jedinice lok. i 
reg. samouprave/ 
tijelo javne vlasti 

ne može biti 
isključivi osnivač 
druš. poduzeća

Demokrats
ki način 

odlučivanja

Vrednuje 
društvene, 

ekonomske & 
ekološke 
utjecaje 

Dobrovoljno 
i otvoreno 
članstvo, 

autonomija 
djelovanja





Prije osnivanja...
• Proučiti Zakon o udrugama
• Utvrditi osnivače udruge

• Utvrditi osnovne podatke o udruzi
• Utvrditi svrhu udruge

• Utvrditi članstvo udruge
• Utvrditi način upravljanja udrugom

• Utvrditi ostala pitanja propisana Zakonom,
• Izraditi nacrt/prijedlog Statuta udruge

• Utvrditi vrijeme i mjesto održavanja sjednice osnivačke skupštine
• Prikupiti kopije osobnih iskaznica osnivača, likvidatora i osoba 

ovlaštenih za zastupanje



Osnivači udruge

• Najmanje tri osnivača

• Osnivač može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili 
pravna osoba

• Maloljetne osobe s navršenih 14 godina uz ovjerenu 
suglasnost skrbnika



Osnovni podaci o udruzi

• naziv udruge,

• sjedište udruge,

• izgled pečata udruge,

• osobe ovlaštene za zastupanje udruge,

• likvidator 



Svrha udruge

• ciljevi udruge 

• područje djelovanja sukladno ciljevima: 
https://www.udukz.hr/datoteke/web%20-

%20Klasifikacija%20djelatnosti%20udruga.pdf

• ciljane skupine (Registar udruga - Popis ciljanih skupina) 
https://registri.uprava.hr/#!upisUdruge

• gospodarske djelatnosti sukladno Zakonu o udrugama i posebnim 
propisima

https://www.udukz.hr/datoteke/web%20-%20Klasifikacija%20djelatnosti%20udruga.pdf
https://registri.uprava.hr/#!upisUdruge


Način upravljanja udrugom

• tijela udruge (po izboru)
• sastav tijela

• način sazivanja sjednica
• postupak izbora predstavnika u tijela udruge i 

njihova opoziva
• ovlasti tijela

• način odlučivanja u tijelima
• trajanje mandata

• način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata



Nacrt/prijedlog Statuta
• Osnovne odredbe
• Ciljevi, područja djelovanja, ciljane skupine i djelatnosti udruge

• Javnost djelovanja udruge
• Članstvo u udruzi
• Stegovna odgovornost članova

• Upravljanje udrugom i tijela udruge
• Udruživanje udruga i ustrojstveni oblici udruga

• Imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom
• Prestanak postojanja udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka 

postojanja udruge

• Način rješavanja sporova
• Završne odredbe









Prije osnivačke skupštine...

Utvrditi vrijeme i mjesto održavanja sjednice 
osnivačke skupštine

&

Prikupiti kopije osobnih iskaznica osnivača, 
likvidatora i osoba ovlaštenih za zastupanje



Osnivačka skupština udruge

• odrediti osobe koje će voditi sjednicu i zapisničara,

• utvrditi vrijeme početka održavanja sjednice skupštine,

• utvrditi nazočne osnivače udruge,

• donijeti  odluku o osnivanju udruge,

• donijeti odluku o usvajanju statuta udruge.



• ako su statutom predviđena tijela upravljanja obavlja se 
izbor predstavnika u tijela upravljanja udrugom,

• imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje,

• imenovanje likvidatora (ako je statutom predviđeno da ga 
bira skupština),

• donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u Registar 
udruga,

• utvrditi vrijeme završetka sjednice skupštine.



Ovjeriti 
vlastoručnim 
potpisom osobe 
ovlaštene za 
zastupanje udruge 
statut i zapisnik o 
radu osnivačke 
skupštine



Ispuniti i ovjeriti 
vlastoručnim 
potpisom osobe 
ovlaštene za 
zastupanje - Zahtjev 
za upis u Registar 
udruga Republike 
Hrvatske (obrazac 1)



Ispuniti obrazac 
2: Popis osnivača 
i osoba 
ovlaštenih za 
zastupanje 
udruge/likvidato
ra (u obrascima 
je obvezan OIB i 
vlastoručan 
potpis svih 
navedenih.



Nakon osnivačke skupštine

• Podnijeti zahtjev za upis u Registar udruga sa svim obveznim 
prilozima: https://registri.uprava.hr/#!upisUdruge

• Zahtjev podnosi osoba ovlaštena za zastupanje,

• Plaćanje upravne pristojbe (biljezi) u vrijednosti od 35,00kn

https://registri.uprava.hr/#!upisUdruge


Nakon upisa u Registar udruga
• Izrada pečata,

• Zahtjev za upis u Registar poslovnih subjekata (unutar 30 dana) –
obrazac RPS-1: www.dzs.hr, 

• Otvaranje poslovnog računa,

• Upis u Registar neprofitnih organizacija (RNO obrazac): 
www.mfin.hr/hr/registar-npf, 

• Pronalazak računovodstvenog/knjigovodstvenog servisa – obaveza 
vođenja dvojnog knjigovodstva prve 3 godine

http://www.dzs.hr/
http://www.mfin.hr/hr/registar-npf


Obaveze nakon osnivanja

• Registar stvarnih vlasnika (FINA),

• Godišnje financijsko izvješće ili Izjava o neaktivnosti,

• Održavanje (barem) jedne Skupštine godišnje,

• Izrada financijskog plana (mora biti usvojen na Skupštini),

• Vođenje popisa članova Udruge,

• Polugodišnji financijski izvještaj do 30.07. iduće godine

• Pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa 
sudovima: https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html


Registar stvarnih vlasnika



Financijsko izvješće

https://www.fina.hr/neprofitne-organizacije



Izjava o neaktivnosti



Financijski plan



Popis članova udruge



Polugodišnji financijski izvještaj

Upute za izradu izvještaja: https://mfin.gov.hr/istaknute-
teme/neprofitne-organizacije/financijsko-

izvjestavanje/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-
neprofitnih-organizacija/2280

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/financijsko-izvjestavanje/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-neprofitnih-organizacija/2280


Pristup informacijskom sustavu 
elektroničke komunikacije

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html


Primjeri

dobre

prakse



Udruga osoba s invaliditetom Sv. 
Bartolomej

• Humanitarno socijalna udruga koja djeluje 20 godina,
• 320 članova (296 osoba s invaliditetom),
• Cilj udruge: pružanje socijalnih usluga djeci, mladima i odraslim 

osobama s invaliditetom i smetnjama u razvoju,
• Djeluje kroz 2 programa: za djecu i mlade s teškoćama u razvoju 

kroz poludnevni boravak; i program rada za mlade i odrasle osobe 
s invaliditetom



• Projekt „Razvoj društvenog poduzetništva  Bartolomej”

• Uz pomoć europskog novca opremili su pogon za proizvodnju 
eko voćnih prerađevina,

• zaposlili osobe s invaliditetom,

• osigurali tržište i proširenje asortimana



Udruga NE-Ovisnost



amarkovic@uniri.hr

STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci
https://www.step.uniri.hr/

Hvala na pažnji!

https://www.step.uniri.hr/

