
Najčešća pitanja i odgovori 

 

Natječaj  za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2020. godinu 

 

PITANJE: U formalnim kriterijima piše kako udruge moraju u Statutu imati djelovanje 

u jednom od prioritetnih područja. Mora li u Statutu pisati socijalno osjetljive skupine? 

Naime mi smo organizacija za djecu i mlade, koja kroz svoj rad uključuje svu djecu i 

mlade te u Statutu nemamo izrijekom napisano „socijalno osjetljive skupine“. U Statutu, 

u području djelovanja, imamo socijalnu djelatnost. Inače kroz svoj rad uključuje i djecu 

iz socijalno osjetljivih skupina. Jesmo li prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj? 

ODGOVOR: Da bi bili prihvatljiv prijavitelj  morate udovoljavati općim uvjetima: prijavitelj 

mora djelovati u prioritetnom području Natječaja, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti 

u statutu ili drugom općem aktu te ispunjavati sve ostale propisane uvjete Natječaja. Ukoliko u 

Statutu imate navedenu socijalnu djelatnost onda ste prihvatljiv prijavitelj. 

PITANJE: Da li se na Natječaj može javiti Ustanova socijalne skrbi dom za starije i 

nemoćne? 

ODGOVOR: Na Natječaj se može javiti svaka neprofitna pravna osoba upisana u odgovarajući 

upisnik ako je neprofitna pravna osoba te je upisana u Registar neprofitnih organizacija. 

PITANJE: Spada li organiziranje sportskih treninga u svrhu rekreacije i/ili rehabilitacije 

osoba s invaliditetom te  likovnih i sličnih radionica za osobe s invaliditetom u prihvatljive 

aktivnosti ovog natječaja? Točnije, jesu li iste prihvatljive u sklopu prioritetnog područja 

pod rednim brojem 2. Organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i 

slično namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama?  

ODGOVOR: Organiziranje sportskih treninga u svrhu rekreacije i/ili rehabilitacije osoba s 

invaliditetom te likovne i slične radionice za osobe s invaliditetom su prihvatljive aktivnosti. 

PITANJE: Da li su prihvatljivi troškovi, putovanja, smještaja i dnevnica za korisnike 

aktivnosti koji nisu zaposlenici udruge? 

ODGOVOR: Korisnici aktivnosti moraju imati pokrivene sve troškove vezane za aktivnosti 

koje su im namijenjene. Dnevnice su namijenjene izvoditeljima aktivnosti, a ne korisnicima. 

PITANJE: Trebaju li se, uz prijavu na natječaj i ostalu obveznu dokumentaciju, priložiti 

i izjave o vanjskim suradnicima projekta; izvoditeljima? (obrazac B8)? 

ODGOVOR: U Uputama za prijavitelje je navedeno sve što je potrebno dostaviti. Obrazac B8 

nije dio dokumentacije koja se dostavlja u okviru ovoga natječaja. 

PITANJE: Da li izvršitelji trebaju biti zaposleni da imaju pravo na dnevnice i putne 

troškove? 

ODOGOVOR: Osobe koje su zaposlene putem ugovora o radu na neodređeno i određeno 

vrijeme ili angažirane putem ugovora o djelu imaju pravo na dnevnicu i putne troškove. 

 



PITANJE: Je li prihvatljivo kandidirati pomoć za izgradnju Dječjeg vrtića? 

 

ODGOVOR: U Uputama za prijavitelje točka 2.4. Neprihvatljivi troškovi pod brojem 6. navodi 

se da troškovi koji se odnose na investicijska ulaganja, izgradnju, adaptaciju i opremanje 

prostora u kojima udruga djeluje ili kapitalnih objekata te kupnju opreme kao što je 

informatička oprema, uredska oprema, namještaj, fotoaparati, mobiteli i sl. nisu prihvatljivi 

troškovi. 

 

PITANJE: Imamo upit vezan za prihvatljive izravne troškove uz troškove smještaja. 

Naime, u uputama za prijavitelje navedeno je kako se troškovi smještaja priznaju jedino 

ako su povezani s neposrednom provedbom aktivnosti i to do razine smještaja 

kategoriziranog s maksimalno 3 zvjezdice. S obzirom da putem Natječaja tražimo 

potporu za održavanje simpozija, a na kojem sudjeluje više od 250 osoba s područja cijele 

Hrvatske kao i predavači i suradnici, i s obzirom na prihvatljivu, sniženu cijenu i 

prilagođenost prostora i smještaja za osobe s invaliditetom, odgovara nam jedino hotel 

„XY“ u koji može podnijeti taj kapacitet no ima 4 zvjezdice (kongresna dvorana za 250 

osoba, smještaj za 250 osoba prilagođen za osobe s invaliditetom). Na promjenu 

dosadašnje lokacije simpozija smo bili primorani, s obzirom da se one renoviraju te 

trenutno nisu dostupne za održavanje simpozija.  

Održavanje simpozija te trošak smještaja je neophodan za provedbu navedene aktivnosti, 

te vas ovim putem molimo za omogućavanje traženja financijske podrške za udio u 

smještaju u Hotelu „XY“, čime ćete omogućiti održavanje najvažnijeg događanja za 

oboljele u 2020. godini. Simpozij će biti sufinanciran od niza donatora, od jedinica lokalne 

i županijske samouprave kao i od privrednih subjekata, no organizacija i provedba 

takvog organizacijski i financijski zahtjevnog projekta, zahtjeva veću financijsku 

podršku.  

Naravno, prijavom nećemo isključivo zatražiti udio u smještaju, proračun planiramo 

realno uzimajući u obzir realnost visine navedenih troškova kao i troškove za provedbu 

ostalih aktivnosti.  

U skladu s Uputama za prijavitelje pod točkom 2.3. Prihvatljivi troškovi navodi se da se 

troškovi smještaja priznaju jedino ako su povezani s neposrednom provedbom aktivnosti 

i to do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno 3 zvjezdice (hotel, apartman, 

privatni smještaj). 

ODGOVOR: Ukoliko je prilikom prijave detaljno obrazložena potreba korištenja smještaja s 4 

zvjezdice odnosno nemogućnost korištenja smještaja s 3 zvjezdice, kod procjene kvalitete 

prijave takvi troškovi uzeti će se u razmatranje.  

PITANJE: Da li možemo navesti stolno računalo, pravi kompjuter koji bi služio 

korisnicima u resocijalizaciji za pisanje životopisa, prijava, skeniranje dokumentacije...… 

Mnogima bi bila potrebna i osnovna edukacija koju bi proveo mentor svakog korisnika 

za rad u office programima. Korisnici su ljudi koje šalje probacijski ured ili povratnici iz 

zatvorskog sustava i terapijskih zajednica.  

 

ODGOVOR: U skladu s uputama za prijavitelje u točki 2.3. Prihvatljivi troškovi navodi se da 

se financirati može samo ona oprema koja je potrebna za provedbu aktivnosti a pridonosit će 

direktno korisnicima (npr. rampe i dizalice za osobe s invaliditetom, didaktička oprema, oprema 

potrebna za provedbu rehabilitacijskih programa, logopedskih tretmana i sl.). 



Prilikom prijave potrebno je dobro pojasniti potrebu za navedenom opremom te zašto je ista 

potrebna za provedbu prijavljenih aktivnosti i kako pridonosi direktno korisnicima. 

 

PITANJE: Može li se Udruga umirovljenika prijaviti na natječaj u kategoriji: 2. 

Organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično namijenjenih 

socijalno osjetljivim skupinama? 

 

ODGOVOR: Da bi bili prihvatljiv prijavitelj Udruga umirovljenika mora udovoljavati općim 

uvjetima: mora djelovati u prioritetnom području Natječaja, što je razvidno iz ciljeva i popisa 

djelatnosti u statutu ili drugom općem aktu te ispunjavati sve ostale propisane uvjete Natječaja. 

S obzirom da su članovi udruge starije osobe te su djelatnosti udruge usmjerene na njih kao 

korisničku skupinu onda se Udruga umirovljenika smatra prihvatljivim korisnikom, ukoliko 

udovoljava navedenim općim uvjetima. 

PITANJE: Prilikom pregleda Natječaja točka 3.2. Dokumentacija za natječaj, slijedi: "za 

obveznike dvojnog i jednostavnog knjigovodstva provjeriti će se je li udruga predala 

financijsko izvješće za 2019. godinu nadležnoj instituciji u zakonom propisanom roku i to 

uvidom u Registar neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija. 

Ukoliko se utvrdi da to udruga nije učinila, cjelokupna prijava će se odbiti zbog 

nezadovoljavanja propisanih uvjeta Natječaja". 

S obzirom na navedeno, zanima nas može li udruga koja nema financijski izvještaj za 

2019. godinu jer se osnovala 2020. godine prijaviti na navedeni natječaj? 

ODGOVOR: Da, udruga osnovana 2020. godine može se prijaviti na Natječaj. 

PITANJE: Zanima nas da li možemo uključiti lokalne medije koji također zahtijevaju 

financijsku naknadu za određeni dio posla (najave u radio-emisijama, objave na 

internetskim stranicama) u ovaj natječaj? 

ODGOVOR: U okviru prihvatljivih troškova nalazi se stavka Ostali troškovi, usluge u okviru 

kojih se mogu osiguravati troškovi kampanja kao i drugi neophodni troškovi neophodni i 

neposredno vezani i nužni za provedbu aktivnosti. Ukoliko je Vaša aktivnost prihvatljiva onda 

su i troškovi vezani uz nju prihvatljivi. O tome će odlučivati Povjerenstvo koje će ocjenjivati 

kvalitetu prijave. 

PITANJE: Jesu li edukacije zaposlenika prihvatljiv trošak? 

ODGOVOR: Edukacije zaposlenika su prihvatljiv trošak samo ako su neophodne i neposredno 

vezane i nužne za provedbu aktivnosti i sl. te ako će direktno pridonositi korisnicima. 

PITANJE: Na financijskim podrškama.hr  objavljen je poziv za dostavu projektnih 

prijedloga za Natječaj, no međutim među dokumentacijom nema uputa za prijavitelje.  

Molim Vas, možete li me uputiti gdje da dobijem i upute za prijavitelje jer nama stalno 

prikazuje grešku. 

 

ODOGOVOR: Navedeni Natječaj objavljen je na stranicama Ministarstva za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku na slijedećoj poveznici, na kojoj možete  pronaći Upute za 

prijavitelje te sve vezano uz Natječaj. 



https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-

1698/natjecaji-u-2020-godini-12507/natjecaj-za-dodjelu-jednokratnih-financijskih-podrski-

za-2020-godinu/12602 

Na financijskim podrškama nalaze se samo obrasci potrebni za prijavu. 

 

PITANJE: Je li prihvatljivi prijavitelj na navedeni natječaj nogometni klub? 

ODGOVOR: Da bi bili prihvatljiv prijavitelj  nogometni klub mora udovoljavati općim 

uvjetima: mora djelovati u prioritetnom području Natječaja, što je razvidno iz ciljeva i popisa 

djelatnosti u statutu ili drugom općem aktu te ispunjavati sve ostale propisane uvjete Natječaja. 

 

PITANJE: Obzirom na trenutnu situaciju oko koronavirusa i planiranja aktivnosti, 

postoji li mogućnost da se Natječaj produži? 

 

Da li se planirano trajanje aktivnosti može prebaciti na 2021. godinu ili sve aktivnosti 

trebaju biti završene u 2020. godini? Primjerice mogu li naše projektne aktivnosti biti 

provedene od rujna 2020. do veljače 2021.? 

ODGOVOR: Rok za prijavu na Natječaja neće se mijenjati. Provedba projekata je planirana 

kroz cijelu 2020. godinu s mogućnosti prelaska u 2021. godinu. Ukoliko će doći do promjena 

odnosno otkazivanja planiranih aktivnosti koje ste prijavili, rok provedbe će se prilagođavati 

nastaloj situaciji. 

 

PITANJE: Da li su li udruge umirovljenika prihvatljivi prijavitelji na Natječaju odnosno 

udruge čije je područje djelovanja socijalna djelatnost? Moraju li udruge imati kao 

djelatnost baš socijalne usluge ili mogu imati i ostale djelatnosti vezane uz socijalnu 

djelatnost, kao npr. socijalna pomoć i podrška? 

ODGOVOR: Da bi bili prihvatljiv prijavitelj  Udruga umirovljenika mora udovoljavati općim 

uvjetima: mora djelovati u prioritetnom području Natječaja, što je razvidno iz ciljeva i popisa 

djelatnosti u statutu ili drugom općem aktu te ispunjavati sve ostale propisane uvjete Natječaja. 

S obzirom da su članovi udruge starije osobe te su djelatnosti udruge usmjerene na njih kao 

korisničku skupinu onda se Udruga umirovljenika smatra prihvatljivim korisnikom, ukoliko 

udovoljava navedenim općim uvjetima. 

PITANJE: Kod prijave nije naznačeno da li se Obrazac B1- opisni i Obrazac B2 proračun 

trebaju skenirati ili  ne?   

ODGOVOR: U uputama za prijavitelje pod točkom 3.2. Dokumentacija za Natječaj navodi se 

slijedeće: 

1. Obrazac  B1 Opisni obrazac – u otvorenom formatu - .doc (na propisanom obrascu 

Ministarstva), 

2.  Obrazac B2 Obrazac proračuna – u otvorenom formatu - .xls (na propisanom obrascu 

Ministarstva). 

Navedene obrasce se ne dostavlja skenirane. 

 

https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2020-godini-12507/natjecaj-za-dodjelu-jednokratnih-financijskih-podrski-za-2020-godinu/12602
https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2020-godini-12507/natjecaj-za-dodjelu-jednokratnih-financijskih-podrski-za-2020-godinu/12602
https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2020-godini-12507/natjecaj-za-dodjelu-jednokratnih-financijskih-podrski-za-2020-godinu/12602


PITANJE: Da li moraju aktivnosti biti usko vezane iz područja socijalne skrbi, točnije 

mogu li se kao aktivnosti prijaviti radionice putem kojih bi se omogućilo druženje 

socijalno osjetljivim skupinama, npr. radionice slikanja, pjevanja, plesanja, izrade ukrasa 

i sl.? Može li Festival nacionalnih manjina koji predstavlja tradiciju i kulturnu baštinu 

manjina (primarno glazbu i ples) biti prihvatljiv kao organiziranje susreta/priredbi? Jesu 

li prihvatljive usluge liječnika za socijalno osjetljive skupine preko humanitarne udruge? 

 

ODGOVOR: Radionice slikanja, pjevanja, plesanja, izrade ukrasa i sl. su prihvatljive aktivnosti 

u okviru ovog natječaja. Festival nacionalnih manjina koji predstavlja tradiciju i kulturnu 

baštinu manjina je prihvatljiva aktivnost ukoliko je namijenjen socijalno osjetljivim skupinama. 

Usluge liječnika nisu prihvatljive aktivnosti. 

 

PITANJE:  

1. Je li prihvatljivo partnerstvo? Ako da, tako su prihvatljivi partneri i jesu li jedinice 

lokalne samouprave prihvatljivi partneri?  

2. Jesu li prihvatljive radionice obuke sviranja i može li se kao oprema nabaviti 

instrumenti, ako mogu smiju li biti rabljeni ili moraju biti novi?  

3. Jesu li prihvatljive radionice art terapije, šaha, informatičke i kulturno umjetničke 

radionice te radionice za poticanje tjelesne aktivnosti (yoga, pilates, vježbe istezanja, 

nordijsko hodanje sa štapovima, stolni tenis)?  

4. Je li prihvatljiva nabava opreme za te radionice (kao što su slikarska platna, kistovi, 

boje, šahovske ploče sa figurama, nordijski štapovi i dr.)? 

5. Je li prihvatljiva aktivnost organizacije humanitarnih akcija?  

 

ODGOVOR: 

1. Partnerstvo nije obavezno ali je poželjno. 

2. Radionice sviranja su prihvatljive aktivnosti ukoliko su namijenjene socijalno osjetljivim 

skupinama, rabljena oprema nije prihvatljiv trošak. 

3. Radionice art terapije, šaha, informatičke i kulturno umjetničke radionice te radionice za 

poticanje tjelesne aktivnosti su prihvatljive aktivnosti ukoliko su namijenjene socijalno 

osjetljivim skupinama. 

4. Nabava opreme za te radionice je prihvatljiva ukoliko je u skladu s uputama za prijavitelje 

gdje se navodi da će se financirati samo ona oprema koja je potrebna za provedbu aktivnosti 

a pridonositi će direktno korisnicima (npr. rampe i dizalice za osobe s invaliditetom, 

didaktička oprema, oprema potrebna za provedbu rehabilitacijskih programa, logopedskih 

tretmana i sl.). 

Prilikom prijave potrebno je dobro pojasniti potrebu za navedenom opremom te zašto je ista 

potrebna    za provedbu prijavljenih aktivnosti i kako pridonosi direktno korisnicima. 

5.  Organizacija humanitarnih akcija nije prihvatljiva aktivnost. 

 


