
Najčešća pitanja i odgovori - Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju 

usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj 

(2022.–2024.) 

 

1. Može li se na ovaj Poziv prijaviti udruga kojoj se usluga smještaja za žene i djecu, žrtve 

nasilja u obitelji, već financira kroz sustav ugovaranja (glavarina) od strane Ministarstva 

rasa, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike? 

Udruga kojoj se usluga smještaja žena i djece, žrtava nasilja u obitelji, već financira putem 

sustava glavarina nije prihvatljiv prijavitelj na ovaj Poziv. 

 

2. Je li nužno da udruga na ovaj Poziv prijavi obje vrste aktivnosti: savjetovanje i smještaj 

za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji? 

Na ovaj Poziv ne može se prijaviti udruga koja pruža samo jednu vrstu aktivnosti, nužno je da 

prijavljeni program istovremeno obuhvaća uslugu smještaja i savjetovanja za žene i djecu, žrtve 

nasilja u obitelji. 

 

3. Je li Hrvatski Crveni križ prihvatljiv prijavitelj na ovaj Poziv? 

U skladu s Uputama za prijavitelje, Hrvatski Crveni križ prihvatljiv je prijavitelj na ovaj Poziv 

ukoliko aktivnosti koje prijavljuje nisu već obuhvaćene Zakonom o Crvenom križu (NN 71/10). 

 

4. Je li moguće da udruga prijavitelj prilikom prijave na ovaj Poziv zadovoljava uvjete 

samo za jednu od ponuđenih aktivnosti, primjerice za savjetovanje, uz obvezu da će 

tijekom provedbe prve godine trogodišnjeg programa, ispuniti uvjete za pružanje usluge 

smještaja za žene i djecu, žrtve nasilja u obitelji? 

Udruga prijavitelj mora prilikom prijave na ovaj Poziv istovremeno zadovoljavati uvjete za 

pružanje obje vrste aktivnosti a natječajnoj dokumentaciji priložiti Rješenje o ispunjavanju 

minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga smještaja, savjetovanja i pomaganja za žene i 

djecu žrtve nasilja u obitelji (licenciju) sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje 

socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20, 28/21), ili dokaz o podnesenom zahtjevu za 

utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga ili sporazum o zajedničkom 

uređenju prostora za potrebe skloništa potpisan s Vladom Republike Hrvatske. 

 


