
 
2. SET PITANJA I ODGOVORA U OKVIRU POZIVA 

 
„UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM 

HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI – FAZA III“ 

14.04.2020. 

 PITANJE ODGOVOR 

1.  U prvoj godini provedbe 
projekta u okviru FEAD-a kroz 
Tehničku pomod osigurali smo 
sredstva za kupnju kombi 
vozila. S obzirom na vede 
potrebe na terenu, kombi 
vozilo više ne odgovara 
kapacitetima potrebnim za 
prijevoz i dostavu donirane 
robe (uz stalan rast broja 
korisnika), stoga bismo ove 
godine u prijavi kroz Tehničku 
pomod predvidjeli sredstva za 
kupnju kamiona (naravno, dio 
sredstava bismo pokrili iz 
vlastitih izvora jer je cijena 
kamiona veda od iznosa TP-a).  
Pitanje vezano uz navedeno- 
jesu li nabava kombi vozila i 
kamiona u koliziji, odnosno je li 
opravdano tražiti novo vozilo 
(iako druge vrste) u tredoj 
godini provedbe projekta.  

U skladu s točkom 4.3.1. Uputa za 
prijavitelje, nabava vozila nužnog za 
prijevoz hrane i/ili osnovne materijalne 
pomodi/donacija u hrani je prihvatljiv 
izdatak pod uvjetom da prijavitelj  obrazloži 
potrebu i nužnost za nabavom vozila te 
način na koji de se osigurati održivost, 
odnosno obrazloži da de namjena vozila 
ostati ista i nakon završetka provedbe 
projekta.  
Na pitanje opravdanosti i nužnosti nabave 
vozila u okviru ovoga Poziva uvelike de 
utjecati činjenica da je u okviru prethodnih 
faza Poziva ved nabavljeno vozilo koje služi 
za prijevoz hrane i/ili osnovne materijalne 
pomodi/donacija i da je potrebno osigurati 
održivost te nabave.  
Konačna ocjena opravdanosti potrebe za 
tehničkom pomodi ovisi o nužnosti i 
potrebe za tehničkom pomodi koju je 
prijavitelj opisao i obrazložio u Prijavnom 
obrascu. 

2.  Drugi upit se odnosi na 
aktivnosti popratnih mjera u 
MD1: je li mogude u okviru 
popratnih mjera predvidjeti 
kupnju paketa koji bi utjecao 
na smanjenje energetskog 
siromaštva kudanstva (sadržaj 
paketa: perlatori, štedne 
žarulje (led), brtve za prozore i 
vrata, reflektirajude folije, 
produžni kabel i sl.)?  
Uz paket korisnici bi bili 
informirani o mogudnostima 
uštede na režijskim troškovima, 
zdravstvenom aspektu 
energetskog siromaštva, a 
stanovanje bi korisnicima 
svakako bilo ugodnije (manje 
propuha, bolja osvijetljenost, 

Prijavitelj je obvezan prilikom prijave za 
provedbu aktivnosti ublažavanja jedne ili 
obje vrste materijalne deprivacije uključiti 
u projekt i popratne mjere.  
Prijavitelji mogu predložiti i druge 
prikladne popratne mjere koje 
zadovoljavaju potrebe najpotrebitijih 
osoba pored onih navedenih u točki 4.2.3. 
Uputa za prijavitelje, pod uvjetom da su 
one primjerene s obzirom na vrstu pomodi 
koja se planira pružati najpotrebitijim 
osobama. U okviru ublažavanja materijalne 
deprivacije tipa 1, popratne mjere 
usmjerene na smanjenje energetskog 
siromaštva kudanstava i režijskih troškova 
nisu prikladne i primjerene vrsti pomodi 
koja se pruža. 
Korisniku se dodjeljuje fiksni iznos od 5 % 
na ukupni iznos nabave hrane i/ili 



 manja potrošnja el. energije..). 
Na terenu smo uočili veliki broj 
kudanstava koji žive u doista 
jako teškim uvjetima, ugroženo 
im je i zdravlje (npr. pedi na 
koje se griju jako dime i utječu 
na razvoj respiratornih 
problema, isti problem je i s 
pljesni), a pri pokrivanju 
režijskih troškova u vedoj mjeri 
ovise o pomodi sustava 
socijalne skrbi. Upravo iz 
navedenog bismo sredstva 
popratnih mjera usmjerili na 
osvještavanje o energetskom 
siromaštvu te na kupnju 
spomenutog u svrhu 
poboljšanja kvalitete življenja 
osoba u siromaštvu. 

materijalne pomodi. Tijekom provjera i 
odobravanja zahtjeva za nadoknadom 
sredstava nede se vršiti kontrola popratne 
dokumentacije za navedene troškove 
popratnih mjera. Međutim, Korisnik je 
dužan, na zahtjev Posredničkog tijela 
ustupiti na uvid rezultate provedenih 
popratnih mjera. 

3. Zanima nas da li je prihvatljiv 
trošak angažiranja vanjskog 
stručnjaka za provedbu javne 
nabave?  
I u koju aktivnost ju  možemo 
uključiti? 

Trošak angažiranja vanjskog stručnjaka za 
provedbu javne nabave je prihvatljiv trošak 
u okviru ovoga Poziva i može se iskazati u 
dijelu proračuna koji se odnosi na 
administrativne troškove i troškove 
prijevoza i skladištenja koji se izračunavaju 
primjenom fiksne stope od 5 % prihvatljivih 
troškova kupnje hrane/osnovne 
materijalne pomodi.  


