Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju
STEM-a
ODGOVORI NA PITANJA
pristigla na esf@udruge.vlada.hr od 7.9. 2020. do 29. 10. 2020.

PITANJE

ODGOVOR

1. Visoko učilište koje bismo uzeli za
partnera je do kolovoza 2020. obavljaju
djelatnost kao Strojarski fakultet u
Slavonskom Brodu, a zatim je zajedno s još
nekoliko visokih učilišta postalo Sveučilište
u Slavonskom Brodu. Smatraju li se
prihvatljivim partnerom uzimajući u obzir
da kao Sveučilište ne obavljaju djelatnost 12
mjeseci, ali u prethodnom obliku (Strojarski
fakultet) su obavljali dulje od 12 mjeseci?

Budući da Strojarski fakultet u Slavonskom
Brodu više ne postoji kao zasebna pravna
osoba, isti ne može biti partner na projektu s
obzirom da je Zakonom o ustanovama
utvrđeno kako ustanova prestaje pripojenjem
drugoj ustanovi, ili spajanjem s drugom
ustanovom (…), odnosno kako svoju pravnu
osobnost stječe upisom u sudski registar.
Sveučilište u Slavonskom Brodu također ne
može biti partner budući da je jedan od uvjeta
prihvatljivosti partnera sljedeći: „Na dan
objave Poziva registriran za obavljanje
djelatnosti u Republici Hrvatskoj najmanje 12
mjeseci“. Naime, Sveučilište u Slavonskom
Brodu na dan objave Poziva nije bilo
registrirano za obavljanje djelatnosti.
Članovi udruge mogu biti angažirani na
provedbi projektnih aktivnosti putem
autorskog ugovora kako je definirano u
Uputama za prijavitelje, točka 4.1.
Prihvatljivost izdataka. Pritom se potrebno
pridržavati Postupaka nabave za osobe koje
nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (tzv.
NOJN), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli

2. U sklopu projekta kao jedan od njegovih
rezultata nastaju udžbenik i priručnik čiji su
autori članovi udruge prijavitelja (2 osobe) i
osoba koja bi bila zaposlena na projektu kao
voditelj projekta. Je li autorski ugovor s
pripadajućim honorarom prihvatljiv izravni
trošak u ovom pozivu za članove udruge

prijavitelja i osobe koja je zaposlena na bespovratnih sredstava, kao i nacionalnog
projektu.
zakonodavstva koje uređuje radne odnose.
Sukladno Postupcima nabave za osobe koje
nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi nabavu
radova, roba i usluga potrebno je provesti
primjenjujući opća načela. Potrebno je
poštivati načelo izbjegavanja sukoba interesa
u kojem je navedeno kako osigurava
nepristrano i objektivno izvršavanje zadataka
svih osoba uključenih u postupak nabave i
postupanje osoba koje mogu utjecati na ishod
tog postupka, a koje može biti ili je dovedeno
u pitanje zbog postojanja (krvnog) srodstva,
obiteljskih odnosa ili druge emotivne
zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili
određenom političkom ili drugom uvjerenju,
te postojanja gospodarskog i financijskog
interesa odnosno bilo kojeg drugog
zajedničkog interesa između NOJN-a i
potencijalnog ponuditelja.

3. Nevladina organizacija - prijavitelj u
svome sastavu ima veliki broj stručnih
društava od kojih bi jedno provodilo
projekt. Može li predsjednik stručnog
društva u sastavu nevladine organizacije biti
odgovorna osoba za projekt, a predsjednik
nevladine organizacije ovlaštena osoba.
Ukoliko je odgovor potvrdan što treba

Osoba koja je zaposlena na projektu ne može
istovremeno
primati
honorar
putem
autorskog ugovora.
Osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
trebaju biti definirane službenim aktima
organizacije te prijavljene registracijskom
tijelu i evidentirane u službenim registrima
koje vode tijela javne vlasti.
Raspodjela odgovornosti u odnosu na
projekte koje organizacija provodi ovisit će o
odlukama izvršnih tijela organizacije, odnosno

sadržavati punomoć ovlaštene osobe osobi
odgovornoj za projekt i u kojem obliku ju je
potrebno dostaviti? Treba li ju ovjeriti javni
bilježnik?

tijela koja donose takve odluke sukladno
unutarnjem ustrojstvu organizacije za što nije
potrebno dostavljati punomoć ovlaštene
osobe.

