
 

                                       

                                                   

 

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice 

ODGOVORI NA PITANJA 

pristigla na esf@udruge.vlada.hr od 16. 12. 2020. do 17. 12. 2020. 
 

PITANJE ODGOVOR 
1. Udruga je svojim statutom uredila kako 

neće koristiti pečat u svom poslovanju, u 

skladu s dopunama Zakona o udrugama iz 

2017. godine (NN 70/17). Budući da se 

prijavnom obrascu A prilaže potpisana i 

pečatirana Izjava prijavitelja o istinitosti svih 

podataka navedenih u prijavnom paketu, 

zanima nas može li se Izjava prijavitelja o 

istinitosti svih podataka  navedenih u 

prijavnom paketu ovjeriti samo potpisom 

osobe ovlaštene za zastupanje. 

Ukoliko je udruga uredila svojim statutom da 

neće koristiti pečat, Izjava se može ovjeriti 

samo potpisom osobe ovlaštene za 

zastupanje. Prilikom podnošenja projektnog 

prijedloga, u slučajevima gdje je udruga 

svojim statutom isto uredila, potrebno je 

dostaviti obavijest u kojoj je naznačeno kako 

udruga sukladno svom statutu, a u skladu sa 

zakonskim odredbama nije obvezna koristiti 

pečat, stoga je Izjava ovjerena samo 

potpisom osobe ovlaštene za zastupanje. 

Isto će biti provjereno u statutu prilikom 

administrativne provjere. 

2. Znači li ovo: 

"Potvrda FINA-e o preuzetom financijskom 

izvješću za godinu koja prethodi godini 

prijave na Poziv, odnosno posljednju godinu 

u kojoj je organizacija imala obvezu predati 

financijsko izvješće" 

da bismo mi i svi partneri trebali prvi radni 

dan u idućoj godini predati financijski 

izvještaj za 2020. godinu FINI? 

Sukladno zakonski određenim rokovima, 60 

dana od dana isteka izvještajnog razdoblja, 

potrebno je predati financijsko izvješće za 

godinu koja prethodi godini prijave na Poziv. 

Konkretno, prijavitelj i partneri koji se 

prijavljuju u 2021. godini, dužni su ispuniti 

zakonsku obvezu za 2020. godinu. PT2 će 

predaju navedenog financijskog izvješća (za 

2020. godinu) provjeravati u Registru 

neprofitnih organizacija. Ukoliko isto ne 

bude vidljivo, zatražit će od prijavitelja dokaz 

o predanom financijskom izvješću, izdanom 
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od strane Fine, iz kojeg mora biti razvidno 

kako je financijsko izvješće predano u 

zakonskom roku. Isto se neće tražiti od 

prijavitelja prije isteka zakonski određenog 

roka za predaju. 

3. Zanima nas je li organizacija ima sve 

preduvjete za potpisivanje Izjave o 

neprovođenju projekata financiranih iz EU 

fondova, budući da je: 

- bila nositelj projekta IPA prekogranična 

suradnja Slovenija-Hrvatska (2011.-2013.),  

- prijavitelj je i nositelj još uvijek aktualnog 

projekta Švicarsko-hrvatski program suradnje 

(1.5.2019.-30.4.2020.), 

- partner je na projektu ESF - Operativni 

program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-

2020., Širenje mreže socijalnih usluga u 

zajednici - faza I (20.4.-2020.-19.4.2022.)? 

Organizacija koju navodite nema ispunjen 

uvjet da „do sada nije provodila projekte 

financirane iz EU fondova kao nositelj, 

odnosno do trenutka prijave na Poziv nema 

potpisan ugovor o provedbi projekta 

financiranog iz EU fondova (kao prijavitelji)“ 

te nije prihvatljiv prijavitelj u okviru prve  

skupine za financiranje.  

Napominjemo da u okviru druge skupine za 

financiranje nije postavljen ovaj uvjet, stoga 

Vas upućujemo da obratite pozornost na 

poglavlje 2.2.2. Uputa za prijavitelje.  

4. Ljubazno molimo dodatno pojašnjenje 

dijela "udruga do sada nije provodila projekte 

financirane iz EU fondova kao nositelj, 

odnosno do trenutka prijave na Poziv nema 

potpisan ugovor o provedbi projekta 

financiranog iz EU fondova (kao prijavitelj)". 

Znači li to da udruga nije prihvatljiv prijavitelj 

ako je ikada tijekom svog postojanja 

provodila EU projekt kao nositelj? 

Naš je slučaj da nam je posljednji ESF projekt 

kojem smo bili nositelj završio u rujnu 2019. 

godine, a od tada nemamo odobren novi EU 

projekt. 

Udruga koju navodite nema ispunjen uvjet 

da „do sada nije provodila projekte 

financirane iz EU fondova kao nositelj, 

odnosno do trenutka prijave na Poziv nema 

potpisan ugovor o provedbi projekta 

financiranog iz EU fondova (kao prijavitelji)“ 

te nije prihvatljiv prijavitelj u okviru prve  

skupine za financiranje.  

Napominjemo da u okviru druge skupine za 

financiranje nije postavljen ovaj uvjet, stoga 

Vas upućujemo da obratite pozornost na 

poglavlje 2.2.2. Uputa za prijavitelje. 

5. Zanima nas da li je obavezno imati 

partnera za ovaj natječaj i mora li partner biti 

Sukladno poglavlju 2.1. Uputa za prijavitelje, 

na Poziv na dostavu projektnih prijedloga 



 

                                       

                                                   

udruga ili može neka druga pravna osoba u 

obliku  tvrtke d.o.o.? 

 

Što spada u prvu a što u drugu skupinu 

prijava? 

 

U kojem omjeru se eventualno dobivena 

sredstva dijele s partnerom te koja je uloga 

partnera, da li partner mora aktivno 

sudjelovati u provedbi programa kao i nositelj 

projekta? 

 

Na koji način će se prijave podnositi tj. da li 

treba prijavu ispuniti putem online obrasca ( 

na kojem linku)  ili poslati sve putem pošte? 

prijavitelj se mora prijaviti u projektnom 

partnerstvu. U provedbi projekta mora 

sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno 

je li u ulozi prijavitelja ili partnera). Za 

prihvatljivost partnera, molimo Vas da 

proučite poglavlje 2.2.3. Tvrtke nisu 

prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva.  

 

U prvoj skupini za financiranje prihvatljivi su 

prijavitelji udruge koje do sada nisu 

provodile projekte financirane iz EU fondova 

kao nositelji, odnosno do trenutka prijave na 

Poziv nemaju potpisan ugovor o provedbi 

projekta financiranog iz EU fondova (kao 

prijavitelji); čiji godišnji prihodi ne premašuju 

500.000,00 kuna te su registrirane za 

obavljanje djelatnosti prije 1. siječnja 2020. 

godine.  

 

U drugoj skupini za financiranje prihvatljive 

prijavitelji su udruge, zaklade i pravne osobe 

vjerskih zajednica koje su registrirane 

najmanje godinu dana do dana podnošenja 

projektnog prijedloga.   

 

Partner mora aktivno sudjelovati u provedbi 

projekta, a omjer sredstava i ulogu partnera 

definira prijavitelj u projektnom prijedlogu te 

se isto ocjenjuje u postupku procjene 

kvalitete projektnog prijedloga.  

 



 

                                       

                                                   

Način podnošenja projektnog prijedloga 

definiran je u poglavlju 5.1. Uputa za 

prijavitelje.  

6. Smatra li se organizacija koja je provela 

projekt iz Poziva „Mikro projekti podrške 

inovativnim aktivnostima malih organizacija 

civilnog društva za lokalni razvoj“ u okviru 

Operativnog programa Razvoj ljudskih 

potencijala 2007.-2013, Prioritetne osi, 

mjere 5, 5.2 Jačanje uloge organizacija 

civilnog društva (OCD-ova) za 

društvenogospodarski rast i demokratski 

razvoj Ureda za udruge iz 2014. godine 

organizacijom koja do sada nije provodila 

projekte financirane iz EU fondova kao 

nositelj? 

Ne smatra se, jer je provela projekt 

financiran iz EU fondova. Napominjemo da u 

okviru druge skupine za financiranje nije 

postavljen ovaj uvjet, stoga Vas upućujemo 

da obratite pozornost na poglavlje 2.2.2. 

Uputa za prijavitelje. 

7. Može li se sva dokumentacija pripremiti 

prije 4. siječnja 2020. kako bi bila spremna za 

poštu na taj dan ili je A obrazac potrebno 

izvesti tek iza 4. siječnja u 9.00 sati? 

Dokumentacija se može pripremiti i izvesti 

prije roka za slanje projektnog prijedloga.  

Objavljene su izmjene natječajne 

dokumentacije kojima je mogućnost predaje 

projektnog prijedloga izmijenjena s 4. 

siječnja na 25. siječnja 2020. 

8. Postoji li mogućnost produljenja datuma 

od kada se prijave počinju zaprimati. Naime, 

svi smo već upoznati da natječaji koji 

zaprimaju prijave do isteka financijskih 

sredstava, a koje su zadovoljile sve kriterije, 

obično bude da priliku imaju oni koji su 

prijavu predali tih minuta od kada je to 

moguće. Natječaj je raspisan u vrijeme kada 

kreću blagdani, godišnji, pošta je 

preopterećena te se često pošiljke čekaju 

puno dulje (problem kod partnerstva te 

Objavljene su izmjene natječajne 

dokumentacije te je rok promijenjen u 25. 

siječnja 2020. 



 

                                       

                                                   

slanja potrebne dokumentacije). U našem 

Savezu djeluju udruge, koje rade na 

volonterskoj osnovi te je teško za očekivati da 

će u naredna 2 i pol tjedna stići pripremiti 

projektne prijedloge, naći partnere te 

prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i 

predati ih 4. siječnja kako bi imali neke šanse 

da im projektni prijedlog bude odobren. 

9. Organizacija je samostalno prijavila projekt 

na mjeri Ruralnog razvoja 8.5.2. Uspostava i 

uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale 

manje infrastrukture. Projekt je bio 

financiran 100%. Projekt je završen 

početkom 2020 godine. S obzirom da je ovo 

vrsta projekta koja nije imala direktan utjecaj 

na razvoj same udruge već je kompletan 

projekt bio usmjeren na ulaganje u 

infrastrukturu od općeg dobra konkretno u 

planinarske staze na području srednjeg 

Velebita te u projektu nije bilo elementa 

upravljanja,  edukacije, razvoja kapaciteta 

udruge itd. Dali se ovo smatra projektom koji 

nas sprječava  u prijavi na predmetni poziv? 

Napomena u Popisu operacija smo navedeni 

kao partneri na projektu Tesla za DKU. 

Ukoliko je organizacija kao prijavitelj 

provodila projekt financiran iz Programa 

ruralnog razvoja, tada nema ispunjen uvjet 

da „do sada nije provodila projekte 

financirane iz EU fondova kao nositelj, 

odnosno do trenutka prijave na Poziv nema 

potpisan ugovor o provedbi projekta 

financiranog iz EU fondova (kao prijavitelji)“ 

te nije prihvatljiv prijavitelj u okviru prve  

skupine za financiranje.  

Napominjemo da u okviru druge skupine za 

financiranje nije postavljen ovaj uvjet, stoga 

Vas upućujemo da obratite pozornost na 

poglavlje 2.2.2. Uputa za prijavitelje. 

10. Da li postoji verzija OPULJP-a v 6.0. na 

hrvatskom jeziku? 

S obzirom da navedena verzija nije 

objavljena na hrvatskom jeziku na službenoj 

stranici Europskog socijalnog fonda 

(http://www.esf.hr/vazni-dokumenti-

razdoblje-2014-2020/operativni-programi/), 

molimo da se za navedeno pitanje obratite 

Upravljačkom tijelu OP ULJP Ministarstvu 

http://www.esf.hr/vazni-dokumenti-razdoblje-2014-2020/operativni-programi/
http://www.esf.hr/vazni-dokumenti-razdoblje-2014-2020/operativni-programi/


 

                                       

                                                   

rada, mirovinskoga sustava, obitelji i 

socijalne politike. 

11. Je li moguće da organizacija bude 

prijavitelj i da ima 1-3 JRLS-a za partnera bez 

dodatnih udruga? 

Ukoliko je organizacija prijavitelj udruga te 

ispunjava sve uvjete prihvatljivosti navedene 

u poglavlju 2.2.1, odnosno 2.2.2., moguće je.  

12. Molimo informaciju možemo li se mi kao 

organizacija prijaviti na ovaj natječaj u drugu 

kategoriju. 

Naime, u 2019. godini smo ostvarili prihod od 

858.679,64 kn, a u 2020. će prihod biti i veći 

jer smo nositelji dva europska projekta 

financirana iz Europskog socijalnog fonda ( 

jedan završava u travnju 2021. godine, a 

drugi u travnju 2022. godine). 

 

U drugoj skupini ne primjećujemo zapreku 

uvjet i iskustvo u provođenju ESF projekata. 

U okviru druge skupine za financiranje nije 

postavljen ovaj uvjet, stoga ste prihvatljiv 

prijavitelj ukoliko ispunjavate uvjete 

propisane u poglavlju 2.2.2. Uputa za 

prijavitelje. 

13. Da li zaposlenici koji će biti angažirani u 

projektu mogu ujedno biti i korisnici 

projekta? 

Budući da su aktivnosti usmjerene na jačanje 

kapaciteta organizacija civilnoga društva 

(uključujući prijavitelje i partnere), navedeno 

je moguće.  

  


