Najčešda postavljana pitanja i odgovori
1. Pitanje:
Da li voditelju projekta možemo isplatiti naknadu temeljem ugovora o djelu ili sa istim možemo
sklopiti ugovor o autorskom djelu?
Odgovor:
Sukladno Zakonu o autorskim i srodnim pravima, vođenje građanske akcije nije autorsko djelo te
naknada voditelju projekta ne može biti pladena sklapanjem Ugovora o autorskom djelu. Ukoliko
voditelju projekta želite isplatiti naknadu, istu možete isplatiti sklapanjem Ugovora o djelu. Prilikom
određivanja visine naknade potrebno je voditi računa da ona može iznositi najviše 25 % ukupnog
iznosa koji se traži od Zaklade sukladno Uputama za prijavitelje.
2. Pitanje:
Možete li mi pojasniti što su to izravni, a što neizravni troškovi?
Odgovor:
Izravni troškovi su svi troškovi koji nastaju zbog provedbe građanske akcije odnosno potrebni su da bi
se ista realizirala. Tu spadaju razne naknade osobama uključenima u provedbu građanske akcije,
troškovi kupnje opreme, materijala i slično.
Neizravni troškovi nisu direktno povezani sa samom građanskom akcijom, ali zbog nje jednim dijelom
nastaju. Primjerice, prilikom realizacije građanske akcije nastati de troškovi telefona, struje, vode. Svi
takvi troškovi svrstavaju se u neizravne troškove.
Prilikom kreiranja stavki proračuna morate voditi računa da za pladanje neizravnih troškova smijete
zatražiti najviše 15% od ukupnog iznosa koji se traži od Zaklade. Također, slobodni ste odredite
hodete li u proračunu u troškove uvrstiti samo direktne ili dete zatražiti naknadu i za indirektne
troškove.
3. Pitanje:
Imam pitanje vezano uz valjanost potvrde Porezne uprave. Konkretno, potvrda Porezne uprave je
izvađena 12.09.2016. godine, pa me zanima da li je kao takva valjana za prijavu na natječaj?
U Uputama za prijavitelje piše da ne smije biti starija od 30 dana računajudi od dana raspisivanja
natječaja. Da li to znači da potvrda u trenutku slanja nije starija od 30 dana ili znači da mora biti
izvađena u razdoblju 15.09.2016. do 15.10.2016. godine?
Odgovor:
Potvrda Porezne uprave o stanju javnog duga ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja
Natječaja. Kako je Natječaj raspisan 15. rujna, to znači da je razdoblje valjanosti Potvrde od 15.
kolovoza, tj. 30 dana prije dana raspisivanja Natječaja do završetka istog.

4. Pitanje:
Natječajem se traži Potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja iz koje je
vidljivo da organizacija nema duga. Obzirom da smo mi javna ustanova, trebamo li dostaviti taj
dokument?
Odgovor:
Sukladno Uputama za prijavitelje, potvrdu nadležne Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih
davanja iz koje je vidljivo da prijavitelj nema duga dostavljaju svi prijavitelji na ovaj natječaj,
uključujudi javne ustanove. Kako bi prijavitelj zadovoljio propisane uvjete natječaja ne smije imati
nikakvih dugovanja. Jedino uvidom u Potvrdu porezne uprave može se utvrditi dužničko stanje.
5. Pitanje:
Da li se turističke zajednice mogu prijaviti na natječaj?
Odgovor:
Na natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge, zaklade i ustanove. Turistička zajednica je pravna
osoba koja se upisuje u Upisnik turističkih zajednica, a financira se temeljem Zakona o turističkim
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Sukladno tome, Turističke zajednice nemaju pravo
prijave na natječaj za građanske akcije "Naš doprinos zajednici".
6. Pitanje:
Dobili smo financijsku potporu na natječaju za građanske akcije u rujnu 2015. godine. Možemo li se
prijaviti i na ovaj natječaj?
Odgovor:
U točci 3. Tko se ne može prijaviti? Uputa za prijavitelje jasno je definirano da pravo prijave na
natječaj nema organizacija kojoj je odobrena financijska potpora za građansku akciju na prethodnom
natječaju. Obzirom da natječaj u travnju ove godine nije raspisan, kao relevantan se uzima natječaj iz
rujna 2015. godine. Sukladno tome, nažalost nemate pravo prijave na ovaj natječaj za građanske
akcije, ved na sljededi koji bude raspisan.
7. Pitanje:
Namjeravamo poslati prijavu na natječaj kao nositelj. Znači li to da ne smijemo biti partneri drugoj
organizaciji?
Odgovor:
Upute za prijavitelje definiraju kako svaka organizacija kao nositelj smije podnijeti samo jednu prijavu
na natječaj. No to ne znači da ne možete biti partner u provedbi građanske akcije drugoj organizaciji.
Naime, Upute ne definiraju nikakvo ograničenje po tom pitanju tako da slobodno možete ostvariti
partnerski odnos iako ste i sami podnijeli prijavu na natječaj.
8. Pitanje:
Namjeravamo provesti građansku akciju čiji su troškovi u konačnici vedi od 13.000,00 kuna koliko
možemo maksimalno zatražiti od Zaklade. Moramo li novac koji demo pribaviti kroz donacije
prikazati u proračunu?

Odgovor:
Prilikom prijave na natječaj popunjava se Obrazac proračuna koji sadrži stupce „ Opis troška“,
„Ukupni proračun akcije“ te „Udio koji se traži od Zaklade“. U Vašem slučaju, u stupac „Ukupni
proračun akcije“ upisati dete stvarne iznose koji nastaju zbog kupnje određenog troška, a u dio „Udio
koji se traži od Zaklade“ upisati dete koliko od tog iznosa želite da financira Zaklada.
9. Pitanje:
Mora li građanska akcija trajati 3 mjeseca?
Odgovor:
Građanska akcija može trajati najviše 3 mjeseca i mora biti realizirana u vremenskom periodu od
01.01.-30.06.2017. godine. Građanska akcija ne mora trajati 3 mjeseca, ved može trajati i krade
ovisno o tome koliko procijenite da vam je vremena potrebno za njenu realizaciju.
10. Pitanje:
Može li ista osoba biti voditelj/ica građanske akcije i osoba ovlaštena za zastupanje organizacije?
Odgovor:
Upute za prijavitelje ne definiraju ograničenje po tom pitanju. Ista osoba može biti voditelj/ica
građanske akcije i osoba ovlaštena za zastupanje organizacije.
11. Pitanje:
Imamo upit vezan uz pitanje broj 8. u Opisnom obrascu - misli li se pod brojem izravnih i neizravnih
korisnika na njihovu šifru u Legendi 2 ili na broj korisnika koji de sudjelovati u građanskoj akciji?
Odgovor:
Pitanje 8. u Opisnom obrascu glasi: "Tko su izravni,a tko neizravni korisnici akcije? Navedite njihovu
strukturu i broj (upisati šifre prema priloženoj legendi 2)."Unutar ovog pitanja imate dva potpitanja i
na oba je potrebno odgovoriti. Pronađite u Legendi 2 šifru koja označava vaše izravne i neizravne
korisnike, a potom navedite njihovu strukturu (prema dobi i spolu) i broj.
Npr. Ukoliko su Vaši izravni korisnici građanske akcije građani, napisati dete sljedede: Izravna
korisnička skupina: 31- Opda populacija građana iz naselja.... kojih je ukupno.... Ispod toga možete
ubaciti jednostavnu tablicu u kojoj dete definirati strukturu korisnika prema starosti i spolu.
Odgovor za neizravne korisnike koncipirate prema istom primjeru.
12. Pitanje:
Čitajudi upute natječaja pročitala sam da de se za kupnju opreme odobriti najviše 30% ukupnih
sredstava potrebnih za provedbu akcije. Naša akcija podrazumijeva kupnju opreme vede
vrijednosti od one koju možemo kroz natječaj dobiti. Vedi dio kupnje opreme smo aplicirali na
drugog donatora, dok bi ostatak aplicirali na vaš natječaj i to bi potkrijepili ponudom od izvođača
radova i svakako bi bilo više od 30%. Da li je to mogude?
Odgovor:
Sukladno Uputama za prijavitelje, oprema se financira isključivo ako je neophodna za provedbu
građanske akcije. U tom slučaju ukupni iznos opreme koji de Zaklada financirati iznosi maksimalno
30% ukupnog odobrenog proračuna. Nažalost, u Vašem slučaju kada je vrijednost opreme puno veda

od iznosa kojeg Zaklada pokriva, moraju se pronadi neki drugi izvori za pokride troškova.

