
 
 
ODGOVORI NA POSTAVLJENA PITANJA 
vezana uz Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području 
razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi raspisan 19.12.2018. godine. 
 
 
1. U području "besplatna pravna pomoć" u Uputama za Prijavitelje je navedeno da će se financirati 
samo jedna udruga dok najmanji iznos može biti 4.000, a najveći 24.000 kn. Molimo da nam to 
pojasnite. 
Znači li to da ne mogu biti financirane dvije udruge s po 12.000 kn? Nadalje, ne pronalazimo odluke ili 
rezultate natječaja prijašnjih godina pa vas molimo da nam pošaljete poveznicu gdje bi ih mogli 
pogledati. 
 
Sukladno točci 1.3. Uputa za prijavitelje definirano je da će se u sklopu prioritetnog područja 1.5 
Besplatna pravna pomoć financirati samo jedan projekt u iznosu od 4.000,00 do 24.000,00 kn.  
Rezultate natječaja raspisanog u 2017. godini možete pronaći na slijedećem linku: 
http://www.civilnodrustvo-
istra.hr/images/uploads/files/Odluka_o_dodjeli_financijskih_sredstava_programima_i_projektima_OCD
_4.4.2018_.pdf  
Rezultate 2. ponovljenog natječaja raspisanog u 2018. godini možete pronaći na slijedećem linku: 
http://www.civilnodrustvo-istra.hr/images/uploads/files/II._Javni_natječaj_za_financiranje_OCD_-
_Odluka_o_dodjlei_sredstava_30.7.2018_DR.pdf. 
 
 
2. Može li partner prijavljenog projekta čiji je nositelj udruga iz Poreča biti udruga sa sjedištem izvan 
Hrvatske, konkretno u Novom Sadu u Srbiji? 
 
Prema Uputama za prijavitelje, točka "2.3.Prihvatljivi partneri na programu/projektu", između ostalog, 
definirano je da partner mora imati registrirano sjedište na području Istarske županije. Sukladno tome, 
udruga sa sjedištem izvan RH nije prihvatljiv partner. 
 
 
3. U Uputama za prijavitelje , na stranici 13.piše: „ Za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo 
uvidom u Registar neprofitnih provjeravat će se da li je udruga predala izvješće o primicima i izdacima 
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godinu." Isto tako - tražeći točnu informaciju - na web 
stranicama: http://www.mfin.hr/hr/neprofitne-organizacije ,  ne navodi se da su Udruge koje vode 
jednostavno knjigovodstvo dužne predavati polugodišnje izvješće. Na istoj stranici navodi se i da: 
"Neprofitne organizacije koje vode računovodstvo prema načelima dvojnog knjigovodstva obvezne su 
predavati financijske izvještaje: 
- polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje I.-VI. (rok do 30.7.) 
- godišnji financijski izvještaj za razdoblje I.-XII. (rok do 1.3.)" 
Molim pojašnjenje, radi li se o pogrešci u Uputama za prijavitelje.? 
 
Sukladno uputama za prijavitelje točka 2.1. prihvatljiv prijavitelj mora, između ostalih uvjeta, zadovoljiti 
uvjet da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima. 

http://www.mfin.hr/hr/neprofitne-organizacije


 
Sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 
31/2015), članak 12., obveznik vođenja jednostavnog knjigovodstva sastavlja godišnji financijski izvještaj 
o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF te će Zaklada prilikom provjere administrativnih uvjeta 
provjeravati jesu li udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo isti dostavile za 2017. godinu. 
 
Naime, u uputama za prijavitelje potkrala se pogreška obzirom da će se za obveznike dvojnog 
knjigovodstva provjeravati dostava polugodišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu. 
 
 
 


