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Često postavljana pitanja 

 

P: "U Formalnim uvjetima natječaja navedeno je sljedeće: "Ukoliko udruga prijavi više od 

jednog projekta u ovom natječaju, sve prijave će biti odbačene", da bi kasnije u Procjeni 

prijava bilo navedeno sljedeće: "Komisija pri otvaranju prijava provjerava je li udruga 

prijavila samo jedan projekt u samo jednom prioritetnom području te ukoliko je prijavila 

dva ili više projekta u istom prioritetnom području, projekti tih udruga neće se uzeti u 

razmatranje."  

U sklopu ovog natječaja navedeno je 8 prioritetnih područja, a mi kao zdravstvena udruga 

možemo aplicirati barem na tri, i to pod ZZ1, ZZ4 i ZZ7, znači li to da mi možemo ili ne 

možemo u svakom prioritetnom području prijaviti po jedan projektni prijedlog?"  

O: Ako udruga prijavi više od jednog projekta u ovom natječaju neovisno o prioritetu, sve 

prijave će biti odbačene. 

P: U dijelu Uputa za prijavitelje, poglavlje 2. Formalni uvjeti natječaja, potpoglavlje 

2.1.1. stoji kako se prihvatljiv prijavitelj  smatra udruga  koja udovoljava sljedećim općim 

uvjetima: 



e) ako djelatnost udruge, za koju se putem ovog Natječaja traži sufinanciranje, nije 
financirana po posebnim propisima iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od 
igara na sreću npr. institucionalan potpora.  
 
Ljubazno Vas molimo ako nam možete odgovoriti odnosi li se navedena točka e) i na 
institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva 
 

O: Navedeno se ne odnosi na institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj 

civilnoga društva i mogu se slobodno prijaviti na natječaj. 

P: U opisu obvezne natječajne dokumentacije piše da svu dokumentaciju treba poslati u 

elektroničkom obliku na CD-u i to u Word formatu. Za neku dokumentaciju to će biti 

nemoguće: npr. Statut udruge ili npr. Izvadak iz Registra udruga. Te je dokumente moguće 

jedino skenirati u .pdf format. Molim vas odgovor tolerira li se i .pdf format, a ne samo 

Word kako je navedeno u Uputama?   

O: Potrebno je u wordu/excelu poslati opisni, financijski i ostale obrasce koje je potrebno 

ispuniti. Statut udruge ili npr. Izvadak iz Registra udruga i sl. dokumentaciju potrebno je 

dostaviti skenirano u pdf-u. Pri tome treba paziti da ukupna dokumentacija ne prelazi  

veličinu od 8 MB koliko je ograničenje aplikacije Potpora plus. 

P: Zanima nas da li je moguće biti na jednom projektu prijavitelj projekta, a na drugom 

partnerska organizacija? Nije potpuno razvidno iz natječaja.  

O: Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt po ovom natječaju. Isti 

prijavitelj može biti partnerska organizacija na drugom projektu, s tim da su uvjeti 

prihvatljivosti za udrugu/partnera jednaki kao i za prijavitelja na natječaj. 

P: U izravne troškove su navedeni troškovi financijskih usluga (računovodstvo, poštanski i 

bankovni) koji su zatim navedeni i u neizravnim troškovima pa vas molimo da nam precizno 

odgovorite u koje troškova na kraju da ih svrstamo. 

O: Kada je riječ o troškovima financijskih usluga, iste možete u stvarnom iznosu uvrstiti u 

dio izravnih troškova ako su izravno vezani uz provedbu predloženog projekta (npr. ako 

udruga koristi zaseban bankovni račun samo za transakcije vezane uz predloženi projekt ili 

ako usluge računovodstvenog servisa ugovara samo za potrebe provedbe ovog projekta). 

Ako je riječ o ukupnim troškovima organizacije, dio kojih će biti vezan uz predloženi 

projekt, onda ćete te troškove uvrstiti u neizravne troškove i u tom slučaju postoji 

ograničenje ukupno raspoloživog iznosa neizravnih troškova do 20% ukupnog iznosa 

projekta. Isto vrijedi i za poštanske troškove. 


