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Pitanje 1: Kada udruga dostavlja presliku Financijskog plana i Programa rada udruge za 2018. 

godinu?  

Odgovor 1: Udruga dostavlja presliku Financijskog plana i Programa rada udruge za 2018. 

godinu ukoliko vodi dvojno knjigovodstvo. Način vođenja knjigovodstva udruge vidljiv je iz 

Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija u dijelu: „Podaci za bazu financijskih 

izvještaja“ u kojem je označen način vođenja knjigovodstva udruga koji može biti: dvojno 

knjigovodstvo, jednostavno knjigovodstvo ili treća solucija - neprofitna organizacija koja 

udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za dvojno 

knjigovodstvo.  

Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a 

odluči se za vođenje dvojnog knjigovodstva nema obvezu dostavljanja Financijskog plana i 

Programa rada udruge za 2018. godinu na Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima za 

2018. godinu.  

Pitanje 2: Dodatno pojašnjenje trajanja projekta u periodu od 1. ožujka 2018. do najkasnije 1. 

listopada 2018. uz minimalno trajanje projekta od 6 do 12 mjeseci  

Odgovor 2: Projekt je niz aktivnosti koje imaju za cilj ostvarenje jasno određenih rezultata u 

zadanom roku i s određenim proračunom. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije kao nositelj Natječaja projekt je definiralo u vremenskom trajanju od minimalno 

6 mjeseci do maksimalno 12 mjeseci s tim da projekt mora započeti u periodu od 1. ožujka 

2018. do 1. listopada 2018. godine. 

Na primjer, ako udruga prijavi projekt koji je već započela s realizacijom i to najranije 1. ožujka 

2018. i  projekt traje minimalno 6 mjeseci, projekt će završiti 1. rujna 2018. godine, te kao takav 

ovaj projekt u potpunosti odgovora propozicijama Natječaja. Ukoliko udruga Projekt započne 

najkasnije moguće prema natječajnim predispozicijama odnosno 1. listopada 2018. isti mora 

završiti najkasnije do 1. listopada 2019. godine.  

Pitanje 3: Mora li partner-udruga udovoljiti općim uvjetima prihvatljivosti kojima mora 

udovoljiti udruga koja je Prijavitelj projekta odnosno mora li partner-udruga imati sjedište na 

hrvatskim otocima i djelovati najmanje 1 godinu zaključno s danom objave Natječaja?  

Odgovor 3: Ne, partner-udruga ne mora imati sjedište na hrvatskim otocima i može djelovati 

manje od 1 godine od dana objave Natječaja za prijavu projekata udruga na otocima za 2018. 

godinu. Partner-udruga mora biti upisana u Registar udruga i mora imati usklađen Statut sa 

odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) ili mora podnijeti zahtjev za 

usklađivanje statuta nadležnom uredu, (što treba biti vidljivo u ispisu iz registra udruga u rubrici 

napomene), te partner-udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija i voditi 

transparentno financijsko poslovanje. 

 

Pitanje 4: Ukoliko udruga provedi projekt na više otoka koji će se bodovi kod ocjenjivanja 

Povjerenstva za provedbu Natječaja uzimati u obzir?  

Odgovor 4: Prijavitelj upisuje otok na kojem planira većinsku realizaciju projektnih aktivnosti. 

Ukoliko se projektne aktivnosti planiraju na više otoka – podjednako, prijavitelj upisuje sve 

otoke na kojima će se projekt provoditi. Uz iznimnim slučajevima, kada se projekt podjednako 
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provodi na više otoka koji imaju različiti broj bodova prema mjestu provedbe Povjerenstvo za 

provedbu Natječaja donijeti će usuglašenu odluku o dodjeli broja bodova vezanoj uz provedbu 

projekta tako da će udruge na ovom pitanju od svih ocjenjivača imati isti broj bodova. Lista 

dodijeljenih bodova prema broju stanovnika otoka čini Prilog 1. u Obrascu B10 - Obrazac za 

ocjenjivanje kvalitete prijave.  

Pitanje 5: Može li udruga u prijavnom obrascu navesti da Projekt pokriva više područja 

provedbe? 

Odgovor 5: Da, udruga može u prijavnom obrascu označiti više područja provedbe projekta 

koja pokriva. S tim da nije preporučljivo da udruga označi svih 6 područja provedbe projekta 

jer područja i postoje da bi se prijavljeni projekt od samog nositelja projekta jednostavno 

definirao i kao takav usmjerio. Npr. ako udruga provodi projekt „Mala škola folklora“ za 

predškolsku dob označiti će i područje P-2 Kultura (kulturna baština i umjetnost) i P-3 

predškolski odgoj, obrazovanje i znanost.   

Pitanje 6: Što je sustav  kvalitete za neprofitne organizacije? Pitanje broj 32. u Obrascu B1 – 

Opisni obrazac za prijavu projekta glasi: „Provodite li udruga neki od sustava kvalitete za 

neprofitne organizacije?“ 

Odgovor 6: Postoji Sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije (SOKNO) kao i 

različiti ISO standardi kvalitete koje neke od udruga primjenjuju. Ovo pitanje u Obrascu B1 – 

Opisni obrazac za prijavu projekta navedeno je da bi Ministarstvo steklo uvid u broj udruga 

koje primjenjuju sustav kvalitete za neprofitne organizacije.  

 

Pitanje 7: Koju dodatnu dokumentaciju treba prikupiti za partner-udrugu na projektu ukoliko 

naš projekt bude izabran na Privremenoj listi projekata? 

Odgovor 7: Dodatnu dokumentaciju za partner-udrugu čini samo potvrda Porezne uprave pri 

Ministarstvu financija da su podmireni svi doprinosi i plaćen porez do uključujući zadnjeg dana 

u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga na Natječaj.  

 

 

 

  

 

 


