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Pitanje Odgovor 
Pokriva li projekt trošak knjigovodstvenog 

servisa, za vrijeme trajanja projekta? Ulazi 

li takav trošak u direktne ili indirektne 

troškove?  

U okviru Javnog natječaja za dodjelu 

financijske podrške projektima udruga koje 

djeluju u području zaštite prava potrošača 

u 2019. godini knjigovodstveni troškovi ne 

smatraju se prihvatljivim troškovima.   

Je li prema uvjetima natječaja prihvatljivo 

rad  voditelja projekta obračunati kroz 

ugovor o radu na određeno vrijeme, sa 

nepunim radnim vremenom  (npr. 4 sata)? 

Prihvatljivim izravnim troškovima 

smatraju se troškovi koji su neposredno 

vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti 

predloženog projekta kao što su između 

ostaloga  prihvatljivi izdaci za troškove 

naknada voditeljima i izvoditeljima iz 

udruge koji sudjeluju u provedbi projekata 

(ugovor o autorskom djelu i honorar, 

ugovor o djelu) pri čemu treba navesti ime 

i prezime osobe koja će biti angažirana, 

njezine stručne kompetencije). 

 

Pod obvezne priloge navedeno je sljedeće: 

"dokaz o odgovarajućem poslovnom 

prostoru za provedbu projekta (za poslovni 

prostor je potrebno dostaviti ugovor, 

rješenje, fotografije i sl. kojima se dokazuje 

da udruga raspolaže odgovarajućim 

poslovnim prostorom za provedbu projekta) 

i potrebnom informacijskom tehnologijom 

(račun, jamstveni list, fotografija i sl.)". 

Može li se poslovnim prostorom smatrati 

profesorski ured na fakultetu te što je u tom 

slučaju potrebo priložiti kao dokaz? 

 

Člankom 5. (Mjerila koje moraju 

ispunjavati udruge koje koriste sredstva iz 

javnih izvora)  Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od 

interesa za opće dobro koje provode 

udruge (Narodne novine, broj 26/15)  

propisano je kako primatelj sredstava mora 

imati  odgovarajuće organizacijske 

kapacitete i ljudske resurse za provedbu 

programa ili projekta, programa javnih 

potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje 

socijalnih usluga.  

Jednako tako, propisanim uvjetima 

Natječaja bitno je osigurati odgovarajući 

poslovni prostor za provedbu projekata 

koji se prijavljuju na Natječaj te je u tom 

smislu potrebno priložiti odgovarajuće 

dokaze koji dokazuju navedeno.  Dakle, 

ako se radi o odgovarajućem poslovnom 

prostoru za provedbu projekta koji koristi 

udruga, kao I potrebnom informacijskom 

tehnologijom,  i isto se može dokazati na 



 

 

odgovarajući način sukladno dokazima 

propisanim u  točki 5.2. podtočka 2 Javnog 

natječaja (ugovor, rješenje, fotografije I sl., 

odnosno račun jamstveni list, fotografija I 

sl. za informacijsku tehnologiju)  isti se 

prilažu pri prijavi na predmetni Natječaj. 

 

 


