
 

 

 NAJČEŠĆA PITANJA 
 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta  „Savjetovanje 

potrošača“ u 2018. godini 

Datum: 16. siječnja 2018. godine 

 

Pitanje Odgovor 
Molim informaciju o početku i završetku 

provedbe projekta? 

Po donošenju Odluke o dodjeli financijske 

potpore za projekt „Savjetovanje 

potrošača“  udruge kojima se odobri 

financijska potpora obvezne su u roku od 

30 dana od datuma objave Odluke potpisati 

Ugovor o dodjeli financijske potpore za 

provedbu projekta „Savjetovanje 

potrošača“. Projekt „Savjetovanje 

potrošača“ provodi se u razdoblju od dana 

stupanja na snagu Ugovora o dodjeli 

financijske potpore za provedbu projekta 

„Savjetovanje potrošača“ zaključno sa 30. 

lipnjem 2018. 

 

Je li potrebno dostaviti Obrazac Izjava o 

financiranim projektima iz javnih izvora u 

2017. godini i/ili sredstava iz dijela prihoda 

od igara na sreću u 2017. godini? 

 

Vezano za obvezu ispunjavanja i dostave 

obrasca „Izjava o financiranim projektima 

udruge iz javnih izvora u 2017. i/ili 

sredstava iz dijela prihoda od igara na 

sreću u 2017. godini“ navodimo kako je 

isti Obrazac naveden u točki 5.2. 

„Neobavezni dio prijave“  Javnog natječaja 

za dodjelu financijske potpore za provedbu 

projekta „Savjetovanje potrošača“ u 2018. 

godini te je kao takav neobavezni dio 

prijave.    

Kao dodatna dokumentacija navodi se 

solemnizirana bjanko zadužnica. Pod 

pretpostavkom da Udruga koja je i prošle 

godine provodila projekt Savjetovanja 

potrošača bude pristupila potpisivanju 

novog ugovora, da li će se koristiti 

prošlogodišnja solemnizirana bjanko 

položena pri Ministarstvu.  

 

Ukoliko to neće biti slučaj, molimo za uputu 

da li se trošak solemnizacije može smatrati 

prihvatljivim troškom po proračunu 

projekta? 

 Solemnizirana bjanko zadužnica koju je 

podnositelj zahtjeva priložio prošle godine 

(2017.) pri potpisivanju Ugovora za 

provedbu projekta Savjetovanja potrošača 

tijekom 2017. godine bit će vraćena nakon 

provjere opravdanosti utrošenih 

financijskih sredstava. 

Vezano uz Javni natječaj za dodjelu 

financijske potpore za provedbu projekta 

„Savjetovanje potrošača“ u 2018. godini 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i 

obrta tražit će bjanko zadužnicu kao 

dodatnu dokumentaciju isključivo od onih 



 

 

prijavitelja s kojima će se pristupiti 

potpisivanju Ugovora o dodjeli financijske 

potpore za provedbu projekta 

„Savjetovanje potrošača“ u 2018. godini.  

Trošak solemnizacije bjanko zadužnice ne 

smatra se prihvatljivim troškom u smislu 

predmetnog natječaja.  

Treba li se cjelokupna navedena natječajna 

dokumentacija (svi obrasci, sve izjave, 

uvjerenja, potvrde, ugovori o poslovnom 

prostoru i dr.) poslati na CD-u? 

Vezano uz dostavu natječajne 

dokumentacije na CD-u, upućujemo kako 

je cjelokupnu natječajnu dokumentaciju 

potrebno dostaviti u elektroničkom obliku 

na CD-u u formatu PDF.  

 

Može li se trošak RTV pristojbe  smatrati 

prihvatljivim troškom po proračunu projekta 

i može li se trošak obveznog vođenja 

dvojnog  knjigovodstva smatrati 

prihvatljivim troškom po proračunu 

projekta? 

 

U vezi prihvatljivih troškova za 

sufinanciranje projekta „Savjetovanje 

potrošača“ u 2018. godini navodimo kako 

je isto iskazano u Javnom natječaju za 

dodjelu financijske potpore za provedbu 

projekta „Savjetovanje potrošača“ u 2018. 

u točki 1. „Predmet javnog natječaja“ 

citiramo: „...dodjela financijskih sredstava 

za podmirenje plaća i troškova javnog 

prijevoza izvoditelja (savjetnika) projekta 

prema uvjetima koji vrijede za korisnike 

državnog proračuna Republike Hrvatske, 

kao i troškovi obavljanja osnovne 

djelatnosti (režije – plin, struja, voda, 

otpad), najma prostora i troškove 

elektroničkih komunikacija (fiksni telefon i 

internet) te troškove službenog putovanja 

(prijevoz i dnevnice) u svrhu suradnje s 

Ministarstvom gospodarstva, 

poduzetništva i obrta.“ Iz navedenog je 

razvidno kako troškovi tv pretplate i 

knjigovodstva nisu prihvatljivi troškovi 

predmetnog natječaja. 

Molimo pojašnjenje kako u B1 obrascu 

opisa projekta definirati početak provedbe 

projekta te broj mjeseci trajanja projekta 

zaključno sa 30. lipnjem 2018? 

Propisani obrasci kao i obrazac B1 nalaze 

se u Priručniku za postupanje u primjeni 

Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće 

dobro koje provode udruge te su kao takvi 

obvezni dio natječajne dokumentacije 

sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće 

dobro koje provode udruge, («Narodne 

novine», br. 26/15). Obrasci se 

prilagođavaju individualnim natječajima 



 

 

što bi značilo da ste obvezni popuniti dio 

koji se odnosi na predmetni natječaj 

odnosno u ovom slučaju na trajanje 

predmetnog natječaja. 

Upiti potrošača obavljaju se elektronski, 

putem Centralnog informacijskog sustava za 

zaštitu potrošača – odnosi li se „elektronski“ 

na elektroničku poštu ili samo na CISZP? 

Pod pojmom “elektronski” podrazumijeva 

se rješavanje upita potrošača putem 

elektroničke pošte te CISZP-a. 

 

Neprihvatljivi troškovi – vođenje računa – 

naknada banke se obračunava na mjesečnoj 

bazi temeljem otvorenog računa radi isplate 

troškova. Obzirom da je temeljem ugovora 

potrebno imati otvoren račun u banci 

molimo pojašnjenje zašto je spomenuta 

naknada neprihvatljivi trošak. 

Vođenje računa u banci nije prihvatljiv 

trošak predmetnog natječaja. 

 

Molimo pojašnjenje pojma neovisnosti 

djelovanja udruge od trgovaca tj. što se pod 

pojmom neovisnosti djelovanja od trgovca 

podrazumijeva. 

 

Pojam neovisnosti udruge od trgovaca 

podrazumijeva da udruga nije u poslovnom 

odnosu s  trgovcima te da ne stječe 

sredstva od istih za vrijeme trajanja 

ugovora. 

 


