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R. BR.  PITANJE ODGOVOR 

01. Lijepo Vas molim informaciju da li je 
jedinica lokalne samouprave prihvatljiv 
prijavitelj za prijavu na poziv Uključivanje 
djece i mladih u riziku od socijalne 
isključenosti te osoba s invaliditetom i 
djece s teškoćama u razvoju u zajednicu 
kroz šport ili može samo biti u ulozi  
prihvatljivog partnera? 

Prema Uputama za prijavitelje, točka 2.1. 

Prijavitelj i partneri, Jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave 
(JLP(R)S) nije prihvatljiv prijavitelj u okviru 
ovog Poziva. Međutim, JLS se može naći u 
ulozi partnera i to na više projektnih 
prijedloga istovremeno.  

02. Poštovana/i, naša udruga ima namjeru da 
se javi na Vaš javni natječaj.  
Svu objavljenu dokumentaciju smo 
pročitali i naišli na jedan problem. 
 U uputama za prijavitelje na stranici 70 
navedeni su slijedeći dokumenti: 
 A. Prijavni obrasci: 
 1. Prijavni obrazac A 
2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, 
izbjegavanju dvostrukog financiranja i 
ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u 
postupku dodjele bespovratnih sredstava i 
Izjava o partnerstvu (Obrazac 2) 
3. Izjava partnera o istinitosti podataka, 
izbjegavanju dvostrukog financiranja i 
ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u 
postupku dodjele bespovratnih sredstava i 
Izjava o partnerstvu (Obrazac 3). 
  
Obrasci 2 i 3 su navedeni na Vašim i 
stranicama SDUŠ a obrazac A nismo mogli 
naći nigdje. 
 Ljubazno bi Vas zamolili da nam pošaljete 
taj obrazac A na čemu unaprijed 
zahvaljujemo. 

Kako je i navedeno u Uputama za 
prijavitelje,   točka  5. POSTUPAK PRIJAVE – 
Prijavni obrazac A je  
zajedno  s  Uputama  za  popunjavanje  i  
Korisničkim priručnikom 
dostupan na sljedećoj poveznici: 
https://esif-wf.mrrfeu.hr/ , dok se svi ostali 
obrasci koji su dio natječajne 
dokumentacije mogu  preuzeti na sljedećim 
poveznicama:  
http://www.strukturnifondovi.hr  
i  
http://www.esf.hr/ .  
 
Uz navedeno, za rad s aplikacijom nužno je 
koristiti sljedeće mrežne preglednike: 
Internet Explorer 9 ili novije verzije, Mozilla 
Firefox 17.0 ili novije verzije te Google 
Chrome 23.0 ili novije verzije.  

03. Naša udruga Društvo za šport i rekreaciju 
"Sport za sve" zainteresirana je za prijavu 
na natječaj  „Uključivanje djece i mladih u 
riziku od socijalne isključenosti te osoba s 
invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju 
u zajednicu kroz šport“. Upute za 
prijavitelje po točkom Uvjeta 
prihvatljivosti govori:  "2. raspolagati 
dostatnim ljudskim, financijskim, pravnim i 
operativnim kapacitetima za provedbu 

Prijavitelj odnosno partneri navedene 
okolnosti potvrđuju potpisivanjem Obrasca 
2 i Obrasca 3. ,  pod kaznenom i 
materijalnom odgovornošću. Definicija 
financijske prihvatljivosti/sposobnosti nije 
propisana natječajnoj dokumentacijom, 
međutim, prijavitelj izjavom jamči kako   
posjeduje ljudski, pravni, financijski i 
operativni kapacitet za provedbu projekta, 
što je osnova za uspješnu provedbu 

https://esif-wf.mrrfeu.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/


projekta samostalno ili u suradnji s 
partnerima"; Pitanje: Što podrazumijeva 
financijska prihvatljivost ili sposobnost? 
Ako udruga ima prosječne godišnje 
promete do 15.000,00 kn, može li se uopće 
prijaviti i može li se osloniti na partnerstvo 
s općinom i financijsku snagu općine? 

 

projekta. Isto vrijedi i za partnera. Nadalje, 
u dijelu prijavnog obrasca gdje se opisuju 
kapaciteti prijavitelja i partnera potrebno je 
jasno opisati na koji način ćete koristiti 
sredstva odnosno kapacitete općine kao 
partnera.  

 

 

 


