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Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne 

zajednice 
 

 UP.04.2.1.11 
 

Druga izmjena natječajne dokumentacije 8.1.2021. 
 

 
UPUTE ZA PRIJAVITELJE  

 
1. Točka 2.2.1. Prihvatljivi prijavitelji – PRVA SKUPINA ZA FINANCIRANJE 

 
Tablica 1: pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje 
 

Tekst: „Registar udruga“ 

 
mijenja se i glasi: 

 
„Registar udruga Registar stranih udruga“ 
 
Tekst: „Registar udruga“ 
 
mijenja se i glasi: 

 

„Registar udruga Registar stranih udruga“ 
 

Tekst: „Registar udruga Registar neprofitnih organizacija“ 
 

mijenja se i glasi: 
 

„Registar udruga Registar stranih udruga Registar neprofitnih organizacija“ 
 

Tekst: „Registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj prije 1. siječnja 2020. 
godine“  

 
mijenja se i glasi: 
 
„Registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana do dana 
podnošenja projektnog prijedloga“ 

 
Tekst: „Predano financijsko izvješće vidljivo u Registru neprofitnih organizacija“ 
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mijenja se i glasi: 

 
„Predano financijsko izvješće za godinu koja prethodi godini prijave na Poziv“.  

 
Tekst fusnote broj 89: „Za 1. skupinu transparentnim financijskim poslovanjem smatra se da 

je neprofitna organizacija-prijavitelj, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i 
računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014), upisana u Registar neprofitnih 

organizacija najmanje šest mjeseci prije predaje projektne prijave i da je pravovremeno 
dostavila FINA-i za potrebe objave u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija 

godišnji izvještaj o prihodima i rashodima od 1. siječnja do 31. prosinca te bilancu za godinu 
koja prethodi godini prijave na Poziv odnosno, polugodišnji financijski izvještaj za 2020., 

odnosno, za obveznike jednostavnog knjigovodstva, godišnji financijski izvještaj o primicima i 
izdacima za godinu koja prethodi godini prijave na Poziv te je za navedeno objava vidljiva u 
Registru neprofitnih organizacija. 

 
mijenja se i glasi: 

 
„Za 1. skupinu transparentnim financijskim poslovanjem smatra se da je neprofitna 

organizacija-prijavitelj, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu 
neprofitnih organizacija (NN 121/2014), upisana u Registar neprofitnih organizacija najmanje 

šest mjeseci prije predaje projektne prijave i da je pravovremeno dostavila FINA-i za potrebe 
objave u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija godišnji izvještaj o prihodima 

i rashodima od 1. siječnja do 31. prosinca te bilancu za godinu koja prethodi godini prijave na 
Poziv. Ukoliko se projektni prijedlog predaje prije isteka zakonski propisanog roka za predaju 

financijskog izvješća, prijavitelj/partner isto nije obvezan dostaviti u sklopu prijave projektnog 
prijedloga. U takvom slučaju, PT2 će po isteku roka za predaju financijskog izvješća od 

prijavitelja zatražiti dostavu potvrde FINA-e o predaji financijskog izvješća za 
prijavitelja/partnera (ukoliko ista ne bude vidljiva u odgovarajućem registru, ako je 

primjenjivo). Iz dostavljene potvrde FINA-e mora biti razvidno kako je financijsko izvješće 
predano u zakonskom roku.“ 
 

Tekst fusnote broj 95: „Odnosi se na godišnji izvještaj o prihodima i rashodima od 1. siječnja 
do 31. prosinca te bilancu za godinu koja prethodi godini prijave na Poziv odnosno, odnosno, 

polugodišnji financijski izvještaj za 2020., odnosno, za obveznike jednostavnog knjigovodstva, 
godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za godinu koja prethodi godini prijave na 

Poziv te je za navedeno objava vidljiva u Registru neprofitnih organizacija.“ 
 

mijenja se i glasi: 
 

„Odnosi se na godišnji izvještaj o prihodima i rashodima od 1. siječnja do 31. prosinca te bilancu 
za godinu koja prethodi godini prijave na Poziv. Ukoliko se projektni prijedlog predaje prije 
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isteka zakonski propisanog roka za predaju financijskog izvješća, prijavitelj/partner isto nije 
obvezan dostaviti u sklopu prijave projektnog prijedloga. U takvom slučaju, PT2 će po isteku 

roka za predaju financijskog izvješća od prijavitelja zatražiti dostavu potvrde FINA-e o predaji 
financijskog izvješća te financijsko izvješće za prijavitelja/partnera (ukoliko isto ne bude vidljivo 

u odgovarajućem registru, ako je primjenjivo). Iz dostavljene potvrde FINA-e i financijskog 
izvješća mora biti razvidno kako je financijsko izvješće predano u zakonskom roku te da iznos 

godišnjeg prihoda organizacije ne premašuje najviši iznos financiranja koji se može ostvariti u 
okviru Poziva.“ 

 
2. Točka 2.2.2. Prihvatljivi prijavitelji – DRUGA SKUPINA ZA FINANCIRANJE 

 
Tablica 2: pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje 

 
Tekst: „Registar udruga“ 
 
mijenja se i glasi: 
 

„Registar udruga Registar stranih udruga“ 
 
Tekst: „Registar udruga“ 
 
mijenja se i glasi: 
 
„Registar udruga Registar stranih udruga“ 

 
Tekst: „Registar udruga Registar neprofitnih organizacija“ 
 
mijenja se i glasi: 
 
„Registar udruga Registar stranih udruga Registar neprofitnih organizacija“  
 
Tekst: „Predano financijsko izvješće vidljivo u Registru neprofitnih organizacija“ 
 

mijenja se i glasi: 
 

„Predano financijsko izvješće za godinu koja prethodi godini prijave na Poziv“.  
 
Tekst fusnote broj 97: „Za 2. skupinu transparentnim financijskim poslovanjem smatra se da 
je neprofitna organizacija-prijavitelj, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i 
računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014), upisana u Registar neprofitnih 
organizacija najmanje godinu dana i da je pravovremeno dostavila FINA-i za potrebe objave u 
Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija godišnji izvještaj o prihodima i 
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rashodima od 1. siječnja do 31. prosinca te bilancu za godinu koja prethodi godini prijave na 
Poziv odnosno, za obveznike jednostavnog knjigovodstva, godišnji financijski izvještaj o 

primicima i izdacima za godinu koja prethodi godini prijave na Poziv (odnosno posljednji 
godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima koju je organizacija imala obvezu predati) 

te je za navedenu godinu objava vidljiva u Registru neprofitnih organizacija.“ 
 

mijenja se i glasi: 
 

„Za 2. skupinu transparentnim financijskim poslovanjem smatra se da je neprofitna 
organizacija-prijavitelj, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu 

neprofitnih organizacija (NN 121/2014), upisana u Registar neprofitnih organizacija najmanje 
godinu dana prije predaje projektne prijave i da je pravovremeno dostavila FINA-i za potrebe 

objave u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija godišnji izvještaj o prihodima 
i rashodima od 1. siječnja do 31. prosinca te bilancu za godinu koja prethodi godini prijave na 
Poziv. Ukoliko se projektni prijedlog predaje prije isteka zakonski propisanog roka za predaju 

financijskog izvješća, prijavitelj/partner isto nije obvezan dostaviti u sklopu prijave projektnog 
prijedloga. U takvom slučaju, PT2 će po isteku roka za predaju financijskog izvješća od 

prijavitelja zatražiti dostavu potvrde FINA-e o predaji financijskog izvješća za 
prijavitelja/partnera (ukoliko ista ne bude vidljiva u odgovarajućem registru, ako je 

primjenjivo). Iz dostavljene potvrde FINA-e mora biti razvidno kako je financijsko izvješće 
predano u zakonskom roku.“ 

 
3. Točka 2.2.3. Prihvatljivi partneri 

 
Tablica 3: pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za partnere 

 
Tekst: „Na dan objave Poziva registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj 

najmanje 12 mjeseci“ 
 

mijenja se i glasi: 
 
„Registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana do dana 

podnošenja projektnog prijedloga“ 
 

Tekst fusnote broj 100: „Potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvješću za godinu koja 
prethodi godini prijave na Poziv, odnosno posljednju godinu u kojoj je organizacija imala 

obvezu predati financijsko izvješće.“ 
 

mijenja se i glasi: 
 

„Potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvješću za godinu koja prethodi godini prijave na 
Poziv. Ukoliko se projektni prijedlog predaje prije isteka zakonski propisanog roka za predaju 
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financijskog izvješća, prijavitelj/partner isto nije obvezan dostaviti u sklopu prijave projektnog 
prijedloga. U takvom slučaju, PT2 će po isteku roka za predaju financijskog izvješća od 

prijavitelja zatražiti dostavu potvrde FINA-e o predaji financijskog izvješća za 
prijavitelja/partnera (ukoliko ista ne bude vidljiva u odgovarajućem registru, ako je 

primjenjivo). Iz dostavljene potvrde FINA-e mora biti razvidno kako je financijsko izvješće 
predano u zakonskom roku.“    
 

 
4. Točka 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga 
 
Tekst: Popratni dokument: Potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvješću1 
FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA: Elektronička preslika dostavljena na CD-R ili DVD-R za sve 
prijavitelje/partnere osim organizacija civilnoga društva iz poglavlja 2.2. 
 
mijenja se i glasi: 
 
„Popratni dokument: Potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvješću za godinu koja 

prethodi godini prijave na Poziv2 
FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA: Elektronička preslika dostavljena na CD-R ili DVD-R. Ukoliko 
se projektni prijedlog predaje prije isteka zakonski propisanog roka za predaju financijskog 
izvješća, prijavitelj/partner ju nije obvezan dostaviti u sklopu prijave projektnog prijedloga. U 

takvom slučaju, PT2 će po isteku roka za predaju financijskog izvješća od prijavitelja zatražiti 
dostavu potvrde FINA-e o predaji financijskog izvješća za prijavitelja/partnera (ukoliko ista ne 
bude vidljiva u odgovarajućem registru, ako je primjenjivo). Iz dostavljene potvrde FINA-e mora 
biti razvidno kako je financijsko izvješće predano u zakonskom roku.“  
 
 
Tekst: 

Napomena:  
„Svi dokumenti moraju biti izrađeni (datirani) najkasnije na dan podnošenja projektnog 
prijedloga na Poziv. Svi dokumenti koji čine sastavni dio projektne prijave, uključujući i one koje 
prijavitelji dostavljaju nastavno na eventualno zatražena pojašnjenja (od strane Nacionalne 

zaklade za razvoj civilnoga društva), ne smiju biti datirani nakon dana podnošenja projektnog 
prijedloga. Ako prijavitelj dostavi dokumente datirane s datumom nakon dana podnošena 
projektne prijave, isto će biti razlog za isključenje projektne prijave iz daljnjeg postupka dodjele 
bespovratnih sredstava.“ 

mijenja se i glasi: 

 
Napomene:  

                                                 
1 Za posljednji godišnji financijski izvještaj koji je organizacija imala obavezu predati sukladno nacionalnom zakonodavstvu.  
2 Odnosi se na prijavitelja i partnera/e. 
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„Svi dokumenti moraju biti izrađeni (datirani) najkasnije na dan podnošenja projektnog 
prijedloga na Poziv. Svi dokumenti koji čine sastavni dio projektne prijave, uključujući i one koje 

prijavitelji dostavljaju nastavno na eventualno zatražena pojašnjenja (od strane Nacionalne 
zaklade za razvoj civilnoga društva), ne smiju biti datirani nakon dana podnošenja projektnog 

prijedloga. Ako prijavitelj dostavi dokumente datirane s datumom nakon dana podnošenja 
projektne prijave, isto će biti razlog za isključenje projektne prijave iz daljnjeg postupka dodjele 

bespovratnih sredstava.  
 

Ukoliko je udruga svojim statutom uredila da ne koristi pečat, dužna je, prilikom predaje 
projektnog prijedloga dostaviti Obavijest (u slobodnoj formi) u kojoj je naznačeno kako u 

skladu sa zakonskim odredbama ista ne koristi pečat stoga je dokument potpisan od strane 
ovlaštene osobe bez pečata pravovaljan.  Isto će biti provjereno u Statutu prilikom 

administrativne provjere.“ 
 
 

 
  

 


