
Najčešća pitanja i odgovori vezani za Poziv za prijavu projekata usmjerenih na 
poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini 

 

1. Je li moguće u prijavi kombinirati dva područja - izradu projektne dokumentacije i uređenje okoliša 
i igrališta oko vrtića? 

U prijavi je moguće kombinirati izradu projektne dokumentacije i uređenje okoliša i igrališta oko vrtića. 

2. Je li izrada projektne dokumentacije za novi vrtić (koji se planira graditi) prihvatljiv trošak za 
prijavu na Poziv  za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim 
vrtićima u 2021. godini? 

Izrada projektne dokumentacije smatra se prihvatljivom aktivnošću, sukladno točki 2.1.3. Uputa za 
prijavitelje. Izgradnja objekta također se smatra prihvatljivom aktivnošću, po istoj točki Uputa za 
prijavitelje. 

3. Budući da je jedan od kriterija ocjenjivanja i financijska sposobnost prijavitelja, na koji način je 
točno i prihvatljivo ispuniti podatke u Dodatku B i Dodatku C gdje je potrebno navesti iznos 
financiranja iz drugog izvora. Naime, Grad je navedeni projekt prijavio i na drugi poziv drugog 
ministarstva gdje još uvijek rezultati odabira nisu objavljeni te nemamo informaciju da li će navedeni 
projekt sufinancirati i u kolikom iznosu. Jasno nam je da se predmetni projekt ne smije podlijegati 
dvostrukom financiranju te ako bi se navedeni projekt odobrio iz oba programa određena vrsta 
radova bi se financirala iz jednog programa a određena vrsta radova bi se financirala iz drugog 
programa, te bi dostavili Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja. Molio bih Vas za pojašnjenje 
kako bi se uspješno prijavili na Vaš Program.   

Iz navedenoga proizlazi da se Grad može prijaviti na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na 
poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini te će se prijava procjenjivati prema 
kriterijima. U Dodatku D - izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Korisnik izjavljuje da nije dobio 
financijska sredstva iz drugih izvora ili se natjecao za financijska sredstva za isti projekt ali je postupak 
ocjenjivanja još u tijeku. Ukoliko prijavitelj sklopi ugovor sa Središnjim državnim uredom za 
demografiju i mlade, u njemu će se definirati koja vrsta radova se financira iz ovog natječaja kako se 
ne bi dvostruko financirali iz drugog izvora. 

4. U vezi objavljenog Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u 
dječjim vrtićima u 2021. g. od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, planiramo 
prijaviti adaptaciju dijela objekta vrtića i opremanje fiksnom opremom. Je li potrebno uz prijavu 
priložiti i glavni projekt adaptacije objekta ili su dovoljne ponude i troškovnici? Mogu li troškovnici 
biti razdvojeni za dio radova ili sve mora biti u jednom troškovniku? Je li postavljanje ograde oko 
vrtića prihvatljiv trošak, donosno smatra li se to kao aktivnost uređenja okoliša i uređenja vanjskih 
terena? 

Uz prijavu se može priložiti glavni projekt adaptacije objekta ali na CD formatu, iako nije propisano i 
nije obavezno. Troškovnici mogu biti razdvojeni ili može biti jedan glavni u kojem se može označiti koje 
aktivnosti se sufinanciraju, ali u Dodatku C - proračun projekta potrebno je unijeti specifikaciju samo 
onih radova koje sufinancira Središnji državni ured za demografiju i mlade. 

5. Grad planira prijavu na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta 
u dječjim vrtićima u 2021. godini. Planirana je dogradnja postojećeg dječjeg vrtića. S obzirom da je 
prema javnom pozivu period provedbe projekta od 01. siječnja 2021. do 31.listopad 2021., zanima 



nas je li uvjet predmetnog Javnog poziva da objekt bude stavljen u funkciju i počne s radom ili je u 
redu da se prijavi i izvrši samo određena faza radova? 

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja do 31. listopada 2021., a vrste aktivnosti 
navedene su u točki 2.1.3. Uputa za prijavitelje. Aktivnosti koje se prijave po ovom Pozivu trebaju biti 
provedene do 31. listopada 2021. Nije nužno da vrtić počne s radom do navedenog roka. 

6. Moraju li prijavljene projektne aktivnosti biti završene do 31. listopada 2021. godine ili nam je 
dozvoljeno prijaviti višegodišnje aktivnosti, ali tražiti sufinanciranje samo za aktivnosti završene do 
31. listopada 2021. godine (sukladno izdanim situacijama, računima i slično)? 

Projektne aktivnosti koje se financiraju sredstvima iz ovog Poziva moraju biti završene do 31. listopada 
2021. godine te se iste mogu prijaviti na Poziv. 

7. S obzirom da je pod prihvatljivim aktivnostima u Uputama za prijavitelje u sklopu Poziva za prijavu 
projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini navedena 
aktivnost izrade projektne dokumentacije, no pod prihvatljivim troškovima spomenuta aktivnost 
nije navedena, znači li to da trošak izrade projektne dokumentacije nije prihvatljiv? 

Izrada projektne dokumentacije smatra se prihvatljivom aktivnošću, sukladno točki 2.1.3. Uputa za 
prijavitelje. Prihvatljivi troškovi opisani kao "trošak izvođenja radova/usluga" pod stavkom "usluga" 
podrazumijevaju izradu projektne dokumentacije. 

8. Temeljem poziva iz naslova molimo Vas pojašnjenje vezano uz naziv projekta budući da u Vašim 
obrascima već stoji naziv projekta: "Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića". Da li je to obvezni naziv 
za sve prijavitelje ili se naziv upisuje u ovisnosti o nazivu projekta svakog pojedinog prijavitelja? 

Naziv Projekta "Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića" u prijavnom obrascu  - dodatak B ostaje kako 
je navedeno tj. ne upisuje se naziv vrtića. 

9. Jesu li prihvatljivi prijavitelji JLS-i koji su u postupku  izgradnje vrtića financiranih kroz Program 
ruralnog razvoja, tj. dječji vrtići koji su trenutno u postupku osnivanja Javne ustanove a  prijavili 
bi  sufinanciranje troškova koji nisu financirani iz Ruralnog razvoja, kao što je dio opremanja, 
uređenje okoliša i sl.? Jesu li solarni paneli prihvatljivi i ostali oblici obnovljivih izvora energije? 

Opisani prijavitelji su prihvatljivi prijavitelji ukoliko ne postoji dvostruko financiranje. Solarni paneli i 
ostali oblici obnovljivih izvora energije nisu navedeni kao prihvatljive aktivnosti unutar ovog Poziva.     

10. Ovim putem ljubazno Vas molimo pojašnjenje odredbi UZP-a, točke 2.1.1. i 2.1.3. Naime kao 
prihvatljivi prijavitelji navode se JLS vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg 
vrtića na području JLS-a te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine JLS-a a kao 
prihvatljivi objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode 
prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju. Da li iz navedenih odredbi proizlazi da JLS koje 
uslugu predškolskog odgoja pružaju posredstvom privatnih vrtića u kojima nemaju suvlasništvo a 
vlasnici su objekta dječjeg vrtića nisu prihvatljivi sukladno Programu za 2021. godinu? 

Ukoliko je JLS vlasnik objekta u kojem se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a, 
smatrat će se prihvatljivim Prijaviteljem na ovaj Poziv. 

 

                           


