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Zagreb, 06. kolovoza 2018. 

 

 

Na temelju članka 59. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 

70/15, 127/17), a sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju te 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), Ministarstvo unutarnjih 

poslova objavljuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za financiranje projekta pružanja pravnog savjetovanja u postupku odobrenja 

međunarodne zaštite  

 

(1) Ministarstvo unutarnjih poslova poziva udruge s iskustvom u zaštiti prava osoba 

kojima je potrebna međunarodna zaštita da se prijave na javni natječaj za financiranje 

projekta pružanja pravnog savjetovanja u postupku odobrenja međunarodne zaštite. 

 

(2) Projekt Pravno savjetovanje u postupku odobrenja međunarodne zaštite treba 

obuhvaćati slijedeće aktivnosti:  

 pružanje općih pravnih informacija vezano za postupak odobrenja međunarodne 

zaštite, 

 pružanje pravnih i postupovnih informacija o odobrenju međunarodne zaštite vezano 

za konkretni zahtjev tražitelja međunarodne zaštite,  

 obavještavanje o fazi postupka povodom podnesenog zahtjeva za odobrenje 

međunarodne zaštite, 

 pojašnjavanje razloga zbog kojih je zahtjev odbijen te mogućnosti korištenja pravnog 

lijeka, 

 pružanje usluge prevođenja obzirom savjetovanje tražiteljima međunarodne zaštite 

mora biti na jeziku za koji se opravdano pretpostavlja da ga razumiju i na kojem mogu 

komunicirati, 

 tiskanje informativnih materijala o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na pravno 

savjetovanje na najzastupljenijim jezicima tražitelja međunarodne zaštite. 
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(3) Korisnik pravnog savjetovanja je tražitelj međunarodne zaštite koji je podnio zahtjev 

za pravno savjetovanje te ne posjeduje novčana sredstava ili stvari veće vrijednosti, 

koje mu omogućavaju odgovarajući životni standard sukladno odredbama Pravilnika o 

ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata („Narodne novine“, broj: 135/15). 

 

(4) Projekt pravnog savjetovanja financira se iz sredstava Državnog proračuna Republike 

Hrvatske i Fonda za azil, migracije i integraciju. Za financiranje projekta pravnog 

savjetovanja u postupku odobrenja međunarodne zaštite osigurano je najviše 

558.210,00 kuna. 

Iznos financijskih sredstava koji će se isplatiti za financiranje projekta ovisit će o 

stvarnom broju korisnika te vremenu potrebnom za njihovo pravno savjetovanje, što je 

podložno promjenama zbog nepredvidivih vanjskih utjecaja. 

 

Financijskim sredstvima iz ovog javnog natječaja mogu se financirati samo stvarni i 

prihvatljivi troškovi sukladno Uputi za prijavitelje i Uputi o opravdanim troškovima 

Fonda za azil, migracije i integraciju te Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje 

2014-2020. (dostupno na mrežnim stranicama Samostalnog sektora za Schengensku 

koordinaciju i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova 

http://eufondovi.mup.hr/eu-fondovi/financijski-okvir-2014-2020/uputa-o-opravdanim-

troskovima-za-amif-i-isf/114). 

 

(5) Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekta je 12 mjeseci. Provedba 

započinje prvi sljedeći dan nakon dana potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih 

sredstava. 

 

(6) Uvjeti i način provođenja natječaja, uključujući tko može ostvariti prednost u 

financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj, detaljno su opisani u 

Uputama za prijavitelje. 

 

(7) Prijave projekata podnose se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s 

Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova 

(www.mup.hr). 

 

Popis cjelokupne natječajne dokumentacije naveden je u Uputama za prijavitelje, 

uključujući i dodatnu dokumentaciju koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora te 

neobaveznu dokumentaciju.  

 

(8) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili 

osobno, u roku od 30 dana od dana objave javnog natječaja na slijedeću adresu: 

 Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove,  

Ilica 335, 10000 Zagreb,  

s naznakom: „Javni natječaj za financiranje projekta pružanja pravnog 

savjetovanja u postupku odobrenja međunarodne zaštite“,  

te napomenom: “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za otvaranje 

prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja”. 

http://eufondovi.mup.hr/eu-fondovi/financijski-okvir-2014-2020/uputa-o-opravdanim-troskovima-za-amif-i-isf/114
http://eufondovi.mup.hr/eu-fondovi/financijski-okvir-2014-2020/uputa-o-opravdanim-troskovima-za-amif-i-isf/114
http://www.mup.hr/
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Cjelokupna natječajna dokumentacija mora biti dostavljena i u elektroničkoj 

verziji na CD –u. 
 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, 

dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih 

sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni 

kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni 

natječaj za financiranje projekta pružanja pravnog savjetovanja u postupku odobrenja 

međunarodne zaštite. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te 

koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja. 

 

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim 

putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: odjel.za.azil.@mup.hr i to 

najkasnije 15 dana prije isteka Javnog natječaja.  

 

 

mkovacevic25
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Ovdje možete preuzeti natječajnu dokumentaciju
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