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02.11.2017. 

PITANJA I ODGOVORI BR. 23 U OKVIRU ESF POZIVA  

„RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM“ 

UP.02.2.2.02 

1. Nastavno na odgovor 1 u Pitanjima i 

Odgovorima 21 objavljenima 13. 

listopada 2017., možete li nas uputiti da 

li se „Uvjerenje Odbora za utvrđivanje 

potrebe za uslugom osobne asistencije 

o ispunjavanju uvjeta za primanje 

usluge osobne asistencije“ može 

smatrati dovoljnim dokazom da 

navedene osobe ispunjuju uvjete za 

postati korisnikom i kao takve biti 

uključene u provedbu projekta kako je 

navedeno u Uputama za prijavitelje 

(ver.25.09.2017.) str.12 t.1.: 

„Za sve sudionike unutar ove ciljne 

skupine, potrebno je osigurati:  

o Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja 

o ispunjavanju uvjeta za primanje 

usluge osobne asistencije…“ budući se 

na navedenom Uvjerenju Odbora ne 

nalazi informacija je li ili nije određeni 

korisnik uvršten na „rang listu svih 

korisnika kojima će se osigurati usluga 

osobne asistencije“ ili na „rezervnu 

listu“ (Poziv za prijavu novih korisnika 

usluge osobne asistencije udruga osoba 

s invaliditetom i udruga koje djeluju u 

korist osoba s invaliditetom u Republici 

Hrvatskoj, 26.10.2016.), odnosno 

„eventualnih zamjena korisnika“ koje 

spominjete u odgovoru. 

 

Također, molimo vas za uputu kako 

postupiti u slučaju diskrepancije 

između Uputa za prijavitelje i pomoćnih 

dokumenata, odnosno, kojim 

dokumentom da se vodimo – važećim 

Uputama za prijavitelje, Pozivom za 

prijavu novih korisnika, ili pak pitanjima 

i odgovorima? 

Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za 

uslugom osobne asistencije o ispunjavanju 

uvjeta za primanje usluge osobne asistencije 

smatra se dovoljnim dokazom da navedene 

osobe – korisnici usluge osobne asistencije – 

ispunjavaju sve potrebne uvjete.  

 

Slijedom navedenoga, nebitno je nalazi li se 

potencijalni korisnik usluge na „rang listu svih 

korisnika kojima će se osigurati usluga osobne 

asistencije“ ili na „rezervnoj listi“. 

 

Napominjemo kako je Poziv za prijavu novih 

korisnika usluge osobne asistencije udruga 

osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u 

korist osoba s invaliditetom u Republici 

Hrvatskoj od 26. listopada 2016. prethodio 

objavljenom trajnom Pozivu  UP.02.2.2.02.  

 

U slučaju diskrepancije između Uputa za 

prijavitelje i pomoćnih dokumenata, potrebno je 

voditi se važećim Uputama za prijavitelje 

odnosno objavljenim Pitanjima i odgovorima. 

 

 

Nadalje, vezano uz dani odgovor u okviru 

dokumenta  ''Pitanja i Odgovori 21'' objavljenim 

13. listopada 2017. te činjenicu da u Skupini 1 i 

dalje postoje sredstva za financiranje novih 

korisnika usluge, kao i potrebe na terenu,  Odbor 

za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne 

asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje 

usluge osobne asistencije nastavit će s 

izdavanjem uvjerenja  i za nove potencijalne 

korisnike usluge  sve do iscrpljenja sredstava za 

financiranje u okviru Skupine 1, a najkasnije do 

31. prosinca 2017. kada je krajnji rok za dostavu 

prijava u okviru ovog Poziva. Obavijest o istome 

bit će objavljena i na mrežnim stranicama 

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku.  

 


