IZMJENA UPUTE O PRIHVATLJIVOSTI
TROŠKOVA PLAĆA I TROŠKOVA POVEZANIH S RADOM
U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA U REPUBLICI HRVATSKOJ
2014. – 2020.

1. U točki 2.1.3 Primjena stvarno nastalih izdataka temeljem radnog odnosa
Tekst:
Prihvatljive naknade troškova prema Pravilniku o porezu na dohodak članak 13. (Narodne
novine, broj 95/05. do 137/15):
 prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka,
prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte;
 naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u
visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte;
 topli obrok.

mijenja se i glasi:
Prihvatljive naknade troškova prijevoza prema Pravilniku o porezu na dohodak članak 5.
(Narodne novine, broj 1/17):
 prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka,
prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte;
 naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u
visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte;
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2. U točki 2.1.4 Primjena stvarno nastalih izdataka temeljem radnog odnosa
Tekst:
Prigodne nagrade radniku u stvarno isplaćenom iznosu, a najviše do neoporezivog
godišnjeg iznosa:
 za godišnji odmor (regres);
 nagrada za božićne blagdane (božićnica);
 i slično.

mijenja se i glasi:
Prigodne nagrade radniku prema Pravilniku o porezu na dohodak članak 5. (Narodne novine,
broj 1/17), u stvarno isplaćenom iznosu, a najviše do neoporezivog godišnjeg iznosa:
 za godišnji odmor (regres);
 nagrada za božićne blagdane (božićnica);
 nagrada za uskrsne blagdane (uskrsnica)

3. U točki 2.4.Dokumentacija kojom se dokazuje nastali izdatak
Tekst:
Za korisnike i partnere koji isplatu plaća provode putem Centralnog obračuna plaća
(COP) prihvatljivim dokazom o isplati plaća smatra se Izjava ovlaštene osobe odgovarajuće
ustrojstvene jedinice zadužene za financije ili čelnika korisnika i partnera kojom se potvrđuje
isplata plaće za određeni mjesec na određeni dan.
mijenja se i glasi:
Za korisnike i partnere koji isplatu plaća provode putem Centralnog obračuna plaća
(COP) prihvatljivim dokazom o isplati plaća smatra se zbrojni nalog za prijenos potpisan i
ovjeren od osobe ovlaštene za potpis korisnika i partnera. .

4. U točki 2.5. Primjena stvarno nastalih izdataka temeljem ostalih vrsta Ugovora
(građansko-pravno obveznih Ugovora)
Tekst:
Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti isključivo ukoliko se ostvare uvjeti predviđeni
odredbama Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“ br. 167/03,
2
Verzija 1.1
Veljača 2017.

79/07, 80/11, 125711, 141/13 i 127/14) . Prema odredbi članka 5. Navedenoga Zakona
autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog i umjetničkog
područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja.
mijenja se i glasi:
Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti isključivo ukoliko se ostvare uvjeti predviđeni
odredbama Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“ br. 167/03,
79/07, 80/11, 125711, 141/13, 127/14, 13/17) . Prema odredbi članka 5. Navedenoga
Zakona autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog i
umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja,
vrstu, vrijednost ili namjenu.
5. U točki 3. Primjena pojednostavljene mogućnosti financiranja plaća veličine za troškove osoblja

Standardne

Tekst u dijelovima:
Troškovi osoblja su troškovi koji proizlaze iz ugovora/rješenja između poslodavca
(institucije i/ili organizacije) i zaposlenika a isplaćuju se osoblju za obavljeni rad izravno
povezan s operacijom.
U svrhu provjere korištenja ove metode obračuna izdataka plaće korisnik je dužan
dostaviti Posredničkom tijelu razine 2 s prvim zahtjevom za nadoknadom sredstava svu
popratnu dokumentaciju kojom dokazuje metodologiju izračuna godišnjeg bruto 2 iznosa
troškova plaća (obračunske liste plaće i druge dokumente ukoliko je primjenjivo). Ne mogu
se koristiti podaci za razdoblje nakon potpisivanja ugovora osim u slučaju kada je u pozivu na
dostavu projektnih prijedloga navedena mogućnost izmjene satnice tijekom provedbe
projekta.
mijenja se i glasi:
Troškovi osoblja su troškovi koje je moguće jasno identificirati i koji proizlaze iz
ugovora/rješenja između poslodavca (institucije i/ili organizacije) i zaposlenika ili ugovora o
uslugama za vanjsko osoblje između poslodavca i fizičke osobe ukoliko takav ugovor nije
potpisan u okviru postupka javne nabave, a isplaćuju se osoblju za obavljeni rad izravno
povezan s operacijom.
Za djelatnika koji prethodne godine nije bio zaposlen svih 12 mjeseci kod
prijavitelja/partnera, za izračun godišnjeg bruto iznosa plaće primjenjuju se na cijelu godinu
dokumentirani podaci za mjesece u kojima je djelatnik radio kod prijavitelja/partnera a
izračunava se na temelju dokumentiranih podataka o visini plaće predviđene za to radno
mjesto.
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U svrhu provjere korištenja ove metode obračuna izdataka plaće prijavitelj je dužan
dostaviti svu popratnu dokumentaciju zadanu natječajnom dokumentacijom kojom dokazuje
metodologiju izračuna godišnjeg bruto 2 iznosa troškova plaća (ugovor o radu, obračunske
liste plaće i druge dokumente ukoliko je primjenjivo). Ne mogu se koristiti podaci za
razdoblje nakon potpisivanja ugovora osim u slučaju kada je u pozivu na dostavu projektnih
prijedloga navedena mogućnost izmjene satnice tijekom provedbe projekta.
6. U točki 4.4. Terenski dodatak
Tekst:
Terenski dodatak koji je vezan za projekt priznaje se do iznosa i pod uvjetima utvrđenim
Pravilnikom o porezu na dohodak, članak 13. (Narodne novine, broj 95/05. do 137/15) te
ukoliko je reguliran internim aktima korisnika.
Terenski dodatak i dnevnica međusobno se isključuju.
mijenja se i glasi:
Terenski dodatak koji je vezan za projekt priznaje se do iznosa i pod uvjetima utvrđenim
Pravilnikom o porezu na dohodak članak 5. (Narodne novine, broj 1/17) te ukoliko je
reguliran internim aktima korisnika. Terenski dodatak i dnevnica međusobno se isključuju.
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