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r.br  PITANJE ODGOVOR 

01. Vijeća nacionalnih manjina registrirana 
su temeljem Ustavnog zakona o pravima 
nacionalnih manjina i kao neprofitne 
organizacije vode se u Registru vijeća, 
koordinacija vijeća i predstavnika 
nacionalnih manjina pri Ministarstvu 
uprave. Ministarstvo financija vodi ih i u 
Registru neprofitnih organizacija, iako se 
javno u tom registru ne vide. Zanima nas 
može li Vijeće nacionalne manjine biti 
partner, ako se radi o marginaliziranim 
skupinama pripadnicima određene 
nacionalne manjine (Romi).  
 

Sukladno točki 2.2.1 Uputa za prijavitelje, u 
okviru ovog Poziva prihvatljive su pravne osobe 
sa sljedećim pravnim statusom: udruga, javna 
ustanova, zaklada ili jedinica lokalne 
(regionalne samouprave), koje su ujedno 
registrirane u Republici Hrvatskoj.  
 
Slijedom navedenoga, pravna osoba sa  
statusom vijeća kao neprofitna organizacija nije 
prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva.  

02.  Ako naš projektni prijedlog doprinosi 
specifičnom cilju 1 i 2, a nema doprinosa 
specifičnom cilju 3, dali je prihvatljiv za 
financiranje, tj. ako ne sadrži 3 Element: 
Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih 
sektora koji rade s nezaposlenim 
osobama pripadnicima marginaliziranih 
skupina u svrhu unaprjeđenja usluga 
povezanih sa pristupom tržištu rada i 
socijalnim uključivanjem pripadnika 
ciljnih skupina. 

Projekt koji ne sadrži aktivnosti Jačanje 
kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji 
rade s nezaposlenim osobama pripadnicima 
marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja 
usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i 
socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih 
skupina prihvatljiv je za financiranje.  

03. Edukacija koju planiramo provoditi je u 
trajanju od 4 mjeseca. Svaka edukacija bi 
obuhvatila 5-8 polaznika koji će biti 
pripadnici propisanih ciljnih skupina. 
Zanima nas da li je prihvatljivo da se kroz 
isti projekt ponavljaju identične 
edukacije sa novim korisnicima? 
(Ponavljanje edukacijskih ciklusa) 

Predloženi način provedbe aktivnosti je 
prihvatljiv.  

04. Je li u okviru predmetnog poziva 
prihvatljiv trošak plaće kroz ugovor o 
dopunskom radu ili ugovor o djelu koji bi 
neka osoba sklopila s prijaviteljem 
projekta, za provedbu ciljanih programa 
za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili 
transverzalnih (prenosivih) vještina 

Prijavitelj sam odlučuje na koji  način će 
organizirati provedbu ciljanih programa, a 
uzimajući u obzir zakonodavni okvir odnosno 
relevantne nacionalne propise. Naime, 
nacionalno zakonodavstvo  propisuje  
primjenjivost vrste ugovora s obzirom na narav 
i vrstu    rada    te    ovlasti    poslodavca odnosno 



pripadnika/ca ciljnih skupina ili je to 
potrebno drugačije organizirati? 

obilježja koja neki  posao mora  imati  da  se  za 
njegovo obavljanje zasniva radni odnos ili 
sklapa ugovor o djelu.  

05. Da li je provedba programa edukacija 
stručnjaka koji rade s nezaposlenim 
osobama pripadnicima marginaliziranih 
skupina za pružanje usluga mentorstva 
korisnicima prava na zajamčenu 
minimalnu naknadu s ciljem radne 
aktivacije i socijalnog uključivanja 
prihvatljiva samo za osobe kojima je u 
opisu posla pružanje usluga mentorstva 
korisnicima prava na zajamčenu 
minimalnu naknadu ili to mogu biti i 
osobe koje bi željele proširiti svoja znanja 
i radne aktivnosti na takve usluge, da li je 
moguće uključiti u takve edukacije osobu 
zaposlenu na projektu na radnom mjestu 
mentora pošto bi toj osobi takve 
aktivnosti bile u opisu posla, i još da li ti 
stručnjaci koje se uključuje u edukacije 
moraju biti zaposlenici partnera ili ne? 

 Sukladno poglavlju 3.3 Prihvatljive aktivnosti, 
unutar 3. elementa definirana je prihvatljiva 
aktivnost: aktivnosti unaprjeđenja znanja i 
vještina stručnjaka koji rade s nezaposlenim 
osobama pripadnicima marginaliziranih 
skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih 
sa pristupom 
tržištu rada i socijalnim uključivanjem 
nezaposlenih osoba pripadnika 
marginaliziranih 
skupina, što sukladno poglavlju I.4.1. Ciljne 
skupine poziva, uključuje i korisnike zajamčene 
minimalne naknade.  Također, unutar istog 
poglavlja kao pripadnici ciljne skupine su 
navedeni i Stručnjaci koji rade s nezaposlenim 
osobama pripadnicima marginaliziranih 
skupina na području zapošljavanja i socijalnog 
uključivanja tj. stručnjaci koji rade s  
nezaposlenim osobama  pripadnicima  
marginaliziranih skupina 
i koje na plaćenoj ili volonterskoj osnovi 
facilitiraju i podržavaju osnaživanje pripadnika 
ciljnih skupina i povećanje mogućnosti za 
njihovo zapošljavanje i socijalnu uključenost. 
Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini unutar 
istog poglavlja navedena je Izjava 
institucije/poslodavca ili druge pravne osobe iz 
koje je vidljivo da osoba radi s nezaposlenim 
osobama pripadnicima marginaliziranih 
skupina na područjima povećanja zapošljivosti i 
socijalnog uključivanja. 
Slijedom navedenoga, moguće je, izuzev 
stručnjaka kojima je u opisu posla pružanje 
usluga mentorstva korisnicima prava na 
zajamčenu minimalnu naknadu,  uključiti i 
stručnjake koji bi željele proširiti svoja znanja i 
radne aktivnosti na takve usluge, pa tako i 
mentora zaposlenog na projektu, ukoliko 
navedene osobe rade s nezaposlenim osobama 
pripadnicima marginaliziranih skupina u 
područjima zapošljavanja i socijalno 
uključivanja o čemu je potrebno dostaviti kao 
dokaz gore navedenu Izjavu.  Također, 
navedeni stručnjaci ne moraju biti zaposlenici 
prijavitelja ili partnera.       



06.  Da li je provedba aktivnosti unaprjeđenja 
znanja i vještina stručnjaka koji rade s 
nezaposlenim osobama pripadnicima 
marginaliziranih skupina u svrhu 
unaprjeđenja usluga povezanih sa 
pristupom tržištu rada i socijalnim 
uključivanjem nezaposlenih osoba 
pripadnika marginaliziranih skupina 
prihvatljiva samo za osobe kojima u opisu 
poslova na radnom mjestu stoji da se 
bave planiranjem i provedbom usluga 
povezanih sa pristupom tržištu rada i 
socijalnim uključivanjem nezaposlenih 
osoba, zatim da li te osobe moraju biti 
zaposlenici partnera ili ne, i još da li je u 
takve aktivnosti unaprjeđenja znanja i 
vještina stručnjaka koji rade s 
nezaposlenim osobama moguće uključiti 
voditelja projekta i mentora s obzirom da 
bi im aktivnosti unaprjeđenja usluga 
povezanih sa pristupom tržištu rada i 
socijalnim uključivanjem nezaposlenih 
osoba pripadnika marginaliziranih 
skupina bile u potpunosti u opisu posla 
pošto bi njihov rad na projektu bio u 
cijelosti posvećen takvim aktivnostima? 

Unutar poglavlja 1.4.1 Ciljne skupine Poziva 
navedi se ciljna skupina Stručnjaci koji rade s 
nezaposlenim osobama pripadnicima 
marginaliziranih skupina na 
području zapošljavanja i socijalnog uključivanja 
tj. stručnjaci koji rade s  
nezaposlenim osobama  
pripadnicima  
marginaliziranih skupina 
i koje na plaćenoj ili volonterskoj osnovi 
facilitiraju i podržavaju osnaživanje pripadnika 
ciljnih skupina i povećanje  
mogućnosti za njihovo zapošljavanje i socijalnu 
uključenost. Nadalje, propisano je da prijavitelj 
mora osigurati da su sudionici u projektnim 
aktivnostima pripadnici ciljne skupine, a za koje 
će ukoliko bude izabran, u ulozi Korisnika, biti 
obvezan osigurati dokaze o njihovoj 
pripadnosti ciljnim skupinama. Pripadnost 
ciljnoj skupini stručnjaka se dokazuje  Izjavom 
institucije/poslodavca ili druge pravne osobe iz 
koje je vidljivo da osoba radi s 
nezaposlenim osobama pripadnicima 
marginaliziranih skupina na područjima 
povećanja zapošljivosti i socijalnog 
uključivanja. 
Slijedom navedenoga, prihvatljive su sve one 
osobe koja rade s pripadnicima marginaliziranh 
skupina na područjima zapošljavanja i 
socijalnog uključivanja. Voditelj projekta i 
mentor mogu biti uključeni u aktivnosti jačanja 
znanja i vještina ukoliko ispunjavaju gore 
navedene uvjete pripadnosti ciljnoj skupini, 
odnosno ukoliko rade s pripadnicima ciljnih 
skupina na području zapošljavanja i socijalnog 
uključivanja o čemu je kao dokaz potrebno 
dostaviti Izjavu. Nadalje, Uputama za 
prijavitelje nije propisano da navedene osobe 
moraju biti zaposlenici prijavitelja ili partnera. 
 

07. molimo dodatno pojašnjenje vezano uz 
uslugu mentorstva koja je po Uputama za 
prijavitelje obavezna za ciljanu skupinu 
korisnika prava na zajamčenu minimalnu 
naknadu. Tko provodi edukaciju za 
socijalno mentorstvo? Je li sama 
edukacija vezana isključivo za djelatnike 
centara za socijalnu skrb obzirom da se 
usluga  spominje u okviru provedenog 
projekta Uspostava podrške u socijalnom 
uključivanju i zapošljavanju socijalno 

U okviru Elementa 3 predviđena je provedba 
„razvoja programa edukacija stručnjaka koji 
rade s nezaposlenim osobama pripadnicima 
marginaliziranih skupina za pružanje usluga 
mentorstva korisnicima prava na zajamčenu 
minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i 
socijalnog uključivanja“ , a u  samoj aktivnosti 
se ne spominje „socijalno mentorstvo“.   
 
Aktivnosti koje se navode u poglavlju 3.3 
prihvatljive aktivnosti se odnose na uslugu 



ugroženih i marginaliziranih skupina gdje 
je predviđena mogućnost da educirani 
djelatnici centara proširuju uslugu 
edukacijom osoba iz zajednice?  Mogu li 
edukaciju za socijalnog mentora 
provoditi stručnjaci iz drugih područja sa 
relevantnim iskustvom na području 
zapošljavanja ranjivih kategorija 
društva?  

mentorstva te nije navedena usluga socijalnog 
mentorstva koju spominjete u pitanju. Nadalje, 
Uputama za prijavitelje nije propisano tko 
provodi edukacije, već to odlučuje prijavitelj 
sam u svojoj projektnoj prijavi u skladu s 
potrebama unutar projekta. Također usluga se 
ne odnosi isključivo na stručnjake zaposlene u 
centrima za socijalnu skrb. 
 
 
Aktivnost „razvoj programa edukacija 
stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama 
pripadnicima marginaliziranih skupina za 
pružanje usluga mentorstva korisnicima prava 
na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem 
radne aktivacije i socijalnog uključivanja“ nije 
namijenjena isključivo za djelatnike Centara za 
socijalnu skrb. 
 
 

08. da li možemo prijaviti projekt, a da bi bio 
prihvatljiv za financiranje koji bi se 
odnosio na specifični cilj br. 2 
Osnaživanje te razvoj mekih i/ili 
transverzalnih  vještina nezaposlenih 
osoba pripadnika marginaliziranih 
kupina provedbom ciljanih programa, 
radionica i/ili pružanje usluge 
mentorstva. 
Projektne aktivnosti odnosile bi se na 
kreativne radionice, radionice za 
samozbrinjavanje, sportske radionice 
izlazak u zajednicu osoba s invaliditetom 
kako bi umanjili rizik od socijalne 
isključenosti i osnaživali promociju 
socijale integracije u društvo i borbu 
protiv svake vrste diskriminacije osoba s 
invaliditetom. Je li prihvatljiv trošak  
zapošljavanje i financiranje osoba za 
provođenje gore navedenih aktivnosti? 

Aktivnosti odnosno troškovi koje predlažete bili 
bi prihvatljivi.  

 


