
 
3. SET PITANJA I ODGOVORI U OKVIRU ESF POZIVA 

UP.02.2.2.09 „RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM-FAZA II“ 

20. 06. 2018.  

01. U uputama za prijavitelje , za Skupinu 1 stoji da su, 

između ostaloga, to osobe starije od 18 godina. 

Znači li to da ne postoji gornja granica dobi? 

 Uputama za prijavitelje je propisano da su prihvatljive ciljne 
skupine u okviru Skupine 1:   
1. odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta 
koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o 
ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili 
Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne 
asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne 
asistencije, 
2. odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim 
oštećenjima koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela 
vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne 
asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za 
uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje 
usluge osobne asistencije  
s navršenih 18 godina i stariji na dan podnošenja projektne 
prijave na poziv na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj 
usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 2”. 
Dakle, Upute za prijavitelje ne propisuju gornju granicu dobi.    

02. Nastavno na projekt koji je još u trajanju ( i traje 

do kraja 3. mjeseca 2019.) trebamo napomenuti 

kako nam dio korisnika završava s primanjem 

usluge osobne asistencije u 9.mjesecu 

2018.godine (jer im ističu 24 mjeseca na koje 

imaju pravo primati uslugu OA), a dio korisnika 

prima istu uslugu do kraja 3.mjeseca. Da li je 

moguće u ovaj projekt uključiti sve ove korisnike 

neovisno o tome kada završava pružanje usluge 

osobne asistencije, a kroz proračun tajmirati kada 

će usluga OA koju primaju biti financirana iz ovog 

novog projekta? 

Točno. Prijavitelj koji želi korisnicima osigurati kontinuitet u 

pružanju usluge osobne asistencije, u skladu s njihovim 

potrebama planira datum početak pružanja usluge osobne 

asistencije za svakog pojedinog korisnika, uzimajući u obzir da 

je trajanje pojedinog projekta ograničeno na najmanje 24, a 

najviše 30 mjeseci te da je prihvatljivo pružanje usluge osobne 

asistencije u najdužem trajanju od 24 mjeseca za svakog 

pojedinog korisnika.     

03. Ukoliko je pripadnik ciljne skupine (Skupina 
1. Odrasle osobe s najtežom vrstom i 
stupnjem invaliditeta) smješten/a u dom za 
starije i nemoćne može li ta osoba biti 
korisnik ovog projekta – usluge osobne 
asistencije? 

Pravo na uslugu osobne asistencije ima svaki onaj 
pripadnik/ca ciljne skupine koji posjeduje uvjerenje 
neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje 
usluge osobne asistencije ili Odbora za utvrđivanje potrebe za 
uslugom osobne asistencije uz ostalu propisanu dokaznu 
dokumentaciju neovisno o tome gdje je smješten. 

04.   
Utječe li činjenica da je osoba s invaliditetom 
u udomiteljskoj obitelji na njegovo pravo na 
osobnog asistenta? 
  
  



05. Vezano za proces utvrđivanja prava na osobnog 
asistenta, snosi li prijavitelj projekta trošak 
ukoliko se prijavljenom korisniku ne prizna pravo 
na osobnog asistenta? 

Pitanja vezana uz Poziv udrugama osoba s invaliditetom i 
udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom da 
prijave potencijalne nove korisnike usluge osobne asistencije 
se postavljaju na adresu e-pošte: udrugeosi@mdomsp.hr 
kako je navedeno u samom Pozivu, link: 
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-novih-
korisnika-usluge-osobne-asistencije-udruga-osoba-s-
invaliditetom-i-udruga-koje-djeluju-u-korist-osoba-s-
invaliditetom-u-republici-hrvatskoj/10134 . 

06. Može se prvo čekati odobrenje Odbora za 
utvrđivanje potrebe za uslugom osobne 
asistencije prije podnošenja projektnog prijedloga 
kako bi se mogao navesti točan broj pripadnika 
ciljne skupine? 

Prihvatljivi su za financiranje samo oni korisnici koji 
ispunjavaju uvjete propisane uputama za prijavitelje, što 
između ostalog unutar Skupine 1 Poziva uključuje da je riječ o 
osobama koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela 
vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne 
asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za 
uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje 
usluge osobne asistencije. Ukoliko prijavitelj tijekom 
provedbe projekta ne ostvari ciljane vrijednosti pokazatelja, 
PT2 će primijeniti financijsku korekciju sukladno točki 8.6 
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 
financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom 
razdoblju 2014.-2020. (Prilog 1). S obzirom na navedeno, 
savjetujemo da se u projektni prijedlog uključe samo one 
osobe koje imaju izdano uvjerenje Odbora.    
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