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Izmjene natječajne dokumentacije 07. prosinca 2016. 

 
a) Upute za prijavitelje 

 
U točki 1.4 Svrha i cilj te ciljne skupine Poziva na dostavu projektnih prijedloga dio 
Skupina 1 

1. Odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, u dobi od 18 do 65 godina 
2. Odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, u dobi od 18 do 65 

godina 
 

Za sve sudionike unutar ove ciljne skupine, potrebno je osigurati:  
o Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge 

osobne asistencije ili 
Uvjerenje Odbora o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije, 

o Nalaz i mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja, 
o Presliku osobne iskaznice, 
o Ukoliko su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – potvrda o vođenju u 

evidenciji HZZ-a, a ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – izjava 
osobe da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao (primjenjivo 
samo za nezaposlene sudionike uključene u pokazatelj CO01). 

 
Skupina 2  

1. Odrasle gluhe, gluhoslijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina 
 
Za sve sudionike unutar ove ciljne skupine, potrebno je osigurati: 

o Nalaz i mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja, 
o Presliku osobne iskaznica, 
o Ukoliko su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – potvrda o vođenju u 

evidenciji HZZ-a, a ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – izjava 
osobe da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao (primjenjivo 
samo za nezaposlene sudionike uključene u pokazatelj CO01). 

 
Skupina 3  

1. Odrasle slijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina   
 
Za sve sudionike unutar ove ciljne skupine, potrebno je osigurati: 
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o Nalaz i mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja, 
o Presliku osobne iskaznica, 
o Ukoliko su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – potvrda o vođenju u 

evidenciji HZZ-a, a ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – izjava 
osobe da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao (primjenjivo 
samo za nezaposlene sudionike uključene u pokazatelj CO01) 

 
 
mijenja se i glasi: 
Skupina 1 

1. Odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, u dobi od 18 do 65 godina 
2. Odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, u dobi od 18 do 65 
godina 
 
Za sve sudionike unutar ove ciljne skupine, potrebno je osigurati:  

o 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, 

o Nalaz i mišljenje relevantnog tijela koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak 
oštećenja ili 
Rješenje relevantnog tijela koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja, 

o Presliku osobne iskaznice, 
o Ukoliko su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – potvrda o vođenju u 

evidenciji HZZ-a, a ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – izjava 
osobe da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao (primjenjivo 
samo za nezaposlene sudionike uključene u pokazatelj CO01). 

 
Skupina 2  

2. Odrasle gluhe, gluhoslijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina 
 
Za sve sudionike unutar ove ciljne skupine, potrebno je osigurati: 

o Nalaz i mišljenje relevantnog tijela koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak 
oštećenja ili 
Rješenje relevantnog tijela koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja, 

o Presliku osobne iskaznice, 
o Ukoliko su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – potvrda o vođenju u 

evidenciji HZZ-a, a ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – izjava 
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osobe da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao (primjenjivo 
samo za nezaposlene sudionike uključene u pokazatelj CO01). 

 
Skupina 3  

2. Odrasle slijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina   
 
Za sve sudionike unutar ove ciljne skupine, potrebno je osigurati: 

o Nalaz i mišljenje relevantnog tijela koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak 
oštećenja ili 
Rješenje relevantnog tijela koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja, 

o Presliku osobne iskaznice, 
o Ukoliko su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – potvrda o vođenju u 

evidenciji HZZ-a, a ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – izjava 
osobe da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao (primjenjivo 
samo za nezaposlene sudionike uključene u pokazatelj CO01). 

 
 
 
 
 
 
Točka 1.6 Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava 
 
Tablica: 
 

POTPORE 
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA 

Najniža vrijednost potpore Najviša vrijednost potpore 

Skupina 1. 400.000,00 kn 2.000.000.000,00 kn 

Skupina 2. 160.000,00 kn 1.100.000.000,00 kn 

Skupina 3. 120.000,00 kn 500.000,00 kn 
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mijenja se i glasi: 
 

POTPORE 
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA 

Najniža vrijednost potpore Najviša vrijednost potpore 

Skupina 1. 400.000,00 kn 2.000.000,00 kn 

Skupina 2. 160.000,00 kn 1.100.000,00 kn 

Skupina 3. 120.000,00 kn 500.000,00 kn 

 
 
 
 
U točki 4.1.1 Prihvatljivi izdaci 
1. IZRAVNI TROŠKOVI 
a. IZRAVNI TROŠKOVI OSOBLJA 
UVJETI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE: 
Skupina 1: Osoba koja će biti zaposlena kao osobni asistent mora udovoljavati sljedećim 
uvjetima: 
 

- imati: 

 najmanje završenu srednju školu ili 

 osnovnu školi i završen tečaj za njegovatelja 
- nije član obitelji korisnika osim u iznimnim slučajevima (izoliranost terena na kojem živi 

korisnik, specifične zdravstvene situacije korisnika zbog koje je potrebna usluga za koju 
je posebno educiran upravo član obitelji koji se predlaže za asistenta i sl.) za što je 
potrebno ishoditi odobrenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku 

 
Osnovica za izračun mjesečne naknade za rad osobnog asistenta je 2.000,00 kn neto za 80 sati 
mjesečno. Mjesečna naknada ne može biti viša od propisanog iznosa ali može biti uvećana za 
dodatke na plaću koji se isplaćuju u skladu sa Zakonom o radu. 
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mijenja se i glasi: 
Skupina 1: Osoba koja će biti zaposlena kao osobni asistent mora udovoljavati sljedećim 
uvjetima: 
 

- imati: 

 najmanje završenu srednju školu ili 

 osnovnu školu i završen tečaj za njegovatelja ili osobnog asistenta 
- nije član obitelji korisnika osim u iznimnim slučajevima (izoliranost terena na kojem živi 

korisnik, specifične zdravstvene situacije korisnika zbog koje je potrebna usluga za koju 
je osposobljen upravo član obitelji koji se predlaže za asistenta i sl.) za što je potrebno 
ishoditi odobrenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

 
Osnovica za izračun mjesečne naknade za rad osobnog asistenta je 2.000,00 kn neto za polovicu 
ukupnog mjesečnog fonda sati rada po korisniku. Mjesečna naknada ne može biti viša od 
propisanog iznosa ali može biti uvećana za dodatke na plaću koji se isplaćuju u skladu sa 
Zakonom o radu. 
 
 
 
 
Dio SKUPINA 2: Osoba koja će biti zaposlena kao tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog 
jezika mora udovoljavati sljedećim uvjetima: 
 

- imati završenu edukaciju/tečaj za tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika u 
trenutku sklapanja ugovora o radu za pružanju ove usluge. 

 
Najviša naknada koja se može zatražiti iz financijskih sredstava ovog poziva na dostavu 
projektnih prijedloga za plaće osoba koje će pružati usluge tumača/prevoditelja hrvatskog 
znakovnog jezika koji je sklopio ugovor o radu može iznositi najviše 6.400,00 kn bruto za puno 
radno vrijeme ili za nepuno radno vrijeme proporcionalno broju odrađenih sati, ali u okviru 
bruto iznosa plaće za puno radno vrijeme, uvećano za dodatke na plaću koji se isplaćuju u skladu 
sa Zakonom o radu. 
 
SKUPINA 3: Osoba koja će biti zaposlena kao videći pratitelj mora udovoljavati sljedećim 
uvjetima: 
 

- imati najmanje srednju stručnu spremu (SSS)  
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Najviši naknada koja se može zatražiti iz financijskih sredstava ovog poziva na dostavu 
projektnih prijedloga za plaće osoba koje će pružati usluge videćeg pratitelja koji je sklopio 
ugovor o radu može iznositi najviše 6.400,00 kuna bruto za puno radno vrijeme ili za nepuno 
radno vrijeme proporcionalno broju odrađenih sati, ali u okviru bruto iznosa plaće za puno 
radno vrijeme, uvećano za dodatke na plaću koji se isplaćuju u skladu sa Zakonom o radu. 
 
 
mijenja se i glasi: 
SKUPINA 2: Osoba koja će biti zaposlena kao tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika 
mora udovoljavati sljedećim uvjetima: 
 

- imati završenu edukaciju/tečaj za tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika u 
trenutku sklapanja ugovora o radu za pružanju ove usluge. 

 
Najviša naknada koja se može zatražiti iz financijskih sredstava ovog poziva na dostavu 
projektnih prijedloga za plaće osoba koje će pružati usluge tumača/prevoditelja hrvatskog 
znakovnog jezika koji je sklopio ugovor o radu može iznositi najviše 6.400,00 kn bruto II za puno 
radno vrijeme ili za nepuno radno vrijeme proporcionalno broju odrađenih sati, ali u okviru 
bruto iznosa plaće za puno radno vrijeme, uvećano za dodatke na plaću koji se isplaćuju u skladu 
sa Zakonom o radu. 
 
SKUPINA 3: Osoba koja će biti zaposlena kao videći pratitelj mora udovoljavati sljedećim 
uvjetima: 
 

- imati najmanje srednju stručnu spremu (SSS)  
 
Najviša naknada koja se može zatražiti iz financijskih sredstava ovog poziva na dostavu 
projektnih prijedloga za plaće osoba koje će pružati usluge videćeg pratitelja koji je sklopio 
ugovor o radu može iznositi najviše 6.400,00 kuna bruto II za puno radno vrijeme ili za nepuno 
radno vrijeme proporcionalno broju odrađenih sati, ali u okviru bruto iznosa plaće za puno 
radno vrijeme, uvećano za dodatke na plaću koji se isplaćuju u skladu sa Zakonom o radu. 
 
 
U točki b. OSTALI IZRAVNI TROŠKOVI 
3. Troškovi vanjskih usluga  
a) Troškovi vanjskih usluga neposredno vezanih uz projekt:  

 usluga osobne asistencije/ videćeg pratitelja/tumača hrvatskog znakovnog jezika  

 usluge prevođenja;  
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 usluge edukacije vezane uz pružanje i korištenje usluga za sve skupine;  

 usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije.  

 usluga evaluacije projekta ako je predviđeno projektom,  

 materijali i drugi popratni troškovi vezano uz provedbu aktivnosti.  

 
 
mijenja se i glasi: 
  
a) Troškovi vanjskih usluga neposredno vezanih uz projekt:  

 usluge prevođenja;  

 usluge edukacije vezane uz pružanje i korištenje usluga za sve skupine;  

 usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije;  

 usluga evaluacije projekta ako je predviđeno projektom;  

 materijali i drugi popratni troškovi vezano uz provedbu aktivnosti. 

 
 
 
 
U točki 5.1 Način podnošenja projektnog prijedloga ispred zadnje rečenice dodaje se odlomak: 

U slučaju slanja projektnog prijedloga poštanskom pošiljkom, preporuka je da se medij (npr. 
CD/DVD) koji sadrži elektroničku verziju dokumentacije dodatno zaštiti kako bi se spriječila 
mogućnost njegova oštećenja. 

Ukoliko je medij na kojem se nalazi elektronička verzija tražene dokumentacije nečitljiv, PT2 
može od prijavitelja, u sklopu zahtjeva za pojašnjenjem, zatražiti ponovnu dostavu elektroničkih 
preslika dokumenata. U tom slučaju, prijavitelj je obvezan osigurati verziju dokumentacije koja 
prethodi datumu i vremenu predaje projektnog prijedloga na Poziv. 
 
 
 

b) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog 
socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. 

 
Točka 8.2.1. o pripadnosti sudionika ciljnim skupinama kako slijedi:  
[Primjenjivo samo za Skupinu 1  
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- uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne 
asistencije ili Uvjerenje Odbora o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije;  

- preslika osobne iskaznice.  
 
Primjenjivo samo za Skupine 2 i 3 

- nalaz i mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja;  

- preslika osobne iskaznice.]  

 
 
mijenja se i glasi: 

8.2.1. o pripadnosti sudionika ciljnim skupinama kako slijedi:  
[Primjenjivo samo za Skupinu 1  
- 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;  

- preslika osobne iskaznice.  
 
Primjenjivo samo za Skupine 2 i 3 

- Nalaz i mišljenje ili Rješenje relevantnog tijela koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak 
oštećenja;  

- preslika osobne iskaznice.]  

 
 
Točka 8.2.2 o ispunjenju pokazatelja kako slijedi:  
- za pokazatelj CO16 Sudionici s invaliditetom – nalaz i mišljenje relevantnog tijela vještačenja 
o vrsti oštećenja;  

- za pokazatelj CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene - ukoliko su u evidenciji 
nezaposlenih osoba HZZ-a potvrdu o vođenju u evidenciji HZZ-a, a ukoliko nisu u evidenciji 
nezaposlenih osoba HZZ-a izjavu osobe da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži 
posao,  

- za pokazatelje CO06 Mlađi od 25 godina i CO07 Stariji od 54 godina - presliku osobne 
iskaznice.  
 
 
mijenja se i glasi: 
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8.2.2 o ispunjenju pokazatelja kako slijedi:  
- za pokazatelj CO16 Sudionici s invaliditetom – Nalaz i mišljenje ili Rješenje relevantnog tijela 
koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja;  

- za pokazatelj CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene - ukoliko su u evidenciji 
nezaposlenih osoba HZZ-a potvrdu o vođenju u evidenciji HZZ-a, a ukoliko nisu u evidenciji 
nezaposlenih osoba HZZ-a izjavu osobe da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži 
posao;  

- za pokazatelje CO06 Mlađi od 25 godina i CO07 Stariji od 54 godina - presliku osobne 
iskaznice. 

 
 
Dio [Primjenjivo samo za Skupinu 1  
8.2.3 za prihvatljivost osobnih asistenata:  
- dokument kojim osoba dokazuje da je završila osnovnu školu i tečaj za njegovatelja  
 
ili dokument kojim osoba dokazuje da je završila srednju školu;  
- izjava korisnika bespovratnih sredstava da korisnici usluge osobne asistencije i osobni 
asistenti nisu članovi iste obitelji ili  
 
ili odobrenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

 
mijenja se i glasi: 

[Primjenjivo samo za Skupinu 1  
8.2.3 za prihvatljivost osobnih asistenata:  
- dokument kojim osoba dokazuje da je završila osnovnu školu i tečaj za njegovatelja ili  
osobnog asistenta 
 
ili dokument kojim osoba dokazuje da je završila srednju školu;  
- izjava korisnika bespovratnih sredstava da korisnici usluge osobne asistencije i osobni 
asistenti nisu članovi iste obitelji  
 
ili odobrenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

 
 
Dodaje se nova točka 8.7 koja glasi: 
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Ukupni neizravni troškovi ugovora izračunati primjenom fiksne stope u visini od 15% izravnih 
troškova osoblja izuzimaju se iz ukupne vrijednosti elementa u kojem se nalaze u smislu 
primjene točke 12.2 pod g i točke 21.2 pod c Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte 
financirane iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.–2020. (Prilog II). 
 
dok postojeća točka 8.7 postaje točka 8.8. 


