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24. 11. 2016. 
Izmjene natječajne dokumentacije  

 
a) Upute za prijavitelje 

 
3.2 Trajanje i početak provedbe 
Dio: 
Retroaktivno financiranje troškova prihvatljivo je isključivo za Skupinu 1. Slijedom toga, moći će se 
sufinancirati troškovi koji su nastali u razdoblju od 29.10.2016. do sklapanja Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava te koji su jasno isplanirani u proračunu projektne prijave, a koji se vežu uz 
pružanje usluge osobne asistencije sukladno uvjetima Poziva, kao što su:  

 plaće osobnih asistenata i koordinatora osobnih asistenata sa svim pripadajućim porezima 
i davanjima na plaću i iz plaće;  

 troškovi prijevoza osobnih asistenata i koordinatora osobnih asistenata  

 troškovi upravljanja projektom  

 neizravni troškovi izračunati primjenom fiksne stope do visine ugovorenog postotka izravnih 
troškova osoblja  

 
mijenja se i glasi: 
Retroaktivno financiranje troškova prihvatljivo je isključivo za Skupinu 1. Slijedom toga, moći će se 
sufinancirati troškovi koji su nastali u razdoblju od 29.10.2016. do sklapanja Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava te koji su jasno isplanirani u proračunu projektne prijave, a koji se vežu uz 
pružanje usluge osobne asistencije sukladno uvjetima Poziva, kao što su:  

 plaće osobnih asistenata i koordinatora osobnih asistenata sa svim pripadajućim porezima 
i davanjima na plaću i iz plaće;  

 troškovi prijevoza osobnih asistenata i koordinatora osobnih asistenata  

 troškovi upravljanja projektom  

 neizravni troškovi izračunati primjenom fiksne stope u visini od 15% izravnih troškova 
osoblja 
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4.1.1 Prihvatljivi izdaci 
 
2. NEIZRAVNI TROŠKOVI 
Rečenica: 
Neizravni troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od maksimalno 15% prihvatljivih izravnih 
troškova osoblja, sukladno članku 68. Stavku 1. (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013.  
 
mijenja se i glasi: 
Neizravni troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova 
osoblja, sukladno članku 68. Stavku 1. (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013. 
 
 
 
Dio: 
Izračun:  

C = A X B 
A= Zbroj svih prihvatljivih izravnih troškova osoblja (poglavlje 4.1.1. –TOČKA 1 a)  
B= Fiksna stopa (maksimalno 15%)  
C= Neizravni troškovi 
 
Mijenja se i glasi: 

C = A X B 
A= Zbroj svih prihvatljivih izravnih troškova osoblja (poglavlje 4.1.1. –TOČKA 1 a)  
B= Fiksna stopa (15%) 
C= Neizravni troškovi 
 
 
 
Dio: 
Nakon što prijavitelj u Prijavni obrazac A, Elementi projekta i proračun, uvrsti i označi oznakom 
„izravni troškovi osoblja“ sve izravne troškove osoblja, pod Elementom "Upravljanje projektom i 
administracija" uvrštava samo jednu stavku pod nazivom „Ukupni neizravni troškovi projekta“, 
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upisuje iznos dobiven primjenom %-tka na zbroj svih prihvatljivih izravnih troškova osoblja (Ukupan 
iznos izravnih troškova osoblja na stranici 5 Prijavnog obrasca A) te u stupcu "Oznake" odabire 
oznaku "indirektni troškovi".  
Postotak neizravnih troškova ugovara se temeljem omjera iznosa neizravnih troškova (navedenih 
pod stavkom „Ukupni neizravni troškovi projekta“) i ukupnih izravnih troškova osoblja (na stranici  
5 Prijavnog obrasca A), u prvobitno podnesenom Prijavnom obrascu A, ali ne više od 15% ukupnih 
izravnih troškova osoblja. 

 
mijenja se i glasi: 
Nakon što prijavitelj u Prijavni obrazac A, Elementi projekta i proračun, uvrsti i označi sve izravne 
troškove osoblja oznakom „izravni troškovi osoblja“, pod Elementom "Upravljanje projektom i 
administracija" uvrštava samo jednu stavku troška pod nazivom „Ukupni neizravni troškovi 
projekta“, te upisuje iznos dobiven primjenom %-tka na zbroj svih izravnih troškova osoblja, a u 
stupcu "Oznake" za tu stavku troška odabire oznaku "indirektni troškovi". Dakle, primjenjuje se 
točno 15% na iznos naveden pod „Ukupan iznos izravnih troškova osoblja“ u „Sažetku troškova po 
oznakama“ na stranici 5 Prijavnog obrasca A. 
Postotak neizravnih troškova ugovara se u iznosu od 15% ukupnih izravnih troškova osoblja što znači 

da u „Sažetku troškova po oznakama“ na stranici 5 Prijavnog obrasca A iznos naveden pod „Ukupni 
iznos indirektnih troškova“ mora iznositi točno 15% iznosa navedenog pod „Ukupan iznos 
izravnih troškova osoblja“. 
Nakon provedenog postupka provjere prihvatljivosti izdataka iznos postotka fiksne stope (15%) 
prilagođava se konačnom ukupnom iznosu izravnih troškova osoblja, pri čemu se iznos ukupnih 
prihvatljivih troškova bespovratnih sredstava (naznačen na stranici 6 Prijavnog obrasca A) ne smije 
povećati u odnosu na zatražen u prvobitno podnesenom Prijavnom obrascu A. Slijedom navedenog, 
u slučaju da je potrebno povećati iznos neizravnih troškova kako bi odgovarao primjeni fiksne stope 

od 15%, korekcije će biti provedene na troškovima Elementa projekta „Upravljanje projektom i 
administracija“ ili „Promidžba i vidljivost“, po mogućnosti ne umanjujući pritom izravne 
troškove osoblja. 
 
 
 
 
4.1.2 Neprihvatljivi izdaci 

Točka 
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 standardne veličine jediničnih troškova, fiksni iznosi koji nisu veći od 100.000 EUR javnog 
doprinosa, financiranje primjenom fiksnih stopa (izuzev primjene fiksne stope do visine od 
15% izravnih troškova osoblja), utvrđeno primjenom postotka na jednu ili više utvrđenih 
kategorija troškova 

 
mijenja se i glasi: 

 standardne veličine jediničnih troškova, fiksni iznosi koji nisu veći od 100.000 EUR javnog 
doprinosa, financiranje primjenom fiksnih stopa (izuzev primjene fiksne stope u visini od 
15% izravnih troškova osoblja), utvrđeno primjenom postotka na jednu ili više utvrđenih 
kategorija troškova 

 
 
 

b)  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. 
 
Točka 3.5 
Neizravni troškovi, sukladno točki 8.4 ovog Ugovora, mogu biti odobreni do maksimalno <unesi 
postotak, maksimalno 15%>% od iznosa odobrenih prihvatljivih izravnih troškova osoblja. 
 
mijenja se i glasi: 
Neizravni troškovi, sukladno točki 8.4 ovog Ugovora, mogu biti odobreni u iznosu od 15% odobrenih 
prihvatljivih izravnih troškova osoblja. 
 
 
 
Točka 3.8 
[Primjenjivo samo za Skupinu 1 
Sukladno točki 2.4, prije stupanja Ugovora na snagu prihvatljivi su sljedeći troškovi: plaće osobnih 
asistenata i koordinatora osobnih asistenata sa svim pripadajućim porezima i davanjima na plaću i 
iz plaće, troškovi prijevoza osobnih asistenata i koordinatora osobnih asistenata, troškovi 
upravljanja projektom i neizravni troškovi izračunati primjenom fiksne stope do visine ugovorenog 
postotka izravnih troškova osoblja] 
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mijenja se i glasi: 
[Primjenjivo samo za Skupinu 1 
Sukladno točki 2.4, prije stupanja Ugovora na snagu prihvatljivi su sljedeći troškovi: plaće osobnih 
asistenata i koordinatora osobnih asistenata sa svim pripadajućim porezima i davanjima na plaću i 
iz plaće, troškovi prijevoza osobnih asistenata i koordinatora osobnih asistenata, troškovi 
upravljanja projektom i neizravni troškovi izračunati primjenom fiksne stope od 15% izravnih 
troškova osoblja] 
 
 
 
U točki 5.1 dio: 
standardne veličine jediničnih troškova, fiksni iznosi koji nisu veći od 100.000 EUR javnog doprinosa, 
financiranje primjenom fiksnih stopa (izuzev primjene fiksne stope do visine od 15% izravnih 
troškova osoblja), utvrđeno primjenom postotka na jednu ili više utvrđenih kategorija troškova 
 
mijenja se i glasi: 
standardne veličine jediničnih troškova, fiksni iznosi koji nisu veći od 100.000 EUR javnog doprinosa, 
financiranje primjenom fiksnih stopa (izuzev primjene fiksne stope u visini od 15% izravnih troškova 
osoblja), utvrđeno primjenom postotka na jednu ili više utvrđenih kategorija troškova 
 
 
Točka 8.4: 
Neizravni troškovi su troškovi koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s 
pojedinačnom aktivnošću te za koje je teško utvrditi točan iznos koji se može pripisati određenoj 
aktivnosti. Neizravni troškovi su prihvatljivi ukoliko su izračunati primjenom fiksne stope u postotku 
od prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. stavku 1. (b) Uredbe (EU) br. 
1303/2013. Prihvatljivi izravni troškovi osoblja predstavljaju naknade za obavljeni rad osoblja koje 
je izravno uključeno u provedbu projekta. 
Za neizravne troškove u visini definiranoj točkom 3.5 ovog Ugovora, PT2 neće provoditi provjere 
dokazne dokumentacije navedene u točki 17.4 Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte 
financirane iz Europskog socijalnog Fonda u financijskom razdoblju 2014.–2020. (Prilog II). 
 
 
mijenja se i glasi: 
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Neizravni troškovi su troškovi koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s 
pojedinačnom aktivnošću te za koje je teško utvrditi točan iznos koji se može pripisati određenoj 
aktivnosti. Neizravni troškovi su prihvatljivi ukoliko su izračunati primjenom fiksne stope u visini od 
15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. stavku 1. (b) Uredbe (EU) br. 
1303/2013. Prihvatljivi izravni troškovi osoblja predstavljaju naknade za obavljeni rad osoblja koje 
je izravno uključeno u provedbu projekta. 
Za neizravne troškove definirane točkom 3.5 ovog Ugovora, PT2 neće provoditi provjere dokazne 
dokumentacije navedene u točki 17.4 Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte financirane iz 
Europskog socijalnog Fonda u financijskom razdoblju 2014.–2020. (Prilog II). 
 


