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1. Mogu li osobe čijem je članu obitelji 
priznato pravo na status njegovatelja 
ili status roditelja njegovatelja 
ostvariti pravo na uslugu osobnog 
asistenta? 
 

Uputama za prijavitelje definirano je da su u okviru 
Skupine 1 ovoga Poziva prihvatljivi samo pripadnici 
prihvatljivih ciljnih skupina koji 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, odnosno u okviru faze III 
nije moguće zatražiti procjenu Odbora za utvrđivanje 
potrebe za uslugom osobne asistencije za nove 
korisnike kojima do sada navedena uvjerenja nisu 
izdana. Slijedom navedenog, osobe čijem je članu 
obitelji priznato pravo na status njegovatelja ili status 
roditelja njegovatelja mogu  ostvariti pravo na uslugu 
osobnog asistenta ukoliko ispunjavaju sve uvjete za 
prihvatljivost ciljne skupine u okviru Skupine 1, 
propisane Uputama za prijavitelje.   

2. Mogu li osobe koje su lišene poslovne 
sposobnosti ostvariti pravo na uslugu 
osobnog asistenta? 

Mogu, ukoliko ispunjavaju sve ostale uvjete za 
prihvatljivost ciljne skupine u okviru Skupine 1, 
propisane Uputama za prijavitelje.   

3. Trebaju li korisnici u skupini 3, osim 
specijalističkog nalaza oftalmologa, 
imati i dokumentaciju o utvrđivanju 
tjelesnog oštećenja? 

Za dokazivanje pripadnosti ciljnoj skupini - slijepe 
osobe u okviru Skupine 3, potrebno je osigurati dokaz 
propisan u poglavlju 1.4 Svrha i cilj poziva na dostavu 
projektnih prijedloga Uputa za prijavitelje, odnosno 
nalaz/mišljenje/rješenje relevantnog tijela koje 
dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja. Pod 
pojmom relevantna tijela podrazumijevaju se tijela 
vještačenja, odnosno tijela s javnim ovlastima koja 
izdaju nalaze, rješenja ili mišljenja u svrhu priznavanja 
prava iz sustava obrazovanja, zdravstva, socijalne 
skrbi te mirovinskoga sustava te tijela s javnim 
ovlastima koja priznaju prava iz sustava obrazovanja, 
zdravstva, socijalne skrbi te mirovinskoga sustava. 
 

 


