
 

 

 
 
 
 

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA NABAVU USLUGA 

 
Naziv nabave: 

 

NABAVA USLUGE STRUČNJAKA ZA IZRADU I PROVEDBU PROGRAMA 
PRIPREME NEZAPOSLENIH MARGINALIZIRANIH SKUPINA TE 
PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA SAVJETNIKA / MENTORA ZA 

TRANZICIJU ZA POTREBE PROJEKTA „KISS – Kreativne industrije, 
samozapošljavanje i samopouzdanje“ 

 
 
 
 

 

Financirano iz poziva: Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/podrska-socijalnom-ukljucivanju-i-zaposljavanju-

marginaliziranih-skupina/   

Referentna oznaka poziva: UP.02.1.1.06. 
Naziv Ugovora: „KISS – Kreativne industrije, samozapošljavanje i samopouzdanje. 

Broj ugovora: UP.02.1.1.06.0036 
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Podaci o Naručitelju 

Naručitelj: Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije 

Adresa: Trg Dragutina Domjanića 6, 49210 Zabok  

OIB: 61077038174 
Telefon: +385 (0)49 221 973 
Fax: +385 (0)49 221 973  
URL: https://www.dmskzz.hr/  
 

Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima  

Kontakt osoba: Nataša Hlaban, 
E-pošta: natasa@dmskzz.hr  
 

 
Adresa/izvor gdje su dodatne informacije/dokumentacija dostupne: 

http://www.strukturnifondovi.hr. 
 

 

PODACI O PREDMETU NABAVE 

Predmet je  nabava stručnjaka za osmišljavanje, izradu i provedbu programa za ukupno 30 
nezaposlenih osoba s invaliditetom te nezaposlenih mladih kao pripreme na tranziciju, odnosno 
aktivno traženje i nalaženje posla. Projekt razvojem i provedbom jedinstvenog programa potpore 
povećava osvješćivanje vlastitih potencijala, analizu osobnih sklonosti, komunikacijske vještine i 
karijerne sposobnosti, razvijanje vještina vlastite prezentacije te osigurava uvježbavanje praktičnih 
vještina – izradu životopisa i ponuda, komunikacijske vještine, uvježbavanje intervjua za posao.   U 
smislu ostvarivanja ciljeva projekta pokrenuta je nabava vanjskih usluga, nabave gotovog Programa 
pripreme nezaposlenih osoba s invaliditetom i nezaposlenih mladih na tranziciju (aktivno traženje i 
nalaženje posla), te kao „Know-How“ Ponuditelja koji prenosi vlasništvo Naručitelja, kao i izvedba 
Programa korisnicima Naručitelja prema metodologiji Izvoditelja koju također prenosi u vlasništvo 
Naručitelja (nastava i praktikumi). Traženi stručnjaci će provesti teorijsku i praktičnu edukaciju za 
polaznike prema definiranim uvjetima Naručitelja. Isto tako, nabava uključuje nabavu stručnjaka za 
osposobljavanje savjetnika / mentora za tranziciju u cilju stjecanja kompetencija za provedbu 
programa podrške, motiviranja i stručnog vođenja nezaposlenih mladih i osoba s invaliditetom u 
procesu njihova aktivnog traženja i pronalaženja posla, koji stručnjaci bi trebali osposobiti savjetnika / 
mentora za naredno i samostalno izvođenje programa kojim se ostvaruju ciljevi Projekta. 

https://www.dmskzz.hr/
mailto:natasa@dmskzz.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/


 

 

 

 Naziv Opis Količina 

1. 

PROGRAM PRIPREME 
NEZAPOSLENIH OSOBA S 

INVALIDITETOM I 
NEZAPOSLENIH MLADIH 

NA TRANZICIJU (AKTIVNO 
TRAŽENJE I NALAŽENJE 

POSLA), OSMIŠLJAVANJE, 
IZRADA I ISPORUKA 

PROGRAMA KAO “KNOW-
HOW” PONUDITELJA U 

VLASNIŠTVO NARUČITELJA 
TE IZVEDBA PROGRAMA 
PREMA METODOLOGIJI 

IZVODITELJA KOJU 
TAKOĐER PRENOSI U 

VLASNIŠTVO NARUČITELJA. 

Provedba radionice u trajanju 6 dana (48 
nastavnih sati) i 2 praktikuma (16 nastavnih 

sati) za 3 grupe po 10 polaznika. 

1 ugovor 

2. 
PROGRAM 

OSPOSOBLJAVANJA 
SAVJETNIKA ZA TRANZICIJU 

Provedba radionice u trajanju 7 dana (56 

nastavna sata) I 3 praktikuma (24 nastavna 
sata) za 1 grupu od 10 polaznika 

 

 

Stručne sposobnosti stručnjaka sadržani su u dokumentaciji za nadmetanje. 

 

DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA  

 

Ponuda se u zatvorenoj omotnici, prema uputama navedenim u Dokumentaciji za nadmetanje,  
dostavlja do 28.02.2019. do 14.00 sati, na adresu Naručitelja: Društvo multiple skleroze Krapinsko-
zagorske županije, Trg Dragutina Domjanića 6, 49210 Zabok. 

 
 


