
II. Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga 

 

UNAPRJEĐENJE POSTOJEĆIH I ŠIRENJE USLUGA 

IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI NA PODRUČJU URBANIH 

AGLOMERACIJA/PODRUČJA  OSIJEK, PULA, RIJEKA, SLAVONSKI 

BROD, SPLIT, ZADAR I ZAGREB 

 

Referentni broj poziva: UP.02.1.1.15 

 

Radi veće točnosti i jasnoće natječajne dokumentacije te izmjene početnog roka 

zaprimanja projektnih prijava, u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga 

„UNAPRJEĐENJE POSTOJEĆIH I ŠIRENJE USLUGA IZVANINSTITUCIONALNE 

SKRBI NA PODRUČJU URBANIH AGLOMERACIJA/PODRUČJA  OSIJEK, PULA, 

RIJEKA, SLAVONSKI BROD, SPLIT, ZADAR I ZAGREB“ u okviru Operativnog 

programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, objavljenom 31. srpnja 2020. 

godine na stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr, ispravlja se sljedeće: 

 

1. Upute za prijavitelje, u točki 1.5. Pokazatelji, briše se tablica: 

 

Pokazatelj operacije  

 

Naziv pokazatelja  Opis pokazatelja  

 

 

 

UP.02.2.2.15-01 

 

 

 

 

Broj članova 

obitelji/udomiteljskih 

obitelji uključenih u 

projektne aktivnosti 

Pokazatelj za ciljanu 

skupinu 

Članovi obitelji / 

udomiteljskih obitelji 

svih ranjivih skupina 

Poziva koje sudjeluju u 

aktivnostima i imaju 

izravnu korist od ESF 

aktivnosti te za koje 

nastaje izdatak (izravno ili 

neizravno), a mogu se 

identificirati na način da se 

od njih traže osobni 

podaci. 

 

 

 

 

 

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/


Te se dodaje tablica kako slijedi: 

 

Neobvezni pokazatelj 

Pokazatelj operacije – 

naziv pokazatelja 

Opis pokazatelja Dokaz ostvarenja 

 

 

 

UP.02.2.2.15-01 

Broj članova 

obitelji/udomiteljskih 

obitelji uključenih u 

projektne aktivnosti 

 

 

 

Pokazatelj za ciljanu 

skupinu 

Članovi obitelji / 

udomiteljskih obitelji 

svih ranjivih skupina 

Poziva koje sudjeluju u 

aktivnostima i imaju 

izravnu korist od ESF 

aktivnosti te za koje 

nastaje izdatak (izravno ili 

neizravno), a mogu se 

identificirati na način da se 

od njih traže osobni 

podaci. 

Za članove obitelji: 

• uvjerenje/potvrda 
centra za socijalnu 
skrb iz kojeg je 
vidljivo da je član 
obitelji pripadnika 
ciljane skupine 
 

Za članove udomiteljske 

obitelji: 

• potvrda/uvjerenje 
centra za socijalnu 
skrb na čijem 
području udomitelj 
ima prebivalište iz 
koje je vidljivo da je 
udomitelj evidentiran 
u Registru 
udomitelja ili da je 
član udomiteljske 
obitelji evidentiran u 
Registru udomitelja 

 

 

 

2.  Upute za prijavitelje, u točki 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga tekst: 

 

 „Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 17. kolovoza 2020. godine od 9 sati 

ujutro“ 

 

mijenja se i glasi: 

 

„Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 07. rujna 2020. godine od 9 sati 

ujutro“ 

 

3. Upute za prijavitelje, u točki 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga tekst: 

„Ministarstvo uprave“ 

Mijenja se i glasi: 



„Ministarstvo pravosuđa i uprave“ 

 

4. Upute za prijavitelje, u točki 5.7. Otkazivanje poziva tekst: 

 

„Ministarstva rada i mirovinskoga sustava“ 

mijenja se i glasi: 

„Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike“ 

 

5. Prilog 2 Posebni uvjeti ugovora u članku 3. tekst: 

 

„3.6“  

mijenja se i glasi  

„3.5“ 

 

6. Prilog 2 Posebni uvjeti ugovora u točki 8.1.2 O ispunjenju pokazatelja dodaje se 

pokazatelj sukladno izmjenama UzP-a kako slijedi: 

„UP.02.2.2.15-01 Broj članova obitelji/udomiteljskih obitelji uključenih u projektne 
aktivnosti 

 
Za članove obitelji: 

 uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je član obitelji 
pripadnika ciljane skupine 
 

Za članove udomiteljske obitelji: 

 potvrda/uvjerenje centra za socijalnu skrb na čijem području udomitelj ima 
prebivalište iz koje je vidljivo da je udomitelj evidentiran u Registru udomitelja 
ili da je član udomiteljske obitelji evidentiran u Registru udomitelja“ 
 
 

7. Prilog 2 Posebni uvjeti ugovora u točki 8.3 na kraju teksta dodaje se rečenica: 

 

„Za ostale prihvatljive troškove projekta PT2 neće provoditi provjeru dokazne 

dokumentacije navedene u točki 17.4. Općih uvjeta.“ 


