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Izmjene i dopune natječajne dokumentacije 
 
 
A) Upute za prijavitelje  
 

 U točki 1.4. Svrha i cilj te ciljane skupine Poziva na dostavu projektnih 
prijedloga, tekst: 

… 
(str. 15) 
 
Posredničko tijelo razine 2 će izvršiti provjeru o tome da se osoba ne vodi u evidenciji 
nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 
Mijenja se i glasi: 
 
Posredničko tijelo razine 2 će izvršiti provjeru o tome da se osoba ne vodi u evidenciji 
nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zadnjih 4 mjeseca prije 
ulaska u projektnu aktivnost. 
 

 Tekst fusnote br. 39 
… 
(str. 16) 
 
39 Ako se projektne aktivnosti odnose na maloljetnike, Korisnici (uspješni Prijavitelji) 
će tijekom provedbe projekta, za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti 
biti u kontaktu s maloljetnicima, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje/PT2 morati 
dostaviti uvjerenje da se protiv tih osoba ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 
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mjeseci (uvjerenje je moguće ishoditi putem sustava e–građani: https://gov.hr/moja-
uprava/drzavljanstvo-i-isprave/potvrde-i-uvjerenja/uvjerenje-da-se-ne-vodi-kazneni-
postupak/1625). Nadalje, Korisnik je dužan tijekom provedbe projekta dostaviti 
suglasnost roditelja/skrbnika (dovoljno je da jedna osoba potpiše istu) za 
sudjelovanje njihovog djeteta u projektnim aktivnostima. 
 
Mijenja se i glasi: 
 
39 Ako se projektne aktivnosti odnose na maloljetnike, Korisnici (uspješni Prijavitelji) 
će tijekom provedbe projekta, za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti 
biti u kontaktu s maloljetnicima, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje/PT2 morati 
dostaviti uvjerenje da se protiv tih osoba ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 
mjeseci od ulaska sudionika u projektnu aktivnost (uvjerenje je moguće ishoditi 
putem sustava e–građani: https://gov.hr/moja-uprava/drzavljanstvo-i-
isprave/potvrde-i-uvjerenja/uvjerenje-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak/1625). 
Nadalje, Korisnik je dužan tijekom provedbe projekta dostaviti suglasnost 
roditelja/skrbnika (dovoljno je da jedna osoba potpiše istu) za sudjelovanje njihovog 
djeteta u projektnim aktivnostima. 
 

 Tekst fusnote br. 40: 
… 
(str. 17) 
 
40 Verificiranim programom obrazovanja odraslih na koji se upućuju pripadnici ciljanih 
skupina smatra se program odobren od strane ministarstva nadležnog za 
obrazovanje, sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10), 
odnosno Pravilniku o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja 
ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08, 52/10). 
 
Mijenja se i glasi: 
 
40 Verificiranim programom obrazovanja odraslih na koji se upućuju pripadnici ciljanih 
skupina smatra se program odobren od strane ministarstva nadležnog za 
obrazovanje, sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10), 
odnosno Pravilniku o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja 
ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08, 52/10). 
Također, isto podrazumijeva i programe verificirane i od strane drugih nadležnih 
tijela, a kojima se stječe javna isprava. 
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 U točki 1.5. Pokazatelji, tekst: 
 

… 
(str. 18) 
 
… s obzirom na to da njihovo neostvarivanje može imati za posljedicu financijske 
korekcije sukladno primjenjivoj točki Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom 
razdoblju 2014.-2020. (Prilog 2). 
 
Napomena: financijske korekcije neće se primjenjivati na pokazatelje - zajednički 
pokazatelj rezultata OPULJP-a CR07 Neaktivni sudionici koji se ne obrazuju i ne 
osposobljavaju, a koji okončaju intervenciju uz potporu Inicijative za zapošljavanje 
mladih te Zajednički pokazatelj rezultata OPULJP-a CR09 Neaktivni sudionici koji se ne 
obrazuju niti se osposobljavaju, a koji se obrazuju/osposobljavaju, stječu kvalifikaciju 
ili imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja. 
 
Briše se. 
 

 U točki 3.3. Prihvatljive aktivnosti, tekst: 
… 
(str. 34) 
 
Verificiranim programom obrazovanja odraslih na koji se upućuju pripadnici ciljanih 
skupina smatra se program odobren od strane ministarstva nadležnog za 
obrazovanje, sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10), 
odnosno Pravilniku o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja 
ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08, 52/10).  
Sukladno radnoj sposobnosti ciljane skupine, programi obrazovanja odraslih u okviru 
ove grupe aktivnosti moraju sadržavati teorijski i praktični dio. Vježbe se također 
smatraju praktičnim dijelom nastave. 
 
Mijenja se i glasi: 
 
Verificiranim programom obrazovanja odraslih na koji se upućuju pripadnici ciljanih 
skupina smatra se program odobren od strane ministarstva nadležnog za 
obrazovanje, sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10), 
odnosno Pravilniku o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja 
ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08, 52/10). 
Također, isto podrazumijeva i programe verificirane i od strane drugih nadležnih 
tijela, a kojima se stječe javna isprava. 
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 U točki 4.1.1. Prihvatljivi izdaci, tekst: 

… 
(str. 40) 
 
Izravni troškovi obuhvaćaju dvije potkategorije troškova: 
a) izravni troškovi osoblja 
b) ostali izravni troškovi. 
 
Briše se. 
 
 
 

 U točki 4.1.1. Prihvatljivi izdaci, tekst: 
… 
(str. 43) 
 
b) OSTALI IZRAVNI TROŠKOVI 
 
Mijenja se i glasi: 
 
2. Ostali prihvatljivi troškovi projekta 
 
  
 

 Tekst fusnote br. 59 
… 
(str. 45) 
 
59 Verificirani program mora sadržavati teorijski i praktični te biti verificiran od strane 
ministarstva nadležnog za obrazovanje. U suprotnom se pripadnici ciljne skupine koji 
ne završe program u skladu s navedenim uvjetom, neće brojati u vrijednost mjerljivog 
ishoda, što može dovesti do financijskih korekcija kako je definirano Posebnim 
uvjetima Ugovora. 
 
Mijenja se i glasi: 
 
59 Verificirani program mora biti verificiran od strane nadležnog tijela te rezultirati 
stjecanjem javne isprave. U suprotnom se pripadnici ciljne skupine koji ne završe 
program u skladu s navedenim uvjetom, neće brojati u vrijednost mjerljivog ishoda, 
što može dovesti do financijskih korekcija kako je definirano Posebnim uvjetima 
Ugovora. 
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 U točki 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga, tekst: 

… 
(str. 49) 
 
Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 27. srpnja 2020. godine od 9:00 sati. 
 
Mijenja se i glasi: 
 
Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 3. kolovoza 2020. godine od 9:00 
sati. 
 
 
 

B) Posebni uvjeti 
 

 U članku 8. – Ostali uvjeti dodaje se tekst: 
… 
• ako se projektne aktivnosti odnose na maloljetnike, za osobe koje će 
kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s maloljetnicima, uz ZNS, 
Korisnik je u obvezi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje/PT2 dostaviti 
uvjerenje da se protiv tih osoba ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 
mjeseci od ulaska sudionika u projektnu aktivnost. 
 

 U članku 8. – Ostali uvjeti točka 8.10.  
 
U skladu s člankom 19.7 i 19.8 Općih uvjeta, PT2 nakon provedene provjere 
završnog ZNS-a određuje financijsku korekciju te Korisniku umanjuje konačan 
iznos financiranja u odnosu na ukupne prihvatljive troškove projekta (iznos 
utvrđen za plaćanje Korisniku po završetku Projekta, a za cijelo razdoblje 
trajanja Projekta) kako slijedi: 
• za 1% za neostvarene ciljane vrijednosti pokazatelja Soy09 Neaktivni 
koji se ne obrazuju i ne osposobljavaju veće od 15% do i uključujući 30% od 
Ugovorom utvrđenih vrijednosti; 
• za 2% za neostvarene ciljane vrijednosti svakog pokazatelja Soy09 
Neaktivni koji se ne obrazuju i ne osposobljavaju veće od 30% do i uključujući 
50% od Ugovorom utvrđenih vrijednosti; 
• za 5% za neostvarene ciljane vrijednosti pokazatelja Soy09 Neaktivni 
koji se ne obrazuju i ne osposobljavaju veće od 50% od Ugovorom utvrđenih 
vrijednosti. 
 
Briše se. 
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 U članku 8. – Ostali uvjeti točka 8.11.  

 
PT2 nakon provedene provjere završnog ZNS-a određuje financijsku korekciju 
za svaki pojedini ugovoreni mjerljivi ishod ugovoren te Korisniku umanjuje 
konačan iznos financiranja (iznos utvrđen za plaćanje Korisniku po završetku 
Projekta a za cijelo razdoblje trajanja Projekta) kako slijedi:  
• za 10% za neostvarivanje ciljane vrijednosti svakog pojedinog 
obveznog mjerljivog ishoda veće od 15% do i uključujući 30% od Ugovorom 
utvrđenih vrijednosti; 
• za 20% za neostvarivanje ciljane vrijednosti svakog pojedinog 
obveznog mjerljivog ishoda veće od 30% do i uključujući 50% od Ugovorom 
utvrđenih vrijednosti te 
• za 30% za neostvarivanje ciljane vrijednosti svakog pojedinog 
obveznog mjerljivog ishoda veće od 50% od Ugovorom utvrđenih vrijednosti 
 
Mijenja se i glasi: 
 
PT2 nakon provedene provjere završnog ZNS-a određuje financijsku korekciju 
za svaki pojedini ugovoreni mjerljivi ishod te Korisniku umanjuje konačan 
iznos financiranja (iznos utvrđen za plaćanje Korisniku po završetku Projekta a 
za cijelo razdoblje trajanja Projekta) kako slijedi:  
• za 10% za neostvarivanje ciljane vrijednosti svakog pojedinog 
ugovorenog mjerljivog ishoda veće od 15% do i uključujući 30% od Ugovorom 
utvrđenih vrijednosti; 
• za 20% za neostvarivanje ciljane vrijednosti svakog pojedinog 
ugovorenog mjerljivog ishoda veće od 30% do i uključujući 50% od Ugovorom 
utvrđenih vrijednosti te 
• za 30% za neostvarivanje ciljane vrijednosti svakog pojedinog 
ugovorenog mjerljivog ishoda veće od 50% od Ugovorom utvrđenih 
vrijednosti 
 
… 
 
Točka 8.11. postaje točka 8.10. 
 
Točka 8.12. postaje točka 8.11. 
 
Točka 8.13. postaje točka 8.12. 


