
Slijedom zahtjeva za izmjenom Uputa za prijavitelje Ministarstva hrvatskih branitelja (KLASA: 910-

04/17-02/34, URBROJ: 519-18-22) od 17. kolovoza 2018., i u suglasnosti sa Središnjom agencijom za 

financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, MRRFEU donosi prvi ispravak 

dokumentacije kojim se mijenjaju sljedeće odredbe natječajne dokumentacije: 

 

• Upute za prijavitelje: 

- poglavlje 1.1 Strateški i zakonodavni okvir, ažurirana je lista dokumenata sukladno najnovijim 

izmjenama nacionalnog zakonodavstva; 

- poglavlje 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, pojašnjava se uvjet vezan uz neostvarenje planirane 

razine pokazatelja navedenih u prijavi projektnog prijedloga i izvršenje povrata dijela isplaćenih 

sredstava nadležnom tijelu razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja na način da se istakne kako je 

uvjet vezan samo uz pokazatelje neposrednih rezultata; 

- poglavlje 1.5 Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore, dodatno se 

argumentira nepostojanje elementa državne potpore naglašavanjem kako je riječ o socijalnim uslugama 

za ciljanu ugroženu skupinu karakterističnu samo za hrvatsku populaciju koje se pružaju organizirano 

u okviru nacionalnog sustava te su financirane i nadzirane od strane države dok gospodarska aktivnost 

ostaje isključivo sporedna odnosno izravno povezana s upravljanjem infrastrukturom ili neodvojivo 

povezana s njezinom glavnom negospodarskom namjenom;   

- poglavlje 2.5 Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i 

trajnost rezultata projekta i poglavlje 4.2.2 Druga faza postupka dodijele; 

- poglavlje 2.6 Prihvatljivost projekta, nadodaje se stavka razdoblja prihvatljivosti izdataka koje traje 

od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2023., nadodaje se stavka dokazivanja vlasništva nad nekretninom 

odnosno prava izvođenja radova projektnih aktivnosti, nadodaje se stavka o obavezi provedbe 

prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava;  

- poglavlje 2.8.1 Prihvatljive kategorije troškova, pojašnjava se i nadopunjuje element troškova 

upravljanja projektom i administracije kao troškova savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski 

stručnjaci za javnu nabavu,  uvodi se prihvatljivost troškova plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja 

koji će izravno sudjelovati u provedbi projekta, uvode se neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine 

od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja za upravljanje projektom zaposlenih kod prijavitelja 

uključujući troškove vanjskih stručnjaka za provođenje projekta i javnu nabavu; 

- poglavlje 3.1 Izgled i sadržaj projektnog prijedloga, razrađuje se stavka dokaza o prihvatljivosti 

projekta u pogledu vlasništva; 

- poglavlje 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga, produljuje se rok za dostavu projektnih prijedloga 

za 3 mjeseca odnosno na 1. lipnja 2019. godine;  

- poglavlje 5.1 Razdoblje provedbe projekta, prihvatljivosti izdataka, financiranja i izvršenja ugovora,  

pojašnjava se razdoblje provedbe projekta dodavanjem formulacije kako projekt mora završiti do 31. 

prosinca 2023.; 
- poglavlje 5.2 Nabava, nadodaje se stavka o obavezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih 

nabava. 

 

Također, slijedeći izmjene uputa za prijavitelje mijenja se: 

 

• Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i 

ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele te Obrazac za ocjenjivanje 

kvalitete: 

- snižava se minimalan broj potrebnih godina radnog iskustva za funkciju voditelja projekta s 

dosadašnjih 5 na 3 godine; 

- povećava se minimalan broj djelatnika projektnog tima sa dosadašnjih 2 na 3 osobe budući da se u 

projektni tim obavezno uključuje i osoba za javnu nabavu sa završenom edukacijom za provođenje 

javne nabave i minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima provođenja javne nabave; 



 

• Obrazac za admin. provjeru, provjeru prijavitelja, aktivnosti i projekta: 

- pojašnjava se razdoblje provedbe projekta dodavanjem formulacije kako projekt mora završiti do 31. 

prosinca 2023.;  

- nadodaje se stavka dokazivanja vlasništva nad nekretninom odnosno prava izvođenja radova 

projektnih aktivnosti. 

 


