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r.br  PITANJE ODGOVOR 

1.  U pitanjima i odgovorima broj 11 od 
17.11.2017.g. objavili ste i odgovor na naše 
pitanje pod 8.  „Potvrda da je  osoba upisana u 
Hrvatskom registru osoba s invaliditetom 
također će biti dovoljan dokaz pripadnosti 
ciljanoj skupini. Navedeno će biti predmet 
nadolazeće izmjene natječajne 
dokumentacije.“   
Kako do danas nije objavljena izmjena 
natječajne dokumentacije, zanima nas ako 
sada pošaljemo projektni prijedlog da li će se 
navedeno primjenjivati na nas iako nije 
objavljena izmjena natječajne dokumentacije 
ili da čekamo objavu promijene natječajne 
dokumentacije. 

Izmjena natječajne dokumentacije je u procesu odobravanja te će biti 
objavljena tijekom prve polovice mjeseca siječnja. Potvrda da je  osoba 
upisana u Hrvatskom registru osoba s invaliditetom bit će dovoljan 
dokaz pripadnosti ciljanoj skupini za sve projektne prijedloge koji budu 
dostavljeni nakon objavljenih Izmjena natječajne dokumentacije.  

2. Može li osoba navedena kao predsjednik 
Udruge koja je partner u projektu biti 
angažiran da radi kao stručna osoba na 
održavanju mekih radionica i usluge osobnog 
mentora ciljnim skupinama, na način da bude 

Prilikom zapošljavanja stručnjaka u projektnim aktivnostima potrebno 
je slijediti sve odredbe radno-pravnog zakonodavstva. 



angažiran na ugovor o radu (prekovremeno, 
jer je zaposlen na puno radno vrijeme u drugoj 
državnoj instituciji)? 
 
 

3. Ukoliko se stavi određen broj ciljne skupine 
koja će sudjelovati u edukacijama, a kada se 
projekt krene provoditi njihov se broj smanji, 
odnosno neki odustanu ili ne bude broj ciljne 
skupine koja je navedena u projektno 
prijedlogu (prijavnom obrascu) u prijavi, što se 
tada događa - da li to utječe na provedivost 
projekta i na koji način? 

U projektnom prijedlogu potrebno je realno kvantificirati ciljne 
vrijednosti koje se odnose na pokazatelje rezultata. Posebnu pažnju 
potrebno je posvetiti kod planiranja ciljnih vrijednosti obaveznog 
pokazatelja CO01 Nezaposleni, uključujući  dugotrajno nezaposlene 
čije neispunjavanje može imati za posljedicu financijske korekcije, kako 
je i navedeno u točki 8.6 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji 
je sastavni dio natječajne dokumentacije. Neispunjavanje ostalih, 
neobaveznih ciljnih vrijednosti ne utječe na provedivost projekta niti je  
temeljem istih moguće odrediti financijsku korekciju.  

 


