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      3.  Izmjena natječajne dokumentacije 
 

Poziva na dostavu projektnih prijedloga  Poboljšanje pristupa 
otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju 

 
 

Broj poziva: HR.2.1.10 
 
 
U gore navedenom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u okviru Operativnog programa 
Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., Prioriteta 2. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije 
osoba u nepovoljnom položaju, objavljenog 27. studenoga 2014. godine na stranicama  

http://www.strukturnifondovi.hr, izmjene se odnose na sljedeće dokumente, s pripadajućim 

točkama: 
 
a) UPUTE ZA PRIJAVITELJE 
      Naslovna stranica 
      5. Postupak prijave 
      5.1. Predaja prijave 
 
 b) KRATKI SAŽETAK POZIVA 
     7. Administrativni podaci 
 
Navedeni dokumenti izmijenjeni su na sljedeći način: 
 

a) Upute za prijavitelje 
 
Tekst: 
 
Naslovna stranica 
(…) 
Krajnji rok za podnošenje prijava: 19. veljače 2015. 
 
mijenja se i glasi: 
 
Naslovna stranica  
(…)  
Krajnji rok za podnošenje prijava: 06.ožujka 2015 
 

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


 
 
 
Tekst točke 5. Postupak prijave 
 
(…) 

 
Indikativni raspored procesa prijave i odabira: 

 
 DATUM VRIJEME 

Rok za dostavu pitanja za 

pojašnjenjima Poziva 

05. veljače 2015.  

Rok za objavu odgovora 12. veljače 2015.   

Rok za podnošenje prijava 19. veljače 2015. 15:30  

Rok za dostavu obavijesti o 

potvrdi prijema i registracije 

paketa projektne prijave 

5 radnih dana od dana 

primitka 

 

Informacija prijavitelju o stanju 

prijave nakon administrativne 

provjere 

15 radnih dana od dana 

donošenja Odluke 

 

Informacija prijavitelju o stanju 

prijave nakon postupka 

ocjenjivanja 

15 radnih dana od dana 

donošenja Odluke 

 

Informacija prijavitelju o stanju 

prijave nakon provjere 

prihvatljivosti 

15 radnih dana od dana 

donošenja Odluke 

 

Dostava Odluke o financiranju 25. svibnja 2015.  

Potpisivanje Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava 

01. lipnja 2015.    

 
 
mijenja se i glasi: 
 
 
5. Postupak prijave 

 
(…)  

 
Indikativni raspored procesa prijave i odabira 
 
 
 
 



 DATUM VRIJEME 

Rok za dostavu pitanja za 

pojašnjenjima Poziva 

20. veljače 2015.  

Rok za objavu odgovora 27. veljače 2015.   

Rok za podnošenje prijava 06. ožujka 2015. 15:30  

Rok za dostavu obavijesti o 

potvrdi prijema i registracije 

paketa projektne prijave 

5 radnih dana od dana 

primitka 

 

Informacija prijavitelju o stanju 

prijave nakon administrativne 

provjere 

15 radnih dana od dana 

donošenja Odluke 

 

Informacija prijavitelju o stanju 

prijave nakon postupka 

ocjenjivanja 

15 radnih dana od dana 

donošenja Odluke 

 

Informacija prijavitelju o stanju 

prijave nakon provjere 

prihvatljivosti 

15 radnih dana od dana 

donošenja Odluke 

 

Dostava Odluke o financiranju lipanj 2015.  

Potpisivanje Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava 

lipanj 2015.    

 
 
Tekst točke: 

5.1. Predaja prijave 

Rok za dostavu: 19. veljače 2015. 

Adresa za dostavu: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje 

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije 

Petračićeva 4/3 

10000 Zagreb 

U obzir će se kao pravodobne uzimati prijave poslane poštom kao preporučene pošiljke koje na 

dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 19. veljače 2015. godine. Osobno dostavljene 

prijave uzet će se u obzir kao pravodobne ako budu zaprimljene u urudžbenom uredu do 19. veljače 

2015. godine do 15:30 sati. (…)  

mijenja se i glasi: 



5.1. Predaja prijave 

Rok za dostavu: 06. ožujka 2015.  

Adresa za dostavu:   

Hrvatski zavod za zapošljavanje 

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije 

Petračićeva 4/3, 10 000 Zagreb 

U obzir će se kao pravodobne uzimati prijave poslane poštom kao preporučene pošiljke koje na 

dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 06. ožujka 2015. Osobno dostavljene prijave 

uzet će se u obzir kao pravodobne ako budu zaprimljene u urudžbenom uredu Ureda za financiranje i 

ugovaranje projekata Europske unije do uključivo 06. ožujka 2015. do 15:30 sati. 

 
b) KRATKI SAŽETAK POZIVA 

Točka 7. Administrativni podaci 

Rok za dostavu: 19. veljače 2015. 

Adresa za dostavu: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje 

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije 

Petračićeva 4/3 

10 000 Zagreb 

U obzir će se kao pravodobne uzimati prijave poslane poštom kao preporučene pošiljke koje na 

dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 19. veljače 2015. godine. Osobno dostavljene 

prijave uzet će se u obzir kao pravodobne ako budu zaprimljene u urudžbenom uredu do 19. veljače 

2015. godine do 15:30 sati. 

(…) 

mijenja se i glasi: 

7. Administrativni podaci 

Rok za dostavu: 06. ožujka 2015. 

Adresa za dostavu: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje 

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije 



Petračićeva 4/3 

10 000 Zagreb 

U obzir će se kao pravodobne uzimati prijave poslane poštom kao preporučene pošiljke koje na 

dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 06. ožujka 2015. godine. Osobno dostavljene 

prijave uzet će se u obzir kao pravodobne ako budu zaprimljene u urudžbenom uredu do 06. ožujka 

2015. godine do 15:30 sati. 

(…) 


