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27. 12. 2016. 

PITANJA I ODGOVORI U OKVIRU ESF POZIVA 

„RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM“ 

UP.02.2.2.02. 

1. Ima li ograničenja u broju korisnika 
osobne asistencije? 
Naime za prijavu nam je odobreno 29 
korisnika, što samo za plaće za 24 
mjeseca iznosi 2.039.280,00 i time 
premašuje maksimalni iznos potpore. 
Znači li to da moramo smanjiti broj 
korisnika? 
 

Uputama za prijavitelje nije propisano 

ograničenje broja korisnika osobne asistencije, 

ali je propisana najviša vrijednost potpore koju 

pojedini prijavitelj može ostvariti. Slijedom toga, 

potrebno je planirati proračun u okviru zadane 

najniže i najviše vrijednosti potpore sukladno 

točki 1.6  Uputa za prijavitelje. 

2. Koje stavke su uključene u izravne 

troškove osoblja, odnosno jesu li to 

plaće osobnih asistenata, koordinatora 

i voditelja, trošak prijevoza za sve 

navedene, troškovi godišnjih odmora i 

bolovanja? 

 

Sukladno točki 4.1.1, 1.a. Uputa za prijavitelje, 

prihvatljivi izravni troškovi osoblja uključuju 

ukupne naknade za obavljeni rad osoblja koje je 

izravno uključeno u provedbu projekta (npr. 

osobnih asistenata, videćih pratitelja, tumača 

hrvatskog znakovnog jezika, koordinatora, 

voditelja projekta, edukatora i sl.). Troškovi 

godišnjih odmora i bolovanja spadaju u izravne 

troškove osoblja. 

Trošak prijevoza je izravni trošak osoblja ukoliko 

je pravo na naknadu troškova prijevoza s posla i 

na posao regulirano aktom, odnosno ugovorom. 

 

 

3. Da li je trošak prijevoza izravni trošak 
osoblja? 

 

4. Ako imamo asistente koji su zaposleni 
sada, u prijelaznom razdoblju (znači da 
ćemo tražiti retroaktivno financiranje 
troškova), znači li to da za početni 
datum provedbe aktivnosti stavljamo 
3-2017, a zaključni datum provedbe 
aktivnosti 10-2018, a prilikom 
planiranja proračuna stavljamo 24 
mjeseca za izračun plaće? 
 

Planirano trajanje provedbe projekata ne ovisi o 
tome jesu li u projekt uključeni troškovi prije 
potpisivanja ugovora. Ono se računa za period 
od   dana sklapanja Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava do planiranog broja 
mjeseci trajanja provedbe aktivnosti. U slučaju 
da se kroz projekt financiraju troškovi nastali 
prije potpisa ugovora, u proračunu se planiraju 
troškovi za period od najranije 29.10.2016. do 
zaključnog datuma provedbe aktivnosti. 
 

5. Imaju li korisnici koji primaju uslugu 
osobne asistencije u prijelaznom 
razdoblju pravo na 24 mjeseca usluge 
osobne asistencije preko projekta + 4 
mjeseca retroaktivnog financiranja 
troškova, znači ukupno 28 mjeseci? 

Korisnici za koje se potražuju troškovi nastali 
prije potpisivanja ugovora mogu koristiti uslugu 
osobne asistencije u najdužem trajanju od 24 
mjeseca, što uključuje i razdoblje prije 
potpisivanja ugovora. 
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6. Ako imamo i nove korisnike koje 
planiramo uključiti u novi projekt koji bi 
trebao početi od 3-2017 da li njih 
planiramo u proračunu na 20 ili 24 
mjeseca?  
Jer prema uputama za prijavitelje 
(pitanja i odgovori 15.12.2016.): 
„Pružanje usluge osobne asistencije 
prema pojedinom korisniku ne može 
trajati dulje od 24 mjeseca, što 
uključuje i period pružanja usluge prije 
potpisa ugovora.“ Slijedom toga 
možemo zaključiti da korisnici u 
prijelaznom razdoblju mogu primiti 
uslugu osobne asistencije 4 mjeseca + 
20 mjeseci preko projekta koji 
započinje 3-2017. Znači li da i voditelj i 
koordinator imaju plaću za 24 mjeseca? 
Jer u slučaju da uključimo nove 
korisnike na 24 mjeseca od 3-2017.g. 
dogodit će se da će oni primati uslugu 
zadnja 4 mjeseca (srpanj, kolovoz, rujan 
i listopad 2018.), ali u tom razdoblju 
nećemo imati sredstva za plaću 
voditelju i koordinatoru s obzirom da su 
retroaktivno potraživani troškovi za 
njih u prijelaznom razdoblju? 

 

Novim korisnicima može biti pružana usluga 
osobne asistencije u najdužem trajanju od 24 
mjeseca te je sukladno tome potrebno definirati 
razdoblje provedbe koje ne može biti kraće od 
perioda u kojem će se pružati usluga novim 
korisnicima.  
 
Pružanje usluge osobne asistencije ne treba 
završiti za sve korisnike istovremeno.  
U ovom slučaju će za korisnike u prijelaznom 
razdoblju pružanje usluge osobne asistencije po 
ovom ugovoru završiti ranije nego za nove 
korisnike. 
 
No, neovisno o uključivanju starih ili novih 
korisnika, odnosno ograničenju pružanja usluge 
do najviše 24 mjeseca po pojedinom korisniku, 
ukoliko je koordinator i/ili voditelj projekta 
angažiran tijekom čitavog razdoblja 
prihvatljivosti izdataka, trošak njihovih plaća je 
prihvatljiv trošak i za period duži od 24 mjeseca.  

7. Može li se u 15% indirektnih troškova 
planirati plaća financijskog djelatnika 
ili se taj trošak mora prikazati u 
elementu PM? 

Prihvatljivi izravni troškovi osoblja koji se 

prikazuju u elementu PM uključuju naknade za 

rad osoblja samo ukoliko je ono izravno 

uključeno u provedbu projekta te se mogu 

izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću. 

Dok u slučaju kad to nije moguće, troškovi 

osoblja (npr. financijskog djelatnika) se 

financiraju iz 15% neizravnih troškova. 

 


