
Temeljem točke I. Zaključka o provedbi i financiranju projekta ''Pomoćnici u nastavi 2'', KLASA: 

602-01/18-01/19, URBROJ: 2158/1-01-02-18-2 od 18. srpnja 2018. godine, Upravni odjel za 

prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje  

 

 

 

J A V N I  P O Z I V 

 

Udrugama na suradnju u provedbi projekta ''Pomoćnici u nastavi 2'' 
 

 

 

I. Predmet javnog poziva 

 

Predmet ovog Javnoga poziva je podnošenje zahtjeva za suradnju u provedbi projekta ''Pomoćnici u 

nastavi 2'' s područja Osječko-baranjske županije koji se u cijelosti financira iz sredstava Proračuna 

Osječko-baranjske županije. 

 

Temeljem ovog Javnog poziva financirat će se osiguravanje pomoćnika u nastavi u osnovnim i 

srednjim školama kojima je Osječko-baranjska županija osnivač, a koje imaju potrebu za radom 

pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. 

 

II. Opći uvjeti 

 

Zahtjev za suradnjom u provedbi ovog projekta mogu podnijeti udruge s područja Osječko-baranjske 

županije. 

 

Pravo na zahtjev iz prethodnog stavka imaju one udruge koje imaju iskustvo provedbe projekata te 

kojima je djelatnost pomoć i podrška osobama s invaliditetom ili neka druga vrsta rada s osobama s 

nekom vrstom teškoće u razvoju. 

 

III. Kriterij za vrednovanje 

 

Temeljni kriterij za odobravanjem zahtjeva Udruge je njezino prethodno sudjelovanje, odnosno 

iskustvo u provedbi projekata na području Republike Hrvatske. 

 

Daljnji kriterij je djelatnost Udruge odnosno da se udruga bavi pružanjem podrške i pomoći osobama s 

invaliditetom ili nekom drugom vrstom rada s osobama s nekom vrstom teškoće u razvoju.  

 

IV. Podnošenje zahtjeva 

 

Ovaj poziv se objavljuje na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr. 

 

Zahtjevi pripremljeni u skladu s ovim Javnim pozivom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: 

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-

baranjske županije, Županijska 4/II; "Prijava na Javni poziv udrugama na suradnju u provedbi projekta 

''Pomoćnici u nastavi 2". 

 

Zahtjevi se mogu podnijeti u razdoblju od 31. srpnja 2018. godine do 8. kolovoza 2018. godine. 

 

Svi nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi kao i zahtjevi podneseni protivno uvjetima iz ovoga Javnog 

poziva neće biti razmatrani. 
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V. Dokumentacija 

 

Uz zahtjev Udruge na suradnju (iskaz interes) u provedbi projekta ''Pomoćnici u nastavi 2'' potrebno je 

priložiti: 

- dokaze o ranijoj provedbi projekata, 

- Statut Udruge iz kojega je vidljiva djelatnost Udruge (pomoć i podrška osobama s 

invaliditetom ili neka druga vrsta rada s osobama s nekom vrstom teškoće u razvoju) i 

- izjavu da nemaju dugovanja prema Proračunu Osječko-baranjske županije, te da su opravdali 

ranije odobrena sredstva. 

 

VI. Odlučivanje o zahtjevu 

 

Nakon razmatranja i vrednovanja svih podnesenih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete ovoga 

Javnoga poziva, Tim za provedbu projekta ''Pomoćnici u nastavi 2'' izvršit će selekciju prijavljenih 

udruga.  

Tim za provedbu projekta ''Pomoćnici u nastavi 2'' pripremit će prijedlog Sporazuma o suradnji s 

udrugama u okviru provedbe projekta ''Pomoćnici u nastavi 2''. 

 

O odabiru udruga obavještavaju se svi podnositelji zahtjeva pisanom obaviješću. 

 

KLASA: 602-01/18-01/44 

URBROJ: 2158/1-01-18-18-5 

 

Osijek, 31. srpnja 2018.  

 

 

 


