
 
 

 
KLASA:  551-01/20-01/18 
URBROJ: 2133/1-03/04-20-1 
Karlovac, 21. prosinac 2020. godine 
 
 
Natječaj Programa za dodjelu financijskih sredstava za usluge pomoći u kući koju pružaju licencirani 

pružatelji u razdoblju 2020. – 2023. godine 
 

(1) Karlovačka županija, Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo poziva licencirane pružatelje 
usluge pomoći u kući koji su programski usmjereni radu na povećanju kvalitete života starijih i 
nemoćnih osoba u lokalnoj zajednici da se prijave na natječaj za dodjelu financijske potpore, kojima 
doprinose razvoju usluge i daljnjih kapaciteta pomoći u kući kao oblika socijalnog uključivanja i skrbi o 
starijim i nemoćnim osobama.  
 
(2) Pružatelji usluge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program za sljedeća prioritetna 
područja:  

 Prioritetno područje 1 – Osigurati dostupnost izvaninstitucionalne skrbi za starije i 

nemoćne osobe te podizanje razine kvalitete usluga pomoći u kući na području Karlovačke 

županije 

 

 (3) Pružatelji usluga mogu prijaviti program koji doprinosi razvoju usluge i jačanju kapaciteta usluge 
pomoći u kući za sljedeće aktivnosti:  

- usluga pomoći u kući palijativnom pacijentu (ukoliko ima šifru palijativnog pacijenta) 
- usluga pomoći u kući korisniku kojem je to pravo priznato Rješenjem nadležnog centra za socijalnu 
skrb 
- usluga pomoći u kući starijoj osobi ili osobi kojoj je zbog privremenih ili trajnih promjena u 
zdravstvenom stanju ili zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih 
promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe  
- nabava medicinskih i ortopedskih pomagala radi osiguranja jednakomjerne dostupnosti u 
pristupačnosti te poboljšanju kvalitete života palijativnog pacijenta, teško pokretnih i nepokretnih 
osoba koje iz određenih razloga trebaju stalno ili privremeno koristiti navedena pomagala na 
području: 1. Slunj 
                                      2. Ogulin 
 
4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja za razdoblje od 2021. – 2023. godine je 1.050.000,00 kn 
odnosno 350.000,00 kuna za svaku godinu. Planirani iznosi podložni su promjenama u skladu sa 
izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije.   
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Ukupno se planira financirati između 5 i 9 projekata. Planirani iznos financijskih sredstava po 
prioritetnim područjima: 
     1. Grad Karlovac i općine Draganić i Lasinja – 62.000,00 kn 
     2. Grad Ogulin i općine Saborsko, Tounj, Plaški i Josipdol – 72.000,00 kn (uključujući i maksimalni 
dozvoljeni iznos za posudionicu pomagala) 
     3. Grad Slunj i općine Rakovica i Cetingrad – 69.000,00 kn (uključujući i maksimalni dozvoljeni iznos 
za posudionicu pomagala) 
     4. Grad Ozalj i općine Žakanje, Kamanje i Ribnik – 41.000,00 kn 
     5. Grad Duga Resa i općine Bosiljevo, Barilović, Netretić i Generalski stol – 61.000,00 kn 
     6. Općina Krnjak – 20.000,00 kn 
     7. Općina Vojnić – 25.000,00 kn  
Planirani iznosi podložni su promjeni nakon usvajanja Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu. 
 
(5) Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30 dana, a završava 20.1.2021. godine. 
 
(6) Svaki pružatelj usluge može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program u okviru ovog Natječaja, na 
razdoblje provedbe od 3 godine.  
Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti licencirani pružatelj usluge, koji ima Rješenje Karlovačke 
županije o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje usluge pomoći u kući, koji uslugu pruža na 
području Karlovačke županije, koji vodi transparentno financijsko poslovanje i koji je ispunio 
ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih 
sredstava iz javnih izvora.  
 
Prije potpisa ugovora pružatelj usluge će morati priložiti dokaze da se protiv osobe odgovorne za 
zastupanje ne vodi kazneni postupak, da osobe ovlaštene za zastupanje nisu osuđivane za neko od 
kaznenih djela iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/2015, te da ima 
podmirene sve doprinose i plaćen porez. 
 
(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa i tko nema pravo prijave na Javni 
natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Natječaj Programa za dodjelu financijskih 
sredstava za usluge pomoći u kući koju pružaju licencirani pružatelji u razdoblju 2021. – 2023. godine. 
(8) Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama 
za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Karlovačke županije www.kazup.hr  
 
 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja 
u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu: 
 
 
 

Karlovačka županija 
A. Vraniczanya 2, 47000 Karlovac 

Natječaj Programa za dodjelu financijskih sredstava za usluge pomoći u kući koju pružaju licencirani 
pružatelji u razdoblju 2021. – 2023. godine 

“Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta” 
 
 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne 
dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, 
postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u 

http://www.kazup.hr/
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Uputama za prijavitelje na Natječaj Programa za dodjelu financijskih sredstava za usluge pomoći u 
kući koju pružaju licencirani pružatelji u razdoblju 2021. – 2023. godine 
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju 
propisane uvjete Natječaja. 
 
(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem 
upita na adresu elektronske pošte: martina.kostolanji@kazup.hr  
 

mailto:martina.kostolanji@kazup.hr

