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U Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje 
infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada 
Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom (referentna oznaka Poziva: 
FS.GZ.02.), u odnosu na Petu (5.) izmjenu Poziva objavljenu 18. svibnja 2022. godine mijenja 
se: 
  
 
1. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti 
bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja: 
Stari tekst: 
Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, do 
iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 18.5.2022. 17.6.2022. godine, ovisno što 
nastupa ranije. 
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva 
iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) iznosi 823.946.000,00 HRK, a osigurana su u 
Državnom proračunu Republike Hrvatske. 
 
Novi tekst:  
Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, do 
iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 17.6.2022. 31.10.2022. godine, ovisno što 
nastupa ranije. 
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva 
iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) iznosi 823.946.000,00 473.946.000,00 HRK, a 
osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske. 
 
 
2. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 2.6. Prihvatljive aktivnosti operacije: 
Stari tekst: 
Grupa 5.: Upravljanje projektom i administracija 
 
Aktivnosti Grupe 5 obuhvaćaju izradu Obrasca 1. i pripremu projektnog prijedloga, 
administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, 
poslove financijskog upravljanja i izvještavanje. 
 
Novi tekst:  
Grupa 5.: Sanacija klizišta 
 
Aktivnosti Grupe 5 obuhvaćaju aktivnosti izrade elaborata ocjene postojećeg stanja klizišta,  
izrade geodetskih snimaka, interventne zahvate u neposrednom okruženju klizišta, interventnu 
sanaciju dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa, stručni i projektantski nadzor, 
biološku sanaciju/popravak okoliša u zahvatu operacije, kao i sve druge nužne aktivnosti u 
pogođenim prirodnim zonama kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području 
Grada Zagreba. 
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Grupa 56.: Upravljanje projektom i administracija 
 
Aktivnosti Grupe 56 obuhvaćaju izradu Obrasca 1. i pripremu projektnog prijedloga, 
administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, 
poslove financijskog upravljanja i izvještavanje. 
 
 
3. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 2.9. Prihvatljivi troškovi: 
Stari tekst: 
- troškovi osiguranja pristupačnosti sukladno važećem Pravilniku o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti specificirani 
projektom cjelovite obnove. 
 
Grupa 4.: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u 
skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima 
- troškovi svih aktivnosti nužnih za provedbu operacije čišćenja područja pogođenih 
   katastrofom 
- troškovi uklanjanja oštećenih građevina i/ili dijelova građevina, opreme i postrojenja 
- troškovi razgradnje nestabilnih dijelova građevine 
- troškovi premještanja vozila koji ometaju provedbu operacije čišćenja 
- troškovi prikupljanja i odvoza građevnog i drugog otpada nastalog djelovanjem potresa 
   i nakon potresa do odgovarajućih odlagališta 
- troškovi prilagodbe i korištenja postojećih odlagališta otpada za zbrinjavanje otpada 
   nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa 
- troškovi zbrinjavanja građevnog i drugog otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon 
  potresa na odgovarajućim odlagalištima otpada 
- troškovi zbrinjavanja opasnog otpada 
- troškovi recikliranja, ponovne uporabe i oporabe građevnog i drugog otpada nastalog 
  djelovanjem potresa i nakon potresa 
 
Grupa 5.: Upravljanje projektom i administracija 
- troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu Obrasca 1. Poziva i pripremu projektnog 
  prijedloga 
- troškovi usluga vanjskih stručnjaka za administraciju i tehničku koordinaciju, poslove 
  financijskog upravljanja i izvještavanje u sklopu provedbe operacije 
- troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje 
 
Napomena: U troškovniku je potrebno izraziti postotak vrijednosti koji odgovara vraćanju 
građevine u prethodno radno stanje prije potresa i postotak vrijednosti za dodatno ojačanje 
konstrukcije, ukoliko je primjenjivo, a postotak se odnosi na ukupni iznos vrijednosti operacije. 
 
Novi tekst:  
- troškovi osiguranja pristupačnosti sukladno važećem Pravilniku o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti specificirani 
projektom cjelovite obnove. 
 
Grupa 4.: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna 
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područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na 
ekosustavima 

 - troškovi svih aktivnosti nužnih za provedbu operacije čišćenja područja 
pogođenih katastrofom - troškovi uklanjanja oštećenih građevina i/ili dijelova građevina, opreme i postrojenja - troškovi razgradnje nestabilnih dijelova građevine - troškovi premještanja vozila koji ometaju provedbu operacije čišćenja - troškovi prikupljanja i odvoza građevnog i drugog otpada nastalog 
djelovanjem potresa i nakon potresa do odgovarajućih odlagališta - troškovi prilagodbe i korištenja postojećih odlagališta otpada za 
zbrinjavanje otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa - troškovi zbrinjavanja građevnog i drugog otpada nastalog djelovanjem 
potresa i nakon potresa na odgovarajućim odlagalištima otpada - troškovi zbrinjavanja opasnog otpada - troškovi recikliranja, ponovne uporabe i oporabe građevnog i drugog 
otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa - trošak najam zemljišta za privremeno zbrinjavanje građevnog i drugog otpada 
nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa  - troškovi najma/kupnje postrojenja i opreme za recikliranje, ponovnu uporabu i 
oporabu građevnog i drugog otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa 

 
 

 
 
Grupa 5.: Sanacija klizišta 
- troškovi izrade Elaborata ocjene postojećeg stanja klizišta 
- troškovi izrade Nalaza ili Izjave ovlaštenog inženjera/sudskog vještaka odgovarajuće        

struke o utjecaju potresa na klizište 
- troškovi izrade Geodetske snimke postojećeg stanja  
- troškovi provedbe Geotehničkih istražnih radova 
- troškovi izrade Geotehničkog izvještaja/elaborata 
- troškovi izrade Projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta 
- troškovi ovjere od strane ovlaštenog revidenta 
- troškovi za raščišćavanje, rušenje i zbrinjavanje drvne mase, ostalog materijala i 

građevinskog otpada u zahvatu operacije  
- troškovi za interventne zahvate u neposrednom okruženju klizišta (zaštitne ograde, 

privremeni prolazi i sl.) 
- troškovi za interventnu sanaciju dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa 
- troškovi izvođenja radova (razgradnja nestabilnih dijelova kosine, sanacija podloge, 

drenaža, radovi na sanaciji kosine, izrada pilota, ugradnja geotehničkih sidara, ...) 
- troškovi stručnog i projektantskog nadzora 
- troškovi biološke sanacije/popravak okoliša u zahvatu operacije 
- troškovi izrade Snimke izvedenog stanja 
- troškovi vezani uz mjere praćenja i kontrole izvedenih radova 

Napomena: Trošak najma je prihvatljiv samo do kraja razdoblja provedbe Fonda 
solidarnosti Europske unije. 
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- i drugi troškovi aktivnosti iz Grupe 5. izravno povezani sa svrhom operacije 
 
Grupa 56.: Upravljanje projektom i administracija 
- troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu Obrasca 1. Poziva i pripremu projektnog 

prijedloga 
- troškovi usluga vanjskih stručnjaka za administraciju i tehničku koordinaciju, poslove 

financijskog upravljanja i izvještavanje u sklopu provedbe operacije 
- troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje 
 
Napomena: U troškovniku je potrebno izraziti postotak vrijednosti koji odgovara vraćanju 
građevine u prethodno radno stanje prije potresa i postotak vrijednosti za dodatno ojačanje 
konstrukcije, ukoliko je primjenjivo, a postotak se odnosi na ukupni iznos vrijednosti operacije. 
 
 
4. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 3.2. Rok za predaju projektnog prijedloga: 
Stari tekst: 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 
iskorištenja financijske alokacije, odnosno do  18. svibnja 2022. 17. lipnja 2022. godine, ovisno 
o tome što prije nastupi. Projektni prijedlozi se u otvorenom postupku obrađuju i ocjenjuju 
prema vremenskom redoslijedu zaprimanja. 
 
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva. 
 
Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do 18.  svibnja  
2022. 17. lipnja 2022. godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka 
dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog. 
 
Novi tekst: 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 
iskorištenja financijske alokacije, odnosno do  17. lipnja 2022. 31. listopada 2022. godine, 
ovisno o tome što prije nastupi. Projektni prijedlozi se u otvorenom postupku obrađuju i 
ocjenjuju prema vremenskom redoslijedu zaprimanja. 
 
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva. 
 
Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do 18.  lipnja  2022. 
31. listopada 2022. godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka 
dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog. 
 
 
5. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 5.1. Razdoblje provedbe operacije: 
Stari tekst: 
Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka 
provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava. 
Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020., a mora se dovršiti do 17. lipnja 
2022. godine. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se 
financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora. 
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Novi tekst: 
Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka 
provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava. 
 
Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 17. 
lipnja 2022. 1. lipnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja 2023. 
godine u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba 
projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava 
prijavitelja ili drugih izvora. 
 
 
6. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 2. Financiranje: 
Stari tekst: 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva 
iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi 823.946.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom 
proračunu Republike Hrvatske. 
 
Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do 
iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 18.5.2022. 17.6.2022. godine, ovisno što 
nastupa ranije. Projektni prijedlozi se obrađuju prema vremenu zaprimanja (koje je ujedno i 
vrijeme predaje). 
 
Novi tekst: 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva 
iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi 823.946.000,00 473.946.000,00 HRK, a osiguran 
je u Državnom proračunu Republike Hrvatske. 
 
Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do 
iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 17.6.2022. 31.10.2022. godine, ovisno što 
nastupa ranije. Projektni prijedlozi se obrađuju prema vremenu zaprimanja (koje je ujedno i 
vrijeme predaje). 
 
 
7. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 3. Razdoblje provedbe operacije: 
Stari tekst: 
Provedba projekta smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 17. 
lipnja 2022. godine. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se 
financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora. 
 
Novi tekst: 
Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 17. 
lipnja 2022. 1. lipnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja 2023. 
godine u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba 
projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava 
prijavitelja ili drugih izvora. 
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8. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 5. Prihvatljive aktivnosti operacije: 
Stari tekst: 
Grupa 5.: Upravljanje projektom i administracija 
 
Aktivnosti Grupe 5 obuhvaćaju izradu Obrasca 1. i pripremu projektnog prijedloga, 
administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, 
poslove financijskog upravljanja i izvještavanje. 
 
Novi tekst:  
Grupa 5.: Sanacija klizišta 
 
Aktivnosti Grupe 5 obuhvaćaju aktivnosti izrade elaborata ocjene postojećeg stanja klizišta,  
izrade geodetskih snimaka, interventne zahvate u neposrednom okruženju klizišta, interventnu 
sanaciju dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa, stručni i projektantski nadzor, 
biološku sanaciju/popravak okoliša u zahvatu operacije, kao i sve druge nužne aktivnosti u 
pogođenim prirodnim zonama kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području 
Grada Zagreba.  
 
Grupa 56.: Upravljanje projektom i administracija 
 
Aktivnosti Grupe 56 obuhvaćaju izradu Obrasca 1. i pripremu projektnog prijedloga, 
administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, 
poslove financijskog upravljanja i izvještavanje. 
 
 
9. U dokumentu Prilog 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: 
Stari tekst: 
3.3. Dodjeljuju se bespovratna financijska sredstva u iznosu od <…> kuna, što je najviši 

mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova 
Operacije navedenih u stavku 3.2. ovoga članka. 

 
Novi tekst:  
3.3. Dodjeljuju se bespovratna financijska sredstva u iznosu od <…> kuna, što je najviši 

mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova Operacije 
navedenih u stavku 3.2. ovoga članka.  
Pri tome će se iz Fonda solidarnosti Europske unije financirati iznos od <…> kuna, dok 
će se iz drugih izvora (navesti ukoliko su poznati) financirati iznos od <…> kuna. 

 
 
10. U dokumentu Prilog 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: 
Stari tekst: 
6.1. Korisnik mora poduzeti najmanje jednu mjeru obavještavanja javnosti koja treba biti 
usmjerena na korisnike rezultata operacije, a ako je prikladno, na javnost i medije.  
Korisnik može vlastitim sredstvima provoditi ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama 
osiguravanja javnosti i vidljivosti sukladno članku 9. Općih uvjeta ovog Ugovora. 
Odredbe članka 9. Općih uvjeta ovog Ugovora nisu obvezujuće za Korisnika. 
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Novi tekst:  
6.1. <ako je primjenjivo – u slučaju kada se troškovi financiraju samo iz FSEU> Korisnik 

mora poduzeti najmanje jednu mjeru obavještavanja javnosti koja treba biti usmjerena na 
korisnike rezultata operacije, a ako je prikladno, na javnost i medije.  

 Korisnik može vlastitim sredstvima provoditi ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama 
osiguravanja javnosti i vidljivosti sukladno članku 9. Općih uvjeta ovog Ugovora. 

 Odredbe članka 9. Općih uvjeta ovog Ugovora nisu obvezujuće za Korisnika. 
 
6.2. <ako je primjenjivo> Prema uvjetima poziva na dodjelu bespovratnih financijskih 

sredstava Korisnik se obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama 
osiguravanja javnosti i vidljivosti, povrh onih koje su opisane u Općim uvjetima Ugovora. 

 


