PETA IZMJENA DOKUMENTACIJE POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH
FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području
obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba
(referentna oznaka Poziva: FS.GZ.01.)

POPIS IZMJENA

U Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje
infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada
Zagreba (referentna oznaka Poziva: FS.GZ.01.), u odnosu na Četvrtu (4.) izmjenu Poziva
objavljenu 18. ožujka 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 18.3.2022. 18.5.2022. godine, ovisno što
nastupa ranije.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva
iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 1.190.338.000,00 HRK, a osiguran je u
Državnom proračunu Republike Hrvatske, a iz drugih izvora će biti osigurana sredstva za
troškove koji ne mogu biti financirani iz FSEU.
Novi 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) je 1.190.338.000,00 HRK, a osiguran je u
Državnom proračunu Republike Hrvatske, a iz drugih izvora će biti osigurana sredstva za
troškove koji ne mogu biti financirani iz FSEU.
2. 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. ožujka 2022. 18. svibnja 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. ožujka 2022.
18. svibnja 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 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.
3. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 2. Financiranje:
Stari tekst:
Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do
iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 18.3.2022. 18.5.2022. godine, ovisno što
nastupa ranije. Projektni prijedlozi se obrađuju prema vremenu zaprimanja (koje je ujedno i
vrijeme predaje).
Novi 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. Projektni prijedlozi se obrađuju prema vremenu zaprimanja (koje je ujedno i
vrijeme predaje).

4. U dokumentu Prilog 2. Opći uvjeti Ugovora:
Stari tekst:
IZMJENE UGOVORA
Zajedničke odredbe
Članak 20.
20.1. Ugovor se ne može izmijeniti u svrhu ili s učinkom koji bi doveo u pitanje zaključke
postupka dodjele bespovratnih financijskih sredstava, posebice provjeru prihvatljivosti
projektnog prijedloga te postupanje u skladu s načelom jednakog postupanja. Ugovor se ne
može izmijeniti ukoliko bi izmjena dovela do povećanja iznosa bespovratnih sredstava
određenog Ugovorom. Kako bi se utvrdilo utječu li i u kojem opsegu predložene izmjene na
rezultate postupka dodjele bespovratnih sredstava, TOPFD ima pravo utvrditi usklađenost
predložene izmjene sa zaključcima iz postupka dodjele, na temelju ponovne provjere dijela ili
cijelog projektnog prijedloga (ovisno o predloženoj izmjeni), isključivo na temelju pravila
referentnog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, osiguravajući načelo jednakog
postupanja.
20.2. Izmjene Ugovora kojima se uvode nove i/ili mijenjaju postojeće aktivnosti te s njima
povezani prihvatljivi troškovi koje je moguće nadoknaditi u skladu s odredbama Ugovora,
prihvatljive su samo u slučaju kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) izmjene su nastale zbog nepredvidive okolnosti
b) izmjene su nužne za uredno izvršenje Ugovora i otklanjaju situaciju u kojoj je izvršenje
ugovora postalo pretjerano otežano ili nemoguće

c) povezani troškovi ne dovode do povećanja ukupnog iznosa bespovratnih sredstava
navedenog u Ugovoru.
20.3. Sve izmjene koje su nužne za izvršenje Ugovora, i kojima se uvode nove i/ili mijenjaju
postojeće aktivnosti, a ne ispunjavaju kumulativno uvjete iz stavka 2 1.2. ovog članka, TOPFD
može prihvatiti pod uvjetom da troškove povezane s izmjenom snosi Korisnik.
Novi tekst:
IZMJENE UGOVORA
Zajedničke odredbe
Članak 20.
20.1. Ugovor se ne može izmijeniti u svrhu ili s učinkom koji bi doveo u pitanje zaključke
postupka dodjele bespovratnih financijskih sredstava, posebice provjeru prihvatljivosti
projektnog prijedloga te postupanje u skladu s načelom jednakog postupanja. Ugovor se ne
može izmijeniti ukoliko bi izmjena dovela do povećanja iznosa bespovratnih sredstava
određenog Ugovorom. Iznose bespovratnih financijskih sredstava određenih Ugovorom
moguće je iznimno izmijeniti, odnosno povećati ako za to postoje opravdani razlozi, koje je
Korisnik dužan obrazložiti prilikom podnošenja zahtjeva za izmjenu iznosa bespovratnih
financijskih sredstava određenih Ugovorom, u skladu s važećim propisima koji uređuju
postupke nabave.
Kako bi se utvrdilo utječu li i u kojem opsegu predložene izmjene na rezultate postupka dodjele
bespovratnih financijskih sredstava, TOPFD ima pravo utvrditi usklađenost predložene izmjene
sa zaključcima iz postupka dodjele, na temelju ponovne provjere dijela ili cijelog projektnog
prijedloga (ovisno o predloženoj izmjeni), isključivo na temelju pravila referentnog poziva na
dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, osiguravajući načelo jednakog postupanja.
20.2. Izmjene Ugovora kojima se uvode nove i/ili značajno mijenjaju postojeće aktivnosti te s
njima povezani prihvatljivi troškovi na način da se radi o bitno različitoj aktivnosti u odnosu na
prvobitnu aktivnost, te se time uvode s tim aktivnostima povezani prihvatljivi troškovi koje je
moguće nadoknaditi u skladu s odredbama Ugovora, prihvatljive su samo u slučaju kada su
izmjene potrebne za postizanje ciljeva operacije i/ili otklanjaju situaciju u kojoj je izvršenje
ugovora postalo pretjerano otežano ili nemoguće. kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) izmjene su nastale zbog nepredvidive okolnosti
b) izmjene su nužne za uredno izvršenje Ugovora i otklanjaju situaciju u kojoj je izvršenje
ugovora postalo pretjerano otežano ili nemoguće
c) povezani troškovi ne dovode do povećanja ukupnog iznosa bespovratnih sredstava
navedenog u Ugovoru.
20.3. Sve izmjene koje su nužne za izvršenje Ugovora, i kojima se uvode nove i/ili mijenjaju
postojeće aktivnosti, a ne ispunjavaju kumulativno uvjete iz stavka 2 1.2. ovog članka, TOPFD
može prihvatiti pod uvjetom da troškove povezane s izmjenom snosi Korisnik.

