
 
 

 

 

 

 

 

 

ČETVRTA 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 Treću (3.) izmjenu Poziva 

objavljenu 27. siječnja 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 31.1.2022. 18.3.2022. 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 18.3.2022. 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.  

 

 

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 31. siječnja 2022. 18. ožujka 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 31. siječnja 2022. 

18. ožujka 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. 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.  

 

 

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 31.1.2022. 18.3.2022. 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 18.3.2022. 18.5.2022. godine, ovisno što 

nastupa ranije. Projektni prijedlozi se obrađuju prema vremenu zaprimanja (koje je ujedno i 

vrijeme predaje). 

 

 

4. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 5. Prihvatljive aktivnosti operacije: 

Stari tekst: 

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije 

Aktivnosti Grupe 1 uključuju aktivnosti iz Grupe 2. i Grupe 3. koje su provedene kao hitne 

mjere nakon potresa, a za koje prijavitelj posjeduje dokumentaciju o nastalim  troškovima. 

 

Novi tekst: 

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije 

Aktivnosti Grupe 1 uključuju aktivnosti iz Grupe 2. i Grupe 3. koje su provedene kao hitne 

mjere nakon potresa, a za koje prijavitelj posjeduje dokumentaciju o nastalim  troškovima. 

Aktivnosti Grupe 1. također uključuju aktivnosti prijevoza učenika i druge hitne aktivnosti 

zbrinjavanja učenika kojima je ustanova za predškolski odgoj ili odgoj i obrazovanje bila 

oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine, a za koje prijavitelj posjeduje dokaze o provedenim 

aktivnostima odnosno nastalim troškovima. 

 

 

5. U dokumentu Obrazac 5. Izjava stručnjaka/glavnog projektanta: 

Stari tekst: 

A) za hitne mjere sanacije: 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije 

za dovođenje građevine u stanje prije potresa _______% 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije 

za dodatno ojačanje konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i 

sigurnosti _______% 

B) za hitne mjere sanacije i cjelovitu obnovu: 



 
 

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije 

za dovođenje građevine u stanje prije potresa _______% 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije 

za dodatno ojačanje konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i 

sigurnosti _______% 

Grupa 3.: Izvedba radova   

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru Grupe 3: Izvedba radova za dovođenje 

građevine u stanje prije potresa _______% 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru Grupe 3: Izvedba radova dodatnog ojačanja 

konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti ili izgradnja 

zamjenske zgrade _______% 

C) za cjelovitu obnovu: 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 3: Izvedba radova za 

dovođenje građevine u stanje prije potresa _______% 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 3: Izvedba radova 

dodatnog ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i 

sigurnosti ili izgradnja zamjenske zgrade ________ % 

 

 

Novi tekst: 

A) za hitne mjere sanacije: 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije 

za dovođenje građevine u stanje prije potresa ili rušenje/uklanjanje uništene građevine  

_______% 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije 

za dodatno ojačanje konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i 

sigurnosti _______% 

B) za hitne mjere sanacije i cjelovitu obnovu: 

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije 

za dovođenje građevine u stanje prije potresa ili rušenje/uklanjanje uništene građevine  

_______% 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 1: Hitne mjere sanacije 

za dodatno ojačanje konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i 

sigurnosti _______% 

Grupa 3.: Izvedba radova   

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru Grupe 3: Izvedba radova za dovođenje 

građevine u stanje prije potresa ili rušenje/uklanjanje uništene građevine  _______% 



 
 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru Grupe 3: Izvedba radova dodatnog ojačanja 

konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti ili izgradnja 

zamjenske zgrade _______% 

C) za cjelovitu obnovu: 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 3: Izvedba radova za 

dovođenje građevine u stanje prije potresa ili rušenje/uklanjanje uništene građevine  

_______% 

• postotak ukupne vrijednosti radova u okviru aktivnosti Grupe 3: Izvedba radova 

dodatnog ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i 

sigurnosti ili izgradnja zamjenske zgrade ________ % 

 


