
Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava 

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom 

sektoru 

Pitanja i odgovori – 21. 10. 2021. 

Pitanje:  

 Je li potrebno dostaviti Nalaz ovlaštenog inženjera elektrotehničke, građevinske, strojarske ili 

druge odgovarajuće struke (projektanta) ili nalaz sudskog vještaka elektrotehničke, 

građevinske, strojarske ili druge odgovarajuće struke u slučaju provedbe aktivnosti Grupa 1.: 

Hitne mjere sanacije? 

Odgovor: 

Za sufinanciranje aktivnosti Grupe 1.: Hitne mjere sanacije projektni prijedlog treba udovoljiti svim 

kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, operacije, aktivnosti i troškova sukladno Uputama za 

prijavitelje. U skladu s točkom 2.5 Prihvatljivost operacije 3. kriterij prihvatljivosti operacije se 

dokazuje nalazom ovlaštenog inženjera elektrotehničke, građevinske, strojarske ili druge 

odgovarajuće struke. U točki 3.1 Uputa za prijavitelje spomenuti dokument je naveden kao obvezni 

dio dokumentacije koji se predaje uz projektni prijedlog. 

 

Pitanje: 

 Ako je potrebno dostaviti navedeni nalaz u slučaju provedbe aktivnosti Grupa 1.: Hitne mjere 

sanacije, može li ga izraditi ovlašteni inženjer elektrotehničke, građevinske ili strojarske struke 

koji je zaposlenik Prijavitelja? 

Odgovor: 

Nije propisano da ovlašteni inženjer elektrotehničke, građevinske ili strojarske struke koji za 

Prijavitelja izrađuje nalaz kojim se potvrđuje da je energetska infrastruktura, energetska postrojenja, 

energetski sustavi i pripadajuće građevine iz Grupe 1.: Hitne mjere sanacije, oštećena u potresu, ne 

smije biti zaposlenik Prijavitelja 

 

Pitanje: 

 U točki 5.1. Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava definirano je da se provedba 

operacije mora dovršiti do 1. svibnja 2022. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 17. 

lipnja 2022. godine, dok se u članku 13. Programa dodjele državnih potpora kao krajnji rok 

dovršetka projekta definira 31.12.2022. godine. Koji je relevantan datum završetka provedbe 

operacije? 

Odgovor:  

Provedba operacije se mora se dovršiti do 1. svibnja 2022. godine, s mogućnošću produljenja 

najkasnije do 17. lipnja 2022. godine u opravdanim slučajevima ako tako odluči Tijelo odgovorno za 

provedbu financijskog doprinosa (TOPFD). Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog 

roka, TOPFD nije obvezno osigurati izvore sredstava za dovršetak operacije. 



 

Pitanje:  

 Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava definiraju da Korisnik mora osigurati 

ploču s natpisom na kojoj se ističe da se operacija financira iz FSEU, amblem Europske unije, te 

tekst „Europska unija“, ili naljepnica s istim sadržajem (ako se radi o robi ili dokumentaciji koja 

se isporučuje u okviru operacije i iz nje financira), no taj trošak nije prihvatljiv prema Uputama 

za prijavitelje. Također, u Posebnim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 

definirano je da Korisnik mora poduzeti najmanje jednu mjeru obavještavanja javnosti koja 

treba biti usmjerena na korisnike rezultata operacije, a ako je prikladno, na javnost i medije. 

Nastavno na navedeno, je li Korisnik dužan osigurati ploču s napisom ili naljepnicu s istim 

sadržajem, sukladno Općim uvjetima, ili je dovoljna primjerice objava na službenim web 

stranicama Korisnika i priopćenje za javnost, kao mjera obavještavanja javnosti, sukladno 

Posebnim uvjetima, budući da su aktivnosti koje su predmet prijave već izvršene u potpunosti 

s obzirom da ih je bilo nužno što prije provesti kako bi se krajnjim kupcima osigurala isporuka 

toplinske energije? 

Odgovor: 

Sukladno Općim uvjetima (Članak 9.), korisnik može osigurati ploču s natpisom na kojoj se ističe 

da se operacija financira iz FSEU. Za aktivnosti izvršene u potpunosti prije objave javnog poziva 

„Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru“, a u svrhu 

obavještavanja javnosti (sukladno Članku 6. Ugovora) te uz pretpostavku nemogućnosti isticanja 

ploče ili naljepnice, dovoljna je objava – priopćenje za javnost na službenim web stranicama 

korisnika.  

 


