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PITANJA I ODGOVORI– PDP 
www.strukturnifondovi.hr 
www.efondovi.mrrfeu.hr 

 
 
 

FOND: EFRR         NADLEŽNO TIJELO: MRRFEU 
PRIORITETNA OS: Zaštita okoliša i održivost resursa ROK ZA PODNOŠENJE PP: od 30. studenog 2019. godine u 12:00 sati 

do 30. siječnja 2020. godine u 23:59 sati 
SPECIFIČNI CILJ:6e2        ROK ZA ODGOVOR NA PITANJE (UzP): 7 radnih dana 
NAZIV POZIVA: Obnova brownfield područja u Urbanom području Pula 
REFERENTNI BROJ POZIVA: KK.06.2.2.07 
TIP NATJEČAJA: Ograničeni postupak  
MODALITET: Privremeni poziv 
 
 
U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili 
određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za 
prijavitelje.  
 
 
Slijedom navedenog, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu 
prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. U slučaju takvih pitanja, 
odgovor nadležnog tijela će upućivati na relevantni dio dokumentacije PDP-a. 
  

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.efondovi.mrrfeu.hr/
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 VERZIJA: 1.0 

 OBJAVA SVIH PITANJA/ODGOVORA IZ VERZIJE 1.0: 14.11.2019. 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.11.2019. DATUM ODGOVORA NA PITANJE:  14.11.2019. 

1.  U Uputama za prijavitelje je navedena odredba da su prijavitelji 
istodobno vlasnici i budući upravitelji obnovljene infrastrukture 
te nas s toga zanima podrazumijeva li isto da isključivo prijavitelji 
moraju upravljati infrastrukturom nakon završetka projekta ili 
prijavitelji mogu dati na upravljanje infrastrukturu udruzi, javnoj 
ustanovi i sl. koja bi bila u većinskom vlasništvu prijavitelja kao 
osnivača? 
Ukoliko mora isključivo prijavitelj upravljati infrastrukturom, 
može li isto osigurati u sklopu postojećeg odjela ili može formirati 
novi odjel za upravljanje infrastrukturom? 
 
 

Sukladno točki 2.1. Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje,  
Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed 
određenim prijaviteljima i to kako slijedi:  
1. Grad Pula-Pola, Forum 1, 52 000 Pula, OIB: 79517841355  
2. Sveučilište Jurja Dobrile, Zagrebačka 30, 52100 Pula, OIB: 
61738073226  
3. Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, OIB: 
15554218499. 
  
Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu ne 
predstavljaju državnu potporu. U skladu s time, moraju biti ispunjeni 
uvjeti propisani u točki 1.6 Obveze koje se odnose na državne 
potpore Uputa za prijavitelje. Naime, u točki 1.6. Uputa za 
prijavitelje, stoji  kako su “Prihvatljivi prijavitelji za dodjelu 
bespovratnih sredstava sukladno ovom Pozivu jedinice lokalne 
samouprave, i to Grad Pula i Grad Vodnjan-Dignano te Sveučilište 
Juraj Dobrila Pula, obrazovna ustanova unutar nacionalnog 
obrazovnog sustava koji financira i nadzire država. Oni su istodobno 
vlasnici i budući upravitelji obnovljene infrastrukture.’’ 
 
Ulaganja u brownfield lokaciju odnosno u obnovu infrastrukture za 
3 projekta koja su predmet ovog Poziva isključuju dodjelu državnih 
potpora budući da obnovljene brownfield lokacije neće biti 
namijenjene korištenju u gospodarske svrhe. Pritom, dodjela 
državne potpore se isključuje na razini svih sudionika provedbe 
brownfield infrastrukture tj. od izgradnje ili obnove brownfield 
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lokacije, upravljanja pa sve do korištenja od strane krajnjih 
korisnika. 
 
Na razini upravitelja/operatera objekta koji je obnovljen kao 
brownfield lokacija neće se raditi o državnoj potpori isključivo ako 
istom bude upravljalo tijelo JLS odnosno drugo javno tijelo ili 
subjekt koji ne obavlja gospodarsku djelatnost. Naime, ako je 
prijavitelj i vlasnik brownfield lokacije JLS, pri čemu upravljanje tom 
lokacijom ne obavlja sam već to povjerava drugom subjektu, državna 
potpora će biti isključena samo pod uvjetom ako je 
operater/upravitelj konkretne brownfield lokacije (objekta) izabran 
putem otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg javnog 
natječaja i koji ponudi najvišu cijenu za upravljanje brownfield 
lokacijom nakon njenog stavljanja u funkciju. Ukoliko će 
upravitelj/operater brownfield lokacije biti javna ustanova ili 
trgovačko društvo u većinskom vlasništvu i u cijelosti pod kontrolom 
nadležnog tijela JLS, odabir operatera mora biti sukladan s pravilima 
o javnoj nabavi.  Provedba natječaja nije potrebna pod uvjetom da 
je poslovanje upravitelja brownfield lokacije pod stalnom 
kontrolom nadležnog javnog tijela JLS kao da se radi o stručnoj 
službi ili odjelu tog nadležnog tijela (unutarnji upravitelj) kako to 
propisuje članak 33. Zakona o javnoj nabavi.  
 
Također, ukoliko se unutar prijavitelja osnuje novi odjel za 
upravljanje infrastrukturom, to neće utjecati na naprijed opisane 
uvjete koji isključuju dodjelu državne potpore, odnosno time se neće 
derogirati odredbe Poziva. 

 
 


