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Područje javnog poziva:  
Priključenje na postojeći javni vodoopskrbni sustav obiteljskih kuća čiji su 

se bunari urušili odnosno nisu u funkciji nakon potresa 

Datum objave javnog poziva:  17. kolovoza 2022. 
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1. OPĆE INFORMACIJE 

 

 Putem ovog Javnog poziva za financiranje troškova priključenja na postojeći javni vodoopskrbni 

sustav obiteljskih kuća čiji su se bunari urušili odnosno nisu u funkciji nakon potresa (u daljnjem tekstu: 

Javni poziv) utvrđuju se uvjeti za dodjelu sredstava, prihvatljivi prijavitelji, postupak dodjele sredstava, način 

podnošenja prijave, sadržaj prijave, te mjesto i način dostave prijave za financiranje troškova priključenja na 

postojeći javni vodoopskrbni sustav obiteljskih kuća s područja Zagrebačke županije, a čiji su se bunari urušili 

odnosno nisu više u funkciji nakon potresa koji su se dogodili 22. ožujka, odnosno 28. i 29. prosinca 2020. 

godine. 

 

Javni poziv provodi se u skladu s odredbom članka 10. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na 

području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i 

Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 102/20, 10/21 i 117/21, u daljnjem tekstu: Zakon) i mišljenjem 

Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (KLASA: 360-01/21-01/302, URBROJ: 

531-01-21-1 od 10. prosinca 2021.). 

 

 

2. ZAKONODAVNI OKVIR 

 

− Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, 

Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 

102/20, 10/21 i 117/21) 

− Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 

− Mišljenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (KLASA: 360-01/21-

01/302, URBROJ: 531-01-21-1 od 10. prosinca 2021.) 

 

 

3. PRAVILA POZIVA 

 

Predmet Javnog poziva je financiranje troškova priključenja na postojeći javni vodoopskrbni sustav 

obiteljskih kuća s područja Zagrebačke županije čiji su se bunari urušili odnosno nisu više u funkciji nakon 

potresa. 

 

U smislu Javnog poziva, pod troškovima priključenja na postojeći javni vodoopskrbni sustav smatraju 

se svi troškovi koji se ugovore s javnim isporučiteljem vodne usluge, a koji uključuju izvedbu priključka s 

Napomena: U postupku pripremanja projekta, prijavitelji trebaju proučiti cjelokupnu dokumentaciju Javnog 

poziva, te redovno pratiti ima li eventualnih ažuriranja (izmjene i/ili dopune) dokumentacije Javnog poziva, 

koje se objavljuju na internetskim stranicama www.zagrebacka-zupanija.hr. 

Napomena: Propisi navedeni u ovom Javnom pozivu važeći su u trenutku njegove objave te se na 

dokumentaciju Javnog poziva, kao i na sve odnose koji proizlaze iz Javnog poziva, primjenjuje pozitivno 

zakonodavstvo što uključuje zakonske i podzakonske akte koji su naknadno stupili na snagu, kao i sve njihove 

kasnije izmjene i dopune. Dužnost je Prijavitelja provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave 

prijave, jer će se na Prijavitelja primijeniti propisi koji su važeći u trenutku podnošenja prijave. 

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/
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građevinskim i montažnim radovima, vodomjer i sanaciju ceste, troškove na internom dijelu instalacije 

uključujući postavljanje šahta, odnosno vodomjernog okna te troškovi izrade nalaza ovlaštenog inženjera 

građevinske struke. 

 

 Javni poziv traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Zagrebačke županije za 2022. godinu 

te u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. 

 

Podnošenje prijava provodi se dostavom propisanog ispunjenog Prijavnog obrasca (Obrazac 1) te Izjave 

(Obrazac 2) na Javni poziv, koji se preuzima na mrežnoj stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-

zupanija.hr  pod Natječaji - Javni pozivi - Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. 

 

Svaka prijava odnosi se na jedan ili više izvedenih priključaka na postojeći javni vodoopskrbni sustav. 

 

 Podnesene prijave razmatraju se prema redoslijedu zaprimanja potpune prijave. 

 

 Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve propisane obvezne priloge koji su navedeni u 

Prijavnom obrascu. 

 

U slučaju nepotpune prijave, prijavitelju će se odrediti primjeren rok za nadopunu, u kojem slučaju će 

se datum primitka tražene dopune smatrati datumom zaprimanja potpune prijave. 

 

Ukoliko prijavitelj u zatraženom roku ne dopuni svoju prijavu, smatrat će se da je istu povukao.  

  

Ukoliko prijava ne udovoljava uvjetima za dodjelu financijskih sredstava iz Javnog poziva, ista neće 

biti predmet dodjele financijskih sredstava o čemu će se prijavitelja obavijestiti pisanim putem.  

 

 Bez obzira na kvalitetu prijave, Zagrebačka županija neće dodijeliti financijska sredstva za troškove 

priključenja na javni vodoopskrbni sustav obiteljskih kuća čiji su se bunari urušili odnosno nisu u funkciji nakon 

potresa, ukoliko su isti financirani iz drugog javnog izvora u stopostotnom iznosu. 

 

Ukoliko su troškovi priključenja na javni vodoopskrbni sustav obiteljskih kuća čiji su se bunari urušili 

odnosno nisu u funkciji nakon potresa financirani iz drugog javnog izvora u određenom postotku, Zagrebačka 

županija dodijelit će sredstva za iste do stopostotnog iznosa. 

 

Isplata sredstava vrši se za završene projekte (jedan ili više izvedenih priključaka na postojeći javni 

vodoopskrbni sustav), a nakon potpisivanja ugovora sa Zagrebačkom županijom te podnošenja zahtjeva za 

nadoknadu sredstava (Obrazac 3.). 

 

 Zagrebačka županija može zatražiti uvid u originalnu dokumentaciju, što joj je prijavitelj dužan 

omogućiti.  

 

 Sve obavijesti i promjene vezane za Javni poziv bit će objavljene na mrežnoj stranici Zagrebačke 

županije: www.zagrebacka-zupanija.hr. 

 

4.  UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA 

 

Financijska sredstva dodijelit će se prijavitelju koji u svojoj prijavi dokaže:  

 

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/
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1. da je javni isporučitelj vodnih usluga  

2. da se obiteljska kuća za koju se izvodi priključak na javni vodoopskrbni sustav nalazi na području 

Zagrebačke županije 

3. da je obiteljska kuća za koju se izvodi priključak na javni vodoopskrbni sustav prije potresa bila 

priključena na vlastiti bunar za opskrbu vodom koji se urušio odnosno više nije u funkciji radi potresa 

4. da se priključak obiteljske kuće na javni vodoopskrbni sustav izvodi na postojeći javni vodoopskrbni 

sustav 

5. da prijavljeni trošak nije prethodno financiran bespovratnim sredstvima do stopostotnog iznosa iz 

drugog javnog izvora 

6. da je vlasnik i/ili srodnik vlasnika obiteljske kuće za koju se izvodi priključenje na javni vodoopskrbni 

sustav imao prijavljeno prebivalište, odnosno boravište u obiteljskoj kući u vrijeme potresa 

7. da je prijavljeni trošak nastao. 

 

5. POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA 

 

 Postupak dodjele sredstava za financiranje troškova priključenja na javni vodoopskrbni sustav 

obiteljskih kuća čiji su se bunari urušili odnosno nisu u funkciji nakon potresa na području Zagrebačke županije 

provodi se kroz sljedeće aktivnosti: 

 

− zaprimanje prijava na Javni poziv 

− pregled prijava (utvrđuju se svi obvezni obrasci i prilozi, te udovoljava li prijava propisanim uvjetima) 

− dostava obavijesti prijaviteljima koji ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva 

− izrada prijedloga odluke o dodjeli sredstava 

− donošenje odluke o dodjeli sredstava  

− sklapanje ugovora o dodjeli sredstava  

− isplata sredstava prijavitelju. 

 

Postupak dodjele sredstava privremeno će se obustaviti nakon iskorištenja sredstava planiranih za tekuću 

proračunsku godinu na način da se neće donositi daljnje odluke o dodjeli sredstava u tekućoj proračunskoj 

godini. 

 

 

6. PRIJAVITELJI 

 

 Pravo na podnošenje prijava na Javni poziv imaju javni isporučitelji vodnih usluga za područje 

Zagrebačke županije. 

 

7.  SADRŽAJ PRIJAVE 

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeće: 

 

1. ispunjeni i ovjereni Prijavni obrazac (Obrazac 1.) - ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za 

zastupanje (izvornik); 

Napomena: Ukoliko se u kontroli izvršenja ugovora utvrdi da je prijavitelj priložio neistinitu 

dokumentaciju, dodijeljena sredstva dužan je vratiti u Proračun Zagrebačke županije. 
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2. ispunjenu i ovjerenu Izjavu (Obrazac 2.) - ovjerenu pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje 

(izvornik); 

 

3. dokaz da je prijavitelj javni isporučitelj vodnih usluga (e-izvadak, izvornik ili ovjerena preslika izvatka 

iz sudskog registra); 

 

4. dokaz da je prijavitelj sklopio ugovor s korisnikom vodne usluge o izvođenju priključka na javni 

vodoopskrbni sustav (preslika); 

 

5. nalaz ovlaštenog inženjera građevinske struke u kojem je utvrđeno da je bunar uništen potresom u toj 

mjeri da je urušen ili nije u funkciji, a koji sadrži i fotodokumentaciju o uništenju bunara (izvornik ili 

preslika); 

 

6. dokaz da je javni vodoopskrbni sustav na koji se izvodi priključak postojeći, na način propisan 

odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (preslika 

odgovarajućeg akta); 

 

7. dokaz vlasništva zgrade ili prava korištenja zgrade - izvadak iz zemljišne knjige ili ugovor na temelju 

kojega je prijavitelj stekao pravo vlasništva ili prava korištenja te drugi pravni dokumenti kao dokaz o 

valjanoj pravnoj osnovi korištenja objekta (e-izvadak, izvornik ili preslika); 

 

8. potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu vlasnika ili srodnika vlasnika iz koje je vidljivo da je u 

vrijeme potresa vlasnik, odnosno srodnik vlasnika prebivao, odnosno boravio u obiteljskoj kući čiji se 

bunar urušio odnosno više nije u funkciji nakon potresa za koju se izvodi priključak na postojeći javni 

vodoopskrbni sustav (e-izvadak, izvornik ili ovjerena preslika); 

 

9. dokaz o nastalom trošku (troškovnik izgradnje priključka i završni obračun izrađeni i ovjereni od 

ovlaštene osobe, račun za izradu nalaza ovlaštenog inženjera, ugovor o korištenju vodne usluge, računi 

i dr. - preslike). 
 

8. MJESTO I NAČIN DOSTAVE PRIJAVE 

 

 Prijave na Javni poziv moguće je dostaviti:  

 

1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:  

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

(Prijava na Javni poziv za financiranje troškova priključenja na postojeći javni vodoopskrbni 

sustav obiteljskih kuća čiji su se bunari urušili odnosno nisu u funkciji nakon potresa) 

Ulica grada Vukovara 72/V 

10000 Zagreb 

 

2. osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici, s naznačenim nazivom Javnog poziva, putem pisarnice 

Zagrebačke županije na adresu:  
 

Ulica grada Vukovara 72 (prizemlje) 

10000 Zagreb 
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9. KONTAKT PODACI 

 

Pitanja vezana za Javni poziv mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte: 

martina.smircic.gacina@zagrebacka-zupanija.hr i m.prce@zagrebacka-zupanija.hr.  

 

10. ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA 

 

 Odluku o dodjeli sredstava za financiranje troškova priključenja na postojeći javni vodoopskrbni sustav 

obiteljskih kuća čiji su se bunari urušili odnosno nisu u funkciji nakon potresa od 22. ožujka 2020., te 28. i 29. 

prosinca 2020. godine na području Zagrebačke županije donosi župan, a objavit će se na mrežnoj stranici 

Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr. 

mailto:martina.smircic.gacina@zagrebacka-zupanija.hr
mailto:m.prce@zagrebacka-zupanija.hr
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/

