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Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada 

javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije KLASA:024-02/22-

02/03,URBROJ:238-03-22-03 od 19. siječnja 2022. i Odluke o dopuni javnog poziva za financiranje 

troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke 

županije KLASA: 024-05/22-02/09, URBROJ: 238/03-22-23 od 16. veljače 2022. Upravni odjel za 

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, objavljuje  

 

 

DOPUNU JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA SANIRANJA ŠTETA I 

OBNOVE ZGRADA JAVNE NAMJENE OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

 

 

I. 

 

Javni poziv za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom 

na području Zagrebačke županije KLASA: 361-01/22-02/01, URBROJ: 238-18-13/1-22-03 od 21. 

siječnja 2022. godine  (u daljnjem tekstu: Javni poziv) objavljen 24. siječnja 2022. godine  dopunjuje se 

na način: 

 

U točci I. Javnog poziva za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene 

oštećenih potresom na području Zagrebačke županije, iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„U smislu ovog Javnog poziva, zgrada javne namjene je zgrada namijenjena obavljanju djelatnosti u 

području odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, radu 

tijela jedinica lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije i tijela Zagrebačke županije, 

pravnih osoba čiji je osnivač Zagrebačka županija i jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke 

županije i zgrade vjerskih zajednica namijenjenih obavljanju vjerskih obreda kojima prisustvuje više 

ljudi.“    

 

U točci  IV. stavku 1. Javnog poziva dodaje se nova točka 4. koja glasi: 

„4. da je donesena odluka o obnovi temeljem članka 41. stavka 1. Zakona“ 

 

Dosadašnje točke od 4. do 6. postaju točke 5. do 7. 

 

U točci VI. Javnog poziva iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

„Za projektne prijedloge koje se odnose na projektnu dokumentaciju te izravne i neizravne troškove, ne 

primjenjuje se indeks razvijenosti, već će se iste financirati do 100%.“ 

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7. 

 

U točci VII. Javnog poziva dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase: 

„Svaka prijava podrazumijeva jedan projektni prijedlog (jednu zgradu javne namjene). 
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Troškovi izrade projektne dokumentacije, odnosno troškovi zahvata i radova (za jednu zgradu javne 

namjene) prijavljuju se odvojeno kao dva projektna prijedloga (jedan za troškove izrade projektne 

dokumentacije, a drugi za troškove izvođenja zahvata i radova), neovisno o tome je li projektna 

dokumentacija izrađena te zahvati i radovi izvedeni ili će se tek izraditi, odnosno izvesti. 

 

Projektna dokumentacija obavezni je prilog projektnom prijedlogu koji se odnosi na financiranje 

zahvata i radova, ukoliko je ista izrađena.“ 

 

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi: 

„Prijava na Javni poziv mora sadržavati sve propisane obvezne priloge koji su navedeni u Prijavnom 

obrascu, a koji Prijavni obrazac (u word formatu) s prilozima je potrebno dostaviti i u elektroničkom 

obliku na CD-u ili dostaviti putem e-pošte na martina.smircic.gacina@zagrebacka-zupanija.hr i 

m.prce@zagrebacka-zupanija.hr.“  

 

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7. 

 

II. 

 

U ostalom dijelu Javni poziv iz točke I. ove Dopune ostaje nepromijenjen. 

 

III. 

 

Prijavitelji koji su podnijeli prijave na Javni poziv do objave Dopune Javnog poziva o istoj će biti 

obaviješteni, te će ih se pozvati na usklađenje prijava s objavljenom Dopunom Javnog poziva. 

 
 

KLASA: 361-01/22-02/01 

URBROJ : 238-18-13/1-22-11 

Zagreb, 16. veljače 2022. 
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