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UPUTE ZA PROVEDBU JEDNOSTAVNE IZRAVNE DODJELE BESPOVRATNIH 

FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE 

referentnog broja FSEU.JID. 

1. OPĆE INFORMACIJE 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. studenoga 2020. donijela Odluku o 

načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije 

odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-

zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog 

koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog 

revizorskog tijela te na sjednici 7. srpnja 2022. godine njenu izmjenu (Narodne novine, br. 

125/20, 79/22). Nadalje, na sjednici održanoj 24. rujna 2021. godine donijela je Odluku o 

načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za 

financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 

županije,  Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, 

Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-

bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, 

tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela te na 

sjednicama 23. prosinca 2021. godine i 14. rujna 2022. godine njene izmjene (Narodne novine, 

br. 127/21, 143/21 i 107/22)  (u daljnjem tekstu: Odluke VRH). 

Temeljem navedenih odluka, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne 

imovine određuje se za Nacionalno koordinacijsko tijelo (u daljnjem tekstu: NKT), dok se tijela 

navedena u točki 7. ovog dokumenta određuju kao Tijela odgovorna za provedbu financijskog 

doprinosa (dalje u tekstu: TOPFD) Fonda solidarnosti Europske unije (dalje u tekstu: FSEU). 

U skladu s UREDBOM VIJEĆA (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU, 

Odlukama VRH, te Pravilima za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije (ZNP) v.2.0., 

NKT u suradnji s TOPFD objavljuje Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih 

sredstava iz FSEU. 

Prihvatljive operacije u okviru ove dodjele su: 

• vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u 

području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, 

zdravlja i obrazovanja; 

• pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja 

potreba pogođenog stanovništva; 

• osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine; 

• čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad 

je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje 

pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla. 
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2. ROK ZA PRIJAVU,  RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE/AKTIVNOSTI 

Razdoblje zaprimanja prijava traje od 22. veljače 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.  

Provedba operacije/aktivnosti smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, odnosno 28. 

prosinca 2020. godine, ovisno s kojim događajem je aktivnost povezana, a mora se dovršiti do 

30. lipnja 2023. godine za troškove koji se financiraju iz FSEU. 

 

3. SVRHA DODJELE 

Iz FSEU na temelju zahtjeva Vlade Republike Hrvatske za saniranje štete potresom dodijeljeno 

683,7 milijuna eura pomoći za sanaciju štete temeljem potresa iz ožujka 2020. te 319,2 milijuna 

eura pomoći za sanaciju štete temeljem potresa iz prosinca 2020.  

Cilj je FSEU pokriti dio javnih rashoda pogođenih država, kako bi se prihvatljivoj državi 

pomoglo da provede hitne operacije i operacije oporavka od ključne važnosti. Svrha 

jednostavne izravne dodjele jest pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. 

ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši 

od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. 

Aktivnosti koje će se financirati u okviru ove dodjele, a u sklopu kojih su troškovi nastali ili će 

nastati, trebaju biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o 

osnivanju FSEU i njenim izmjenama, a do sada nisu refundirani iz FSEU. 

 

4. FINANCIRANJE 

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iz FSEU iznosi 

13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK), s mogućnošću povećanja do iskorištenja 

sredstava iz FSEU. Udio bespovratnih  financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa 

prihvatljivih troškova prijave. 

U skladu s čl. 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda 

solidarnosti Europske unije i njenim izmjenama potrebno je osigurati da se isti trošak ne 

nadoknađuje putem drugih instrumenata financiranja Unije, posebno instrumenata kohezijske, 

poljoprivredne ili ribarstvene politike. Prijavitelj ne smije tražiti/primiti sredstva iz drugih 

javnih izvora za troškove koji će biti nadoknađeni u sklopu podnesene prijave, odnosno mora 

osigurati poštivanje načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. Dvostrukim financiranjem se 

ne smatraju vlastita javna sredstva Prijavitelja kojim su se podmirili već nastali troškovi, a koji 

se prijavljuju za nadoknadu u sklopu prijave. 

Korisnik kojem su doznačena sredstva iz državnog proračuna, proračuna JLP(R)S ili drugog 

nacionalnog izvora za podmirenje troškova nastalih kao posljedica potresa obvezuje se, za na 

ovaj način primljena sredstva, osigurati poštivanje načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. 

 



3 
 

5. OPĆI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA 

Prihvatljivima se smatraju oni troškovi kojima se financiraju aktivnosti ublažavanja posljedica 

potresa koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba ili 

ublažavanja posljedica serije potresa koji su započeli 28. prosinca 2020. godine s epicentrom 

na području Sisačko-moslavačke županije. 

Kako bi troškovi bili prihvatljivi iz FSEU, potrebno je da trošak nastane i bude plaćen prema 

izvođačima/pružateljima usluga/dobavljačima najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.  

Za potencijalne troškove iz točke 5.2., u slučaju da Korisnik ne plati račun do 30. lipnja 2023. 

godine, takvi troškovi su neprihvatljivi za financiranje iz FSEU te je Korisnik za iste odgovoran 

i dužan podmiriti vlastitim sredstvima.  

Sredstva pomoći za potres iz ožujka 2020. godine koriste se za naknadnu javnih troškova na 

područjima Grada Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, dok se sredstva 

pomoći za potres iz prosinca 2020. godine koriste na područjima Sisačko-moslavačke županije, 

Karlovačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, 

Grada Zagreba,  Zagrebačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-

posavske županije te Krapinsko-zagorske županije. 

Sukladno nadležnosti, TOPFD-i zaprimaju prijave te iste obrađuju odmah po zaprimanju, 

odnosno dodjeljuju referentni broj, unose u online platformu za izvještavanje, vrše 

administrativnu provjeru te provjeravaju prihvatljivost prijavitelja, aktivnosti i troškova. 

Ovisno o rezultatima i u slučaju pozitivno ili djelomično pozitivno ocijenjenog rezultata 

provjere, donose Odluku o isplati bespovratnih financijskih sredstava najkasnije u roku od 20 

kalendarskih dana od dana zaprimanja prijave i isplaćuju tražena sredstva najkasnije u roku od 

10 dana od dana donošenja Odluke o isplati.  

TOPFD po potrebi može tražiti od prijavitelja/korisnika dostavu dodatne dokumentacije u svrhu 

ocijene prihvatljivosti u svim situacijama kada određeni podatci nedostaju, nisu jasni ili postoji 

neusklađenost, odnosno u slučaju kada su potrebne dodatne provjere. Ukoliko prijavitelj ne 

dostavi potrebnu dokumentaciju za ocjenu prihvatljivosti TOPFD može donijeti Obavijest o 

neprihvatljivosti.  

TOPFD je dužan Odluku o isplati i/ili Obavijest o neprihvatljivosti i/ili Vaučer iz točke 5.2. 

Potencijalni troškovi,  po donošenju istih dostaviti prijavitelju. 

 

5.1. NASTALI TROŠKOVI 

Nastale troškove u okviru prihvatljivih aktivnosti potrebno je što žurnije prijaviti nadležnim 

tijelima navedenim u točki 7., a najkasnije do 31. ožujka 2023. godine. 

Prijava se sastoji od sljedećih dokumenata:  

• Obrazac 1 - Prijavni obrazac 

• Obrazac 2a - Izjava prijavitelja 

• Obrazac 2b - Izjava prijavitelja - dvostruko financiranje 
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• dokaz oštećenja u potresu/ dokaz da je trošak posljedica potresa (npr. 

fotodokumentacija, zapisnik s očevida oštećenja ovjeren od ovlaštenog inženjera, nalog 

za mobilizaciju odnosno drugi akt ili odluka nadležnog tijela, izjava prijavitelja da je 

trošak nastao u potresu ili kao izravna posljedica potresa i drugo)  

• računi (skenirane originale) o provedenim radovima, uslugama ili nabavljenoj opremi 

te  

• ako je primjenjivo, dokaz/potvrdu da je plaćanje izvršeno ukoliko prijavitelj/korisnik 

troškove potražuje metodom nadoknade  

 

Prijavitelj troškove može potraživati putem metode nadoknade (troškovi za koje je izdan račun 

i koji su plaćeni prije podnošenja prijave, odnosno za koje posjeduje dokaz/potvrdu da je 

plaćanje izvršeno) te metodom plaćanja (troškovi za koje je izdan račun, ali isti nije plaćen do 

trenutka podnošenja prijave).  

 

Po donošenju Odluke o isplati, a kako je navedeno u točki 5. Opći uvjeti prihvatljivosti, TOPFD 

unosi relevantne podatke iz prijave  u online platformu u svrhu izvještavanja NKT-a. 

U slučaju odbijanja prijave u cijelosti TOPFD šalje Obavijest o neprihvatljivosti s 

obrazloženjem razloga neprihvatljivosti. 

 

5.2. POTENCIJALNI TROŠKOVI 

Planirane prihvatljive aktivnosti u okviru kojih troškovi još uvijek nisu nastali i za koje se 

smatra kako do 30. lipnja 2023. godine mogu biti izvršeni i isplaćeni 

izvođačima/dobavljačima/izvršiteljima te za koje postoje dokazi o oštećenjima u potresu, 

potrebno je prijaviti nadležnim tijelima (TOPFD-ima) navedenim u točki 7. ovog dokumenta, 

a najkasnije do 31. ožujka 2023. godine. 

Prijava se sastoji od sljedećih dokumenata:  

• Obrazac 1 - Prijavni obrazac  

• Obrazac 2a- Izjava prijavitelja 

• Dokaz oštećenja kao izravna posljedica potresa (npr. fotodokumentacija, zapisnik s 

očevida oštećenja ovjeren od ovlaštenog inženjera, nalog za mobilizaciju odnosno drugi 

akt ili odluka nadležnog tijela, izjava prijavitelja da će trošak nastati kao izravna 

posljedica potresa i drugo) 

 

Provjeru prihvatljivosti prijavitelja i potencijalnih troškova TOPFD vrši uvidom u relevantne 

izvore provjere, odnosno, od prijavitelja traži dopune u slučaju nejasnoća. Po završetku 

pregleda TOPFD prijavitelju odobrava Vaučer s procijenjenim iznosom prihvatljivih 

bespovratnih financijskih sredstava. Vaučer se izdaje svakom prijavitelju za sve odobrene 

potencijalne troškove. Račun za potraživani trošak treba biti isplaćen najkasnije do 30. lipnja 

2023. godine. Za potraživanje troška korisnik vaučera dostavlja nadležnom TOPFD-u račune 

vezane uz troškove nastale kao posljedica potresa te je daljnja procedura za isplatu opisana u 

točki 5.1. Nastali troškovi. 
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U slučaju kada u sklopu prijave postoje nastali i potencijalni troškovi, TOPFD donosi Odluku 

o isplati za prihvatljive nastale troškove, a za prihvatljive potencijalne troškove izdaje se 

Vaučer. Temeljem izdanog vaučera, korisnik/prijavitelj ima pravo potraživati iste troškove u 

trenutku njihova nastanka.  

 

5.3. PRAGOVI ZA DODJELU  

Jednostavna izravna dodjela bespovratnih sredstava primjenjuje se samo za one troškove koji 

su proizišli iz nabava do vrijednosti europskih pragova, dok najniži iznos nije ograničen. 

Ukoliko su troškovi proizišli iz nabava koje prelaze vrijednost europskih pragova, smatrat će 

se neprihvatljivim. 

                 

6. ODGOVORNOST ZA UPRAVLJANJE 

Prihvatljivi prijavitelji i prihvatljive aktivnosti raspisane su Uputama za prijavu Jednostavne 

izravne dodjele na sljedeći način: 

Prilog 1 – Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za vraćanje u ispravno radno stanje 

infrastrukture i pogona u energetskom sektoru 

Prilog 2 -  Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za vraćanje u ispravno radno stanje 

infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama 

Prilog 3 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za vraćanje u ispravno radno stanje 

infrastrukture u području telekomunikacija 

Prilog 4 – Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za vraćanje u ispravno radno stanje 

infrastrukture u području prijevoza  

Prilog 5 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za vraćanje u ispravno radno stanje 

infrastrukture u području zdravstva 

Prilog 6 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za vraćanje u ispravno radno stanje 

infrastrukture u području obrazovanja 

Prilog 7 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za pružanje privremenog smještaja radi 

pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 

Prilog 8 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za financiranja službi spašavanja radi 

pokrivanja potreba pogođenog stanovništva  

Prilog 9 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele radi osiguravanja preventivne 

infrastrukture 

Prilog 10 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za mjere zaštite kulturne baštine 

Prilog 11 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za hitno obnavljanje pogođenih 

prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla 
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Prilog 12 - Upute za prijavu Jednostavne izravne dodjele za čišćenje područja pogođenih 

katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima 

utemeljenima na ekosustavima. 

 

7. KAKO SE PRIJAVITI 

Adrese prijava te nadležni TOPFD, u ovisnosti o prihvatljivim prijaviteljima, operacijama te 

području na kojem se dogodio potres, sukladno navedenom u Prilozima 1 -12, su slijedeće: 

Operacija Područje potresa TOPFD Adresa 

Vraćanje u ispravno radno 

stanje infrastrukture i pogona u 

energetskom sektor 

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska – 

potres od ožujka 2020. 

godine;   

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska 

Sisačko-moslavačka, 

Karlovačka, Bjelovarsko-

bilogorska, Koprivničko-

križevačka, Varaždinska, 

Međimurska, Brodsko-

posavska – potres od 

prosinca 2020. godine. 

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja 

Uprava za energetiku, 

Radnička cesta 80, 10 000 

Zagreb 

Vraćanje u ispravno radno 

stanje infrastrukture  i pogona u 

području vodoopskrbe, 

upravljanja otpadnim vodama 

Grad  Zagreb,  Zagrebačka 

županija – potres od ožujka 

2020. godine 

Grad Zagreb 
putem sustava e-

prijavnice na 

www.zagreb.hr  

 

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska,  

Sisačko-moslavačka, 

Karlovačka, Bjelovarsko-

bilogorska, Koprivničko-

križevačka, Varaždinska, 

Međimurska, Brodsko-

posavska – potres od 

prosinca 2020. godine 

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja 

Radnička cesta 80, 10000 

Zagreb 

Vraćanje u ispravno radno 

stanje infrastrukture u području 

telekomunikacija 

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska,  

Sisačko-moslavačka, 

Karlovačka, Bjelovarsko-

bilogorska, Koprivničko-

križevačka, Varaždinska, 

Međimurska, Brodsko-

posavska – potres od 

prosinca 2020. godine 

Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Uprava za EU fondove i 

strateško planiranje, 

Prisavlje 14, 10000 

Zagreb 

 

http://www.zagreb.hr/
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Operacija Područje potresa TOPFD Adresa 

Vraćanje u ispravno radno 

stanje infrastrukture u području 

prijevoza 

Grad Zagreb – potres od 

ožujka 2020. godine 

Grad Zagreb putem sustava e-

prijavnice na 

www.zagreb.hr  

 

Krapinsko-zagorska 

županija  – potres od 

ožujka 2020. godine 

Krapinsko-zagorska 

županija 

Krapinsko-zagorska 

županija, UO za javnu 

nabavu i EU fondove, 

Magistratska 1, Krapina 

Zagrebačka županija – 

potres od ožujka 2020. 

godine 

Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Uprava za EU fondove i 

strateško planiranje, 

Prisavlje 14, 10000 

Zagreb 

 

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska,  

Sisačko-moslavačka, 

Karlovačka, Bjelovarsko-

bilogorska, Koprivničko-

križevačka, Varaždinska, 

Međimurska, Brodsko-

posavska – potres od 

prosinca 2020. godine 

Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Uprava za EU fondove i 

strateško planiranje, 

Prisavlje 14, 10000 

Zagreb 

 

Vraćanje u ispravno radno 

stanje infrastrukture u području 

zdravstva 

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska – 

potres od ožujka 2020. 

godine;   

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska 

Sisačko-moslavačka, 

Karlovačka, Bjelovarsko-

bilogorska, Koprivničko-

križevačka, Varaždinska, 

Međimurska, Brodsko-

posavska – potres od 

prosinca 2020. godine. 

Ministarstvo 

zdravstva 

Ksaver 200a, 10000 

Zagreb 

 

http://www.zagreb.hr/
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Operacija Područje potresa TOPFD Adresa 

Vraćanje u ispravno radno 

stanje infrastrukture u području 

obrazovanja 

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska – 

potres od ožujka 2020. 

godine;   

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska 

Sisačko-moslavačka, 

Karlovačka, Bjelovarsko-

bilogorska, Koprivničko-

križevačka, Varaždinska, 

Međimurska, Brodsko-

posavska – potres od 

prosinca 2020. godine. 

Ministarstvo znanosti 

i obrazovanja 

Elektronički, putem e-

mail adrese 

ugovaranje@mzo.hr  

 Krapinsko-zagorska 

županija  – potres od 

ožujka 2020. godine 

Krapinsko-zagorska 

županija 

Krapinsko-zagorska 

županija, UO za javnu 

nabavu i EU fondove, 

Magistratska 1, Krapina 

 Zagrebačka županija – 

potres od ožujka 2020. 

godine 

Zagrebačka županija Upravni odjel za 

prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša 

Ulica grada Vukovara 

72/V, 10 000 Zagreb – 

putem sustava "e-prijave" 

 Grad  Zagreb – potres od 

ožujka 2020. godine 

Grad Zagreb putem sustava e-

prijavnice na 

www.zagreb.hr  

Pružanje privremenog 

smještaja radi pokrivanja 

potreba stanovništva 

pogođenog potresom 

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska – 

potres od ožujka 2020. 

godine;   

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska 

Sisačko-moslavačka, 

Karlovačka, Bjelovarsko-

bilogorska, Koprivničko-

križevačka, Varaždinska, 

Međimurska, Brodsko-

posavska – potres od 

prosinca 2020. godine. 

Ministarstvo 

prostornoga 

uređenja, 

graditeljstva i 

državne imovine 

Republike Austrije 20, 

10000 Zagreb 

mailto:ugovaranje@mzo.hr
http://www.zagreb.hr/
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Operacija Područje potresa TOPFD Adresa 

Financiranje službi spašavanja 

radi pokrivanja potreba 

pogođenog stanovništva 

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska – 

potres od ožujka 2020. 

godine;   

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska 

Sisačko-moslavačka, 

Karlovačka, Bjelovarsko-

bilogorska, Koprivničko-

križevačka, Varaždinska, 

Međimurska, Brodsko-

posavska – potres od 

prosinca 2020. godine. 

Ministarstvo 

unutarnjih poslova 

Uprava za europske 

poslove, međunarodne 

odnose i fondove 

Europske unije, Ulica 

grada Vukovara 33, 10 

000 Zagreb 

Osiguravanje preventivne 

infrastrukture 
Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska – 

potres od ožujka 2020. 

godine;   

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska 

Sisačko-moslavačka, 

Karlovačka, Bjelovarsko-

bilogorska, Koprivničko-

križevačka, Varaždinska, 

Međimurska, Brodsko-

posavska – potres od 

prosinca 2020. godine. 

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja 

Radnička cesta 80, 10000 

Zagreb 

Mjere zaštite kulturne baštine 
Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska – 

potres od ožujka 2020. 

godine;   

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska 

Sisačko-moslavačka, 

Karlovačka, Bjelovarsko-

bilogorska, Koprivničko-

križevačka, Varaždinska, 

Međimurska, Brodsko-

posavska – potres od 

prosinca 2020. godine. 

Ministarstvo kulture i 

medija 

putem poveznice 

https://e-prijavnice.min-

kulture.hr/e-

pisarnica/EPrijavnice  

 

https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice
https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice
https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice
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Operacija Područje potresa TOPFD Adresa 

Hitno obnavljanje pogođenih 

prirodnih područja kako bi se 

izbjegli neposredni učinci 

erozije tla 

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska – 

potres od ožujka 2020. 

godine 

Ministarstvo 

prostornoga 

uređenja, 

graditeljstva i 

državne imovine 

Republike Austrije 20, 

10000 Zagreb 

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska,  

Sisačko-moslavačka, 

Karlovačka, Bjelovarsko-

bilogorska, Koprivničko-

križevačka, Varaždinska, 

Međimurska, Brodsko-

posavska – potres od 

prosinca 2020. godine 

Ministarstvo 

gospodarstva i 

održivog razvoja 

Radnička cesta 80, 10000 

Zagreb 

Čišćenje područja pogođenih 

katastrofom, uključujući 

prirodna područja, u skladu s, 

kad je to primjereno, pristupima 

utemeljenima na ekosustavima 

Grad  Zagreb – potres od 

ožujka 2020. godine 

Grad Zagreb putem sustava e-

prijavnice na 

www.zagreb.hr  

Grad  Zagreb,  Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska,  

Sisačko-moslavačka, 

Karlovačka, Bjelovarsko-

bilogorska, Koprivničko-

križevačka, Varaždinska, 

Međimurska, Brodsko-

posavska -  potres od 

prosinca 2020. godine 

Fond za zaštitu 

okoliša i energetsku 

učinkovitost 

Radnička cesta 80, 10000 

Zagreb 

 

Dokumentaciju Jednostavne izravne dodjele NKT objavljuje na internetskim stranicama 

www.strukturnifondovi.hr  te se obavijest o istoj objavljuje i na internetskim stranicama NKT-

a i TOPFD-a. 

Prijavitelji u jednoj prijavi mogu prijaviti aktivnosti povezane s jednom vrstom operacije. 

Ukoliko prijavitelj prijavljuje više aktivnosti vezane uz više vrsta operacija, i različita područja 

potresa, potrebno je poslati više prijava u ovisnosti o vrsti operacije i području potresa. 

 

8. OSTALO 

U bilo kojem koraku tijekom postupka dodjele, ukoliko postoje nejasnoće ili nedoumice koje  

objektivno onemogućavaju provedbu postupka Jednostavne izravne dodjele te kao takve utječu 

na donošenje Odluke o isplati i/ili Obavijest o neprihvatljivosti, NKT daje tumačenje TOPFD-

u radi daljnjeg postupanja.  

Obavijesti o neprihvatljivosti, osim razloga neprihvatljivosti troškova, obuhvaćaju se i  mogući 

razlozi neprihvatljivost vezani uz ostale obvezne uvjete Jednostavne izravne dodjele. 

Prigovor na Obavijest o neprihvatljivosti i/ili na Odluku o isplati kojom se djelomično ne 

prihvaćaju određene aktivnosti/troškovi podnosi se NKT-u u roku od 15 dana od primitka istih 

na e-mail adresu: FSEU-prigovor-dodjela@mpgi.hr. 

http://www.zagreb.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/

