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KLASA: 302-02/21-02/76 

URBROJ:  510-02-02/01-21-01 

 

Zagreb,  15. srpnja 2021. 

 

Na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 

županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne Novine, br. 

102/2020 i 10/2021; u daljnjem tekstu: Zakon o obnovi) te u skladu s Odlukom o donošenju programa 

mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, 

Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne Novine, br. 17/2021) 

kao i samim Programom mjera, Središnji državni  ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljuje 

 

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA 

 

za 

izvođenje radova uklanjanja (rušenja) u potresu oštećenih obiteljskih kuća  

na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije 

 

 

I. 

Središnji državni ured je, temeljem čl. 40.a Zakona o obnovi, određen kao nositelj aktivnosti obnove 

odnosno uklanjanja te gradnje obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i 

Zagrebačke županije. Programom mjera utvrđene su i mjere obnove prema pojedinim načinima obnove 

odnosno vrstama usluga / radova kao i procedura odabira pojedinih sudionika u obnovi (ugovaratelja). 

 

Nakon provedbe sanacije nekonstruktivnih elemenata, Središnji državni ured započinje s pripremom i 

provedbom postupaka nabave u okviru saniranja posljedica katastrofe putem uklanjanja (rušenja) 

obiteljskih kuća prije izgradnje zamjenskih kuća. 

 

Prije samog pokretanja postupka javne nabave,  Središnji državni ured provodi istraživanje tržišta u okviru 

ovih radova s ciljem identificiranja svih ključnih točaka s naglaskom na upravljanje mogućim rizicima. 

Svrha istraživanja tržišta je isto tako i priprema kvalitetne i cjelovite Dokumentacije o nabavi kao i 

ubrzanje budućih faza provedbe postupaka nabave. 

 

II. 

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se stoga pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti 

koji djeluju na mjerodavnom tržištu za iskaz interesa za izvođenje radova uklanjanja (rušenja) u 

potresu oštećenih obiteljskih kuća koje su predviđene za uklanjanje i gradnju zamjenskih kuća. 

 

Poslove izvođenja ovih radova obavljaju gospodarski subjekti koji pri tome moraju zadovoljiti sve uvjete 

iz važećih zakonskih normi, odnosno zakonskih i podzakonskih akata kojima se regulira obavljanje 

poslova i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje. Osim navedenog, zainteresirani gospodarski subjekti 
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moraju posjedovati odgovorajuću mehanizaciju te ostalu opremu potrebnu za kvalitetno izvođenje ove 

vrste radova. 

 

III. 

Svi zainteresirani gospodarski subjekti te ostali sudionici koji imaju interesa u okviru ovog javnog poziva 

mogu svoj interes iskazati dostavljanjem prijave za sudjelovanjem s navođenjem svih potrebnih podataka 

u tu svrhu. 

 

S obzirom da ciljnu skupinu iz ovog javnog poziva čine prvenstveno gospodarski subjekti koji su stručno 

i gospodarski osposobljeni za izvođenje radova, da bi mogli sudjelovati, mole se isti da uz svoju prijavu 

dostave i mjerodavne podatke u svrhu dokazivanja kvalitete i stručnog iskustva, kako za 

gospodarskog subjekta (tvrtku) tako i za osposobljene djelatnike koji mogu obavljati predmetne radove 

(broj kvalificiranih djelatnika i njihova osposobljenost, broj i vrsta strojeva i mehanizacije, alati i oprema 

te ostalo po potrebi). 

 

IV. 

Ovaj Javni poziv je aktivan do okončanja svih radnji u okviru ove vrste radova odnosno do okončanja 

postupaka javne nabave ovih radova. 

 

Slijedom navedenog, za cijelo vrijeme objavljenog poziva zainteresirani gospodarski subjekti te 

drugi dionici mogu dostavljati i svoje pisane prijedloge, komentare i mišljenja u svrhu prikupljanja 

informacija oko provedbe postupaka javne nabave ovih radova s naglaskom na tehnički / stručni dio 

dokumentacije (uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta, opće i posebni uvjeti ugovora, način plaćanja 

izvršenih usluga, vrsta i način bodovanja stručnog iskustva ili drugih kriterija kvalitete, itd.), s 

napomenom da se radi o istraživanju tržišta u postupku odabira izvoditelja radova uklanjanja (rušenja) 

obiteljskih kuća. 

 

V. 

Prijave kao i komentare i prijedloge molimo dostavljati na adresu elektroničke pošte radovi@sduosz.hr 

ili na marijana.speranda@sduosz.hr.  

 

 

 

 

Dostaviti: 

- Zainteresiranim dionicima 

o objavom na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda (https://sduosz.gov.hr/)  

o slanjem poziva nadležnim komorama  
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