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          R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 

         Ž U P A N   

 

KLASA: 421-04/22-01/1 

URBROJ: 2182-06-22-2 

Šibenik, 14. studenoga 2022.  

 

 Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane 

pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica požara na građevinskim objektima  

KLASA: 421-04/22-01/1, URBROJ: 2182-06-22-1 od 14. studenoga 2022., župan Šibensko-

kninske županije, raspisuje 

 

 

JAVNI POZIV 

za dodjelu jednokratne novčane pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica požara na građevinskim objektima 

 

 

Članak 1. 

 

Predmet ovog javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći fizičkim osobama -

vlasnicima/suvlasnicima građevinskih objekata uništenih ili oštećenih uslijed prirodne 

nepogode (požara). 

 

Članak 2. 

 

Jednokratna novčana pomoć dodijeliti će se fizičkim osobama - vlasnicima/suvlasnicima 

građevinskih objekata uništenih ili oštećenih u požaru, za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica požara.  

 

Jednokratna novčana pomoć ne dodjeljuje se za štete na građevinskim objektima koje nisu na 

propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema Zakonu o ublažavanju i 

uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19).  

 

Jednokratna novčana pomoć ne dodjeljuje se za štete na građevinskim objektima koji su 

osigurani.  

 

Članak 3. 

 

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći imaju fizičke osobe - vlasnici/suvlasnici 

građevinskih objekata koji su uništeni ili oštećeni u požaru uz uvjet da: 

 

- da postoji uništenje ili oštećenje objekta 

- da je šteta evidentirana u Registru šteta  

- da je šteta procijenjena u iznosu većem od 5.000,00 kuna 
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Članak 4. 

 

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u iznosu od 15% konačno potvrđene štete na 

građevinskom objektu podnositelja prijave.  

 

 

Članak 5. 

 

Prijava za dodjelu jednokratne novčane pomoći mora sadržavati slijedeće podatke: 

 

1. ime i prezime podnositelja prijave, adresu prebivališta i/ili boravišta, e-mail adresu/tel.  

2. OIB podnositelja prijave 

3. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave 

4. vlastoručni potpis podnositelja prijave 

5. dokaz o vlasništvu/suvlasništvu građevinskog objekta 

6. ovjerena izjava suglasnosti suvlasnika  

7. ovjerena izjava podnositelja prijave da nije ostvario pravo na naknadu štete iz osiguranja 

8. IBAN tekućeg, žiro ili zaštićenog računa  

 

Dokazom vlasništva smatra se izvod iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuje 

vlasništvo nekretnine ili izvod iz katastra, ili akt nadležnog tijela ili ugovor na temelju kojeg 

se stječe pravo vlasništva.  

 

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za građevinski objekt koji je u suvlasništvu 

podnositelja prijave može se ostvariti samo uz pisanu suglasnost svih ostalih suvlasnika.  

 

Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka ne smije biti starija od 30 dana od dana objave 

Javnog poziva. 

 

 

Članak 6. 

 

Prijave se podnose u pisanoj formi.  

 

Podnositelj može podnijeti najviše jednu prijavu za dodjelu jednokratne novčane pomoći. 

 

Pisane ponude na Javni poziv podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: 

 

„JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 

                                                   NE OTVARATI“ 

 

na adresu:  ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

                  POVJERENSTVO ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI  ZA 

                  UBLAŽAVANJE POSLJEDICA POŽARA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 

                  ŠIBENIK, TRG PAVLA ŠUBIĆA I br. 2 

 

preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu zgrade Šibensko-kninske županije, Trg  

Pavla Šubića I br. 2, prizemlje. 
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Članak 7. 

 

Rok za podnošenje prijava teče od dana objave poziva i traje do 1. prosinca 2022. 

 

Datum i vrijeme predaje prijave u pisarnicu Šibensko-kninske županije, odnosno datum i 

vrijeme predaje prijave u poštanski ured smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na 

Javni poziv.  

 

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo za dodjelu jednokratne 

novčane pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica požara na građevinskim 

objektima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

 

Članak 8. 

 

Pravodobno pristigle prijave administrativno će se obraditi.  

 

Provjera administrativne usklađenosti obuhvaća utvrđivanje kompletnosti prijave s obzirom 

na propisane uvjete ovog Javnog poziva. 

 

Prijave koje zadovoljavaju administrativnu provjeru ocijenit će Povjerenstvo. 

 

Sva dokumentacija treba biti uredna, jasna i čitka.  

 

Podnositelji čija prijava je nepotpuna, nejasna i nečitka, kao i podnositelji čija  prijava ne 

zadovoljava uvjete Javnog poziva, biti će o navedenom pisano obaviješteni.  

 

Povjerenstvo pridržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja ili dokumentaciju radi kvalitetne 

ocjene prijave na Javni poziv. 

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte na adresu ante.alfirev@skz.hr  

 

 

Članak 9. 

 

Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći, na prijedlog Povjerenstva, donosi župan 

Šibensko-kninske županije.  

 

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći donijeti će se u roku od 15 dana od isteka 

roka za podnošenje prijava. 

 

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći nije upravni akt. 

 

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći biti će objavljena na mrežnim stranicama 

Šibensko-kninske županije. 

 

 

 

 



 

4 

 

 

Članak 10. 

 

Prigovor na Odluku župana može se podnijeti samo zbog proceduralne povrede natječajnog 

postupka.  

 

Prigovor se podnosi Povjerenstvu, u roku od 8 dana od objave Odluke na mrežnim 

stranicama Šibensko-kninske županije. 

 

Odluku o prigovoru donosi župan, u roku od 8 dana od izjavljivanja prigovora. 

 

Članak 11. 

 

Župan Šibensko-kninske županija zadržava pravo  poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu 

ne snosi odgovornost prema podnositeljima prijava u svezi troškova sudjelovanja.  

 

 

 

        Ž U P A N 

 

         

            dr. sc. Marko Jelić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Web stranica Šibensko-kninske županije, 

2. Oglasna ploča, 

3. Pismohrana. 

 


