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NOVI KRUG PRIJAVA ZA SUBVENCIJE 
STAMBENIH KREDITA

Subvencije stambenih kredita počinju 30. 
ožujka 2020., a uskoro kreće i program 
POS+ i POS za stambeno zbrinjavanje 
deficitarnoga kadra na području cijele Re-
publike Hrvatske. Trenutačno je u tijeku 
poziv na prijavu kreditnim institucijama 
koje žele sudjelovati u programu subven-
cioniranih stambenih kredita, a 6. ožujka 
2020. bit će objavljen popis onih s kojima 
će biti sklopljen ugovor i u koje će se gra-
đani moći prijaviti kao i informacija o tome 
po kojim kamatama u kunama i eurima će 
se davati subvencionirani krediti.
Svi mladi koji žele riješiti svoje stambe-
no pitanje imat će novu prigodu ostvariti 
to uz subvencionirane stambene kredite, 
jednu od demografskih mjera kojima Mi-
nistarstvo graditeljstva i prostornoga ure-
đenja već četvrtu godinu zaredom poma-
že mladima da osiguraju svoj dom, što je 
jedan od glavnih preduvjeta za planiranje 
budućnosti i ostanak u Hrvatskoj. Prijave 
će biti moguće od 30. ožujka do 8. trav-
nja 2020., dok se novi krug prijava očekuje 
već u rujnu 2020. 
Uvjeti prijave na natječaj nisu se promije-
nili, što znači da će se na poziv moći prija-
viti svi mlađi od 45 godina koji u svojemu 
vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvenci-
oniranje kredita odobravat će se za kupnju 
stana ili kuće odnosno gradnju kuće do 
najviše 1500 eura po metru kvadratnome 
odnosno do najvišega iznosa kredita od 
100.000,00 eura u kunskoj protuvrijedno-
sti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći 
od 15 godina. Visina subvencije ovisit će 
o indeksu razvijenosti mjesta u kojemu 
se nekretnina kupuje odnosno gradi te će 
se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate 
kredita.
Uskoro kreće i program POS+, kojim će 
biti omogućeno to da stanove na tržištu 
mogu kupiti svi građani uz povoljniji za-
jam i kamatne stope. Stan će moći kupiti 

svi građani RH, dob nije uvjet, a jedan od 
osnovnih uvjeta jest taj da osoba ne po-
sjeduje nekretninu.
Predstavljen je i novi model POS-a prema 
kojemu će se graditi stanovi za najam za 
deficitarna zanimanja u javnim službama, 
odnosno za liječnike, nastavnike, znan-
stvenike, djelatnike u kulturi, policijske 
službenike i ostale, i to na području cijele 
Republike Hrvatske, osobito u nedovoljno 
razvijenim područjima i na otocima. •

MREŽNA PLATFORMA NAMIJENJENA 
PRILAGODBI KLIMATSKIM 
PROMJENAMA

Nova mrežna stranica “Prilagodba kli-
matskim promjenama“ (https://prila-
godba-klimi.hr/) središnje je mjesto za 
informiranje i edukaciju o prilagodbi kli-
matskim promjenama u Republici Hrvat-
skoj. Pokrenulo ju je Ministarstvo zaštite 
okoliša i energetike da bi građanima i in-
stitucijama omogućilo kvalitetan i ažuran 
izvor relevantnih informacija o prila-
godbi klimatskim promjenama. Središ-
nje mjesto za informiranje i edukaciju o 
prilagodbi klimatskim promjenama nudi 
i odgovore na pitanja što je prilagodba 
klimatskim promjenama te zašto bismo 
trebali djelovati.
Informacije o prilagodbi klimatskim pro-
mjenama prikazane su kroz izbornike 
Baza znanja, Politike, Primjeri dobre 
prakse, Projekti, Pitanja i odgovori te 
Novosti. Na mrežnoj stranici moguće je 
pronaći pojmove vezane uz klimatske 
promjene, a koji ponajprije proizlaze iz 
Strategije prilagodbe klimatskim promje-
nama u Republici Hrvatskoj za razdoblje 
do 2040. s pogledom na 2070. Objašnje-
no je što je to klimatsko modeliranje te 
koji su to utjecaji klimatskih promjena na 
različita područja u Republici Hrvatskoj.
Primjeri dobre prakse i Projekti fokus 
stavljaju na hrvatsko podneblje pa se 
pod tim izbornicima mogu pronaći ide-

je i inspiracija za djelovanje u različitim 
područjima poput turizma, energetike 
ili poljoprivrede. Dodatne informacije 
o Strategiji prilagodbe klimatskim pro-
mjenama te provedbi mjera i situaciji u 
Republici Hrvatskoj mogu se zatražiti u 
izborniku Pitanja i odgovora. Taj će se 
izbornik, kao i ostatak mrežne stranice 
“Prilagodba klimatskim promjenama“, 
nadopunjavati i mijenjati prema rele-
vantnim novostima o prilagodbi klimat-
skim promjenama. •

POTPISANI UGOVORI ZA SUSTAV 
NAVODNJAVANJA U OSJEČKO-
BARANJSKOJ ŽUPANIJI

Posljedice klimatskih promjena sve se 
više odražavaju na poljoprivrednu pro-
izvodnju. Posljednjih godina intenzivno 
se radi na pripremi i izgradnji sustava 
navodnjavanja kako poljoprivredna go-
dina ne bi ovisila o vremenskim uvje-
tima. Prošle su godine Hrvatske vode s 
Osječko-baranjskom županijom potpi-
sale Sporazum o sufinanciranju izgradnje 
sustava navodnjavanja Puškaš tijekom 
tri godine, a 16. veljače ugovor za 2020. 
kojim je za izgradnju osigurano 8,75 mi-
lijuna kuna.
Trogodišnji Ugovor o sufinanciranju Pro-
grama izgradnje sustava navodnjavanja 
Puškaš vrijedan je 17 milijuna kuna, a 
prema ugovoru koji su 16. veljače 2020. 
potpisali župan Ivan Anušić i generalni 
direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, 
obveza Županije iznosi 1,75 milijuna kuna, 
a Hrvatskih voda sedam milijuna kuna. Su-
stav navodnjavanja Puškaš obuhvaća 916 
hektara na području Općine Draž, a voda 
potrebna za navodnjavanje osigurat će se 
iz akumulacije Topoljski Dunavac pa je zato 
predviđena izgradnja 11 novih sustava s 
odgovarajućim propustima na kanalskoj 
mreži melioracijskoga sustava Puškaš.
Također je potpisan Ugovor o sufinanci-
ranju izrade projektne i druge dokumen-
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tacije za šest sustava navodnjavanja na 
području Osječko-baranjske županije za 
2020. vrijedan 3,22 milijuna kuna. Župa-
nija kao naručitelj treba osigurati 30 posto 
iznosa, što iznosi milijun kuna, dok Hr-
vatske vode trebaju osigurati 2,2 milijuna 
kuna.
Osječko-baranjska županija sustav na-
vodnjavanja najvećim dijelom gradi sred-
stvima iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 
– 2020. pa je na natječaj Agencije za pla-
ćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju podnijela zahtjeve za potpore za 
izgradnju još triju sustava, što je usvoje-
no donošenjem odluka o prihvatljivosti 
ulaganja. Županija je s Agencijom zaklju-
čila ugovore o financiranju tih projekta 
20. prosinca 2019., a 14. veljače 2020. 
potpisani su ugovori kojima se komisiono 
vođenje projekata povjerava Hrvatskim vo-
dama.
Agencija je za Sustav navodnjavanja Bu-
dimci – Krndija na području Općine Po-
dgorač odobrila potporu od više od 26 
milijuna kuna, za Sustav navodnjavanja 
Poljoprivredni institut Osijek na područ-
ju Grada Osijeka 13 milijuna kuna, a za 
Sustav navodnjavanja Mala šuma – Velik 
vrt na području Općine Ernestinovo 9,5 
milijuna kuna. Intenzitet potpore iznosi 
100 posto svih prihvatljivih troškova pa 
je ukupan iznos potpore gotovo 49 mili-
juna kuna, a ukupan obuhvat tih sustava 
navodnjavanja 854,50 hektara. •

POČELA SANACIJA ONEČIŠĆENOGA 
PODRUČJA RIJEKE ZRMANJE

Na onečišćenome dijelu rijeke Zrmanje 12. 
veljače 2020. počela je sanacija područja 
na kojemu je krajem prošle godine došlo 
do onečišćenja zauljenim otpadom (uglji-
kovodici naftnoga podrijetla). Onečišćenje 
sanira ovlaštena tvrtka Cian d.o.o., a vrijed-
nost radova iznosi 1.375.000 kuna.
Sanacija se provodi u skladu s rješe-

njem Državnog inspektorata i treba biti 
završena do kraja veljače 2020. Ge-
neralni direktor Hrvatskih voda Zoran 
Đuroković istaknuo je to da su Hrvatske 
vode dobile nalog za žurno postupanje, 
a nakon analize onečišćene trske Zavod 
za javno zdravstvo “Andrija Štampar“ 
utvrdio je to da je riječ o opasnome ot-
padu, što nalaže posebne načine nje-
gova zbrinjavanja: “Zbog toga sanaciju 
onečišćenog područja izvodi ovlaštena 
tvrtka koja može odgovoriti na opasna 
onečišćenja operativnim planom mjera 
za slučajeve izvanrednih i iznenadnih 
onečišćenja voda. Radi se o 5000 m2 
onečišćenoga okoliša. Potrudit ćemo 
se da i ubuduće smanjimo štete u oko-
lišu. Naime, utvrđena je i jedna vrulja 
koja donosi najveće onečišćenje, od-
nosno ugljikovodike naftnoga podrije-
tla, i s Ministarstvom zaštite okoliša i 
energetike naći ćemo način kako bismo 
prevenirali i neke buduće posljedice po 
okoliš“, istaknuo je generalni direktor 
Đuroković.
Župan Zadarske županije Božidar Lon-
gin podsjetio je na to da se onečišćenja 
na Zrmanji događaju od prestanka rada 
tvornice glinice: “Nažalost, ovo zadnje 
onečišćenje nije prvo, ali nadam se da 
će biti zadnje. Locirali smo mjesto oda-
kle izvire te je predloženo jedno rješenje 
koje struka još treba utvrditi“, istaknuo 
je župan Longin, a gradonačelnik Obrov-
ca rekao je to da sanaciju svakako treba 
izvesti u što kraćemu roku kako slike Zr-
manje onečišćene zauljenim otpadom ne 
bi utjecale na turističku sezonu. •

POTPISAN UGOVOR ZA RADOVE NA 
OBNOVI PRUGE ZAGREB ZK – SAVSKI 
MAROF

Dana 20. veljače 2020. HŽ Infrastruktura 
potpisala je s tvrtkom Swietelsky ugovor 
za izvođenje radova na obnovi pruge Za-
greb Zapadni kolodvor – Savski Marof. 

Ugovor je vrijedan 365,7 milijuna kuna 
(bez PDV-a), od čega se veći dio (210 mi-
lijuna kuna) financira iz kredita Svjetske 
banke za obnovu i razvoj. Rok implemen-
tacije jest 27 mjeseci od dana sklapanja 
ugovora. Riječ je o dionici dvokolosiječne 
željezničke pruge duge 17,8 kilometa-
ra koja se nalazi na koridoru RH1, vrlo 
važnome za međunarodni teretni i grad-
sko-prigradski prijevoz. Njome u pro-
sjeku prođe oko 160 vlakova na dan. Po 
završetku radova tom dionicom vlakovi 
će prometovati brzinom od 120 km/h, 
sigurnost i interoperabilnost željezničko-
ga prometa te nosivost pruge bit će veći, 
smanjit će se troškovi održavanja pruge, 
a poboljšat će se i mogućnost prijevoza 
većega broja putnika u dnevnome migra-
cijskom prijevozu.
Potpisivanju ugovora prisustvovao je 
Oleg Butković, ministar mora, prome-
ta i infrastrukture, koji je tom prigodom 
rekao to kako je to još jedan ugovor koji 
označava ogroman investicijski ciklus 
koji je pokrenut u željezničkome sekto-
ru. Pruga od Zagreba do Savskog Marofa 
zaista treba temeljitu obnovu. Zahvalio 
je Svjetskoj banci, koja je projektu pružila 
financijsku potporu. Ministar vjeruje da 
će za dvije godine, koliko će trajati radovi, 
svi putnici na toj relaciji osjetiti prednosti 
bržega i kvalitetnijega putovanja, što je i 
konačni cilj projekta.
Projekt obnove pruge na dionici Zagreb 
Zapadni kolodvor – Savski Marof obu-
hvaća:
 - cjelovitu obnovu gornjega i donjega 

pružnog ustroja
 - sanaciju mostova Krapina, Lužnica i 

Vrabeščak
 - sanaciju propusta i sanaciju podvo-

žnjaka Vrapčanska i Škorpikova
 - sanaciju triju pothodnika te ugrad-

nju sintetičkoga popođenja na želje-
zničko-cestovne prijelaze “Sokolska“, 
“Kolodvorska“, “Savska“, “Brdovec“ i 
“Savski Marof“
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 - uređenje zgrada u kolodvoru Savski 
Marof i stajalištu Brdovec

 - zamjenu postojećih perona i uređenih 
površina novima u stajalištima Kusto-
šija i Zaprešić-Savska te u kolodvoru 
Podsused

 - ugradnju nadstrešnica u stajalištima 
Kustošija, Podsused, Zaprešić-Savska 
i Brdovec

 - usklađivanje signalno-sigurnosnih i 
telekomunikacijskih uređaja

 - kompletnu obnovu sustava kontaktne 
mreže. •

LEPOGLAVSKA SPOJNICA – 
POTPISAN UGOVOR ZA STUDIJSKU 
DOKUMENTACIJU

HŽ Infrastruktura je sa zajednicom ponu-
ditelja koju čine tvrtke ŽPD d.d., Granova 
d.o.o., Institut IGH d.d. i Rijekaprojekt d.o.o. 
10. veljače 2020. potpisala ugovor za 
izradu studijske dokumentacije za pro-
jekt “Povezivanje željeznicom unutar 
funkcionalne regije Središnje Hrvatske – 
Lepoglavska spojnica“. Ugovor je vrijedan 
6,2 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega 
Europska unija iz Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. 
sufinancira 85 posto sredstava.
Rok za izradu studijske dokumentacije 
je 13 mjeseci od dana sklapanja ugovo-
ra, što uključuje izradu studije povezi-
vanja “Lepoglavskom spojnicom“ unutar 
funkcionalne regije Središnje Hrvatske s 
idejnim rješenjima, studiju izvodljivosti 
te analizu troškova i koristi za odabrano 
idejno rješenje.
Studijska dokumentacija za projekt “Po-
vezivanje željeznicom unutar funkcional-
ne regije Središnje Hrvatske – Lepoglav-
ska spojnica“ analizirat će modernizaciju 
postojeće pruge na dionicama Čakovec 
– Varaždin – Lepoglava te Krapina/Sve-
ti Križ Začretje – Zabok duljine oko 54 
km te gradnju novoga spoja željezničke 
pruge Lepoglava – Krapina/Sveti Križ Za-

čretje duljine oko 19 km, što je dio plana 
modernizacije i gradnje željezničke infra-
strukture od Čakovca i Varaždina prema 
Zaboku i Zagrebu.
Dokumentacija koja će biti izrađena u 
sklopu toga projekta podloga je za izradu 
eventualno potrebnih prijedloga izmjena 
i dopuna dokumenata prostornoga ure-
đenja, studije utjecaja na okoliš te daljnje 
projektne dokumentacije koja je predu-
vjet za buduću modernizaciju i izgradnju 
pruge. •

PET NOVIH PROJEKATA REGIONALNIH 
CENTARA KOMPETENTNOSTI

U Čakovcu je 14. veljače 2020., na sve-
čanosti obilježavanja druge faze projekta 
“Poticanje obrazovanja za vezane obrte 
temeljene na sustavu naukovanja – Gdje 
su ruke ima i struke“ dodijeljeno pet 
novih ugovora za projekte regionalnih 
centara kompetentnosti u strukovnome 
obrazovanju koji se financiraju u sklopu 
Operativnog programa Konkurentnost i 
kohezija.
Ugovore za projekte korisnicima, odno-
sno srednjim strukovnim školama, do-
dijelili su predsjednik Vlade RH Andrej 
Plenković, ministrica znanosti i obrazo-
vanja Blaženka Divjak, državna tajnica u 
Ministarstvu regionalnoga razvoja i fon-
dova EU Nikolina Klaić i ravnatelj Središ-
nje agencije za financiranje i ugovaranje 
programa i projekata Europske unije To-
mislav Petric.
Radi se o projektima čija je ukupna vri-
jednost veća od 166 milijuna kuna, od 
čega 150 milijuna kuna čine bespovrat-
na sredstva. U sklopu provedbe tih pet 
projekata na području Bjelovarsko-bi-
logorske, Osječko-baranjske, Varaždin-
ske i Međimurske županije organizirat 
će se edukacije i stručna usavršavanja, 
nabavljati najsuvremenija oprema, re-
konstruirati i adaptirati prostori, labo-
ratoriji i radionice u srednjim školama 

te stvoriti prostorni i tehnički uvjeti za 
teorijsku i praktičnu nastavu za učenike 
i nastavnike srednjih strukovnih škola. 
Osim na ulaganja u infrastrukturu i opre-
manje strukovnih srednjih škola u sklopu 
tih projekata veliko je težište stavljeno 
upravo na njihovu ulogu u razvitku gos-
podarstva. •

OTVOREN NATJEČAJ GRADITELJSKE 
NAGRADE CEMEX

Graditeljsku nagradu CEMEX prati slo-
gan “Ideje koje grade život”. Natjecanje 
nastoji potaknuti kreativnost i razvoj 
bolje prakse gradnje te ističe inovacije 
koje će postati novi standardi izgradnje 
u budućnosti.
Ovogodišnji natječaj bit će otvoren do 5. 
travnja 2020., nakon čega će Odbor na-
grade u lipnju dodijeliti priznanja najbo-
ljim prijavljenim radovima.
Nagrade se dodjeljuju u četiri glavne 
kategorije: Stambene građevine, Javne 
i poslovne građevine, Infrastrukturne 
građevine i Zajednički prostori. Osim 
toga dodjeljuju se i četiri posebna pri-
znanja za Održivu gradnju, Inovacije u 
graditeljstvu, Univerzalnu pristupačnost 
i Društvenu vrijednost.
Članovi Odbora nagrade su stručnjaci 
na temelju zadanih kriterija ocjenjiva-
ti prijavljene projekte. Hrvatski Odbor 
nagrade čine m.sc. Petra Škevin, d.i.a., 
predsjednica Upravnog odbora Hrvat-
skog savjeta za zelenu gradnju, prof. dr. 
sc. Alen Harapin, dipl.ing.građ., redoviti 
profesor na Fakultetu građevinarstva, 
arhitekture i geodezije u Splitu i Dragan 
Žuvela, d.i.a., predsjednik Društva arhi-
tekata Splita.
Pobjednički projekti predstavljat će 
uspjehe hrvatske arhitekture i gradi-
teljstva na priznatom međunarodnom 
natječaju, globalnoj ceremoniji CEMEX 
Building Award koja će se u studenom 
2020. održati u Meksiku.•


