
 

  Gradonačelnik 

KLASA:302-01/13-01/18 

URBROJ: 2186/01-01-13-1 

Na temelju članka 6., stavka 1. Pravilnika o poticanju energetske učinkovitosti u obiteljskim 

kućama na području Grada Varaždina (KLASA:302-01/12-01/14, URBROJ:2186/01-01-13-57 od 5. srpnja 

2013. godine) Gradonačelnik Grada Varaždina raspisuje 

NATJEČAJ  

za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća 

na području Grada Varaždina 
 

1. PREDMET NATJEČAJA 

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za dodjelu poticajnih sredstava za sufinanciranje 

projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Varaždina (u 
daljnjem tekstu Grad).   

Pod projektima za povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada 

Varaždina (u daljnjem tekstu Projekt) smatraju se: 

 zamjena postojeće i ugradnja nove energetski učinkovite vanjske stolarije – koeficijenta 

prolaska U ≤1,1 W/m
2 
K za stakleni dio prozora, odnosno U ≤1,4 W/m

2 
K za cijeli prozor i 

 poboljšanje toplinske zaštite vanjske ovojnice (fasade) čiji je koeficijent prolaska topline  

 U ≤0,25 W/m
2 
K za vanjski zid.  

 

Ukupni troškovi Projekta bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do 50% 
opravdanih troškova investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 20.000,00 kuna po obiteljskoj kući - 

projektu (navedeni iznos uključuje PDV). Ukupan iznos poticajnih sredstava za 2013. godinu iznosi 

375.000,00 kuna.  

Nepovratna novčana sredstva bit će isplaćena isključivo za Projekte koji su realizirani tijekom 2013. 

godine i koji predstavljaju cjelovito rješenje (zamjena kompletne stolarije ili ugradnja toplinske fasade 

za cijelu kuću).  

Pod obiteljskom kućom podrazumijeva se individualni stambeni objekt. 

2. KORISNICI SREDSTAVA 

Pravo na korištenje sredstava Grada Varaždina mogu ostvariti fizičke osobe, vlasnici obiteljskih kuća, 

koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina te ulažu vlastita sredstva u projekt za koji se 

raspisuje ovaj Natječaj (u daljnjem tekstu: Korisnici). 

3. UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI 

Podnositelji prijave moraju udovoljavati slijedećim uvjetima: 

- punoljetna fizička osoba s prijavljenim prebivalištem na adresi obiteljske kuće na kojoj se 

planira provedba Projekta, a koja se nalazi na području Grada, 

- posjedovanje dokaza o vlasništvu nad obiteljskom kućom na kojoj se planira ili je izvršena 

provedba Projekta, 
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- posjedovanje odgovarajućeg pravomoćnog akta kojim se dopušta graĎenje (uporaba) 

obiteljske kuće na kojoj se planira ili je izvršena provedba Projekta, 

- da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Varaždinu, 

- prihvaćanje uvjeta ovog Natječaja. 

4. POTREBNA  DOKUMENTACIJA 

Podnositelji prijave na Natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje 

povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Varaždina  

(Prilog I), 

 Izjavu prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u projektu 

sufinanciranja povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća  

(Prilog II), 

 popunjenu i potpisanu Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava  

(Prilog III), 

 uvjerenje o prebivalištu prijavitelja, (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja) 

 potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Varaždinu koju izdaje Upravni 

odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina (ne stariju od 30 dana od 

dana objave natječaja), 

 obostranu presliku osobnih iskaznica za sve ukućane starije od 16 godina i rodne listove 

za sve ukućane mlaĎe od 16 godina, 

 vlasnički  list  za  objekt  (ne  stariji  od  30 dana od dana objave natječaja),  a ukoliko  

vlasništvo  na predmetnom  objektu  nije  1/1,  podnositelj  prijave  mora  dostaviti  i  

pismenu suglasnost  ostalih  suvlasnika za radove na povećanju energetske učinkovitosti 

na objektu,  

 dokaz o posjedovanju legalno izgraĎene graĎevine, a kao dokaz može se priložiti: 

a. vlasnički list s upisanom graĎevinom temeljem uporabne dozvole  

 (bez tereta da uporabna dozvola nije priložena), 

 ili 

b. izvršnu dozvolu za graĎenje graĎevine (graĎevinska dozvola, potvrda glavnog 

projekta, rješenje o uvjetima graĎenja ili rješenje o izvedenom stanju), 

 ili 

c. uporabnu dozvolu, odnosno rješenje o uporabljivosti, 

 ili 

d. potvrdu da je graĎevina izgraĎena prije 15. veljače 1968. godine koju izdaje 

područni ured za katastar Varaždin 

 popunjeni zahtjev za povrat sredstava (Prilog IV) uz obveznu dokumentaciju: 

a. ugovor i ugovorne troškovnike s izvoĎačem radova, 

b. original odnosno ovjerene preslike računa/situacija izvoĎača radova, 

c. izjavu ovlaštenog izvoĎača radova o izvedenim radovima i postignutim 

učincima (Prilog V). 

 

 



 -    3    - 

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili ovjerenoj preslici.  

Podnositelj prijave može se prijaviti isključivo za jedan Projekt povećanja energetske učinkovitosti u 

obiteljskoj kući, koji može obuhvaćati obnovu vanjske ovojnice i zamjenu vanjske stolarije. 

Na natječaj se ne mogu javiti korisnici koji su ostvarili pravo na poticaj za ugradnju solarnih toplinskih 

kolektora na području Grada Varaždina u 2013. godini.   

5. NAČIN DOSTAVE, VRIJEME I MJESTO PRIJAVE 

Prijava na Natječaj treba biti dostavljena u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i 

prezimenom te adresom ponuditelja na adresu: 

GRAD VARAŽDIN 

Upravni odjel za gospodarstvo, 

turizam i meĎunarodnu suradnju 

Kukuljevićeva 14 

42 000 Varaždin 

uz naznaku: Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća - Ne otvaraj  

Natječaj je otvoren do 20.12.2013. godine.   

Natječaj će biti objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr,  

lokalnom tjedniku i na oglasnoj ploči u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1. 

Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave koje se ne odnose na 

predmet Natječaja neće se razmatrati. 

Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri. 

6. KRITERIJI ZA ODABIR PRIJAVA, OCJENA I ODABIR KORISNIKA 

Postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir Korisnika sredstava izvoditi će se na temelju liste 

prednosti sastavljene bodovanjem prema slijedećim kriterijima:  

R.br. Parametar  Najveći broj bodova 

1.  Tehničko - ekonomska opravdanost  50 

2.  
Stanje objekta prije 

izvoĎenja projekta 

Karakteristike vanjske stolarije  15 

3.  Karakteristike fasade 15 

4.  
Stanje objekta nakon 

izvoĎenja projekta 

Karakteristike vanjske stolarije  10 

5.  Karakteristike fasade 10 

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provesti će Povjerenstvo za provoĎenje javnog natječaja za 

sufinanciranje sustava OIE na području Grada Varaždina (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). Ukoliko se 

u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za jedan kriterij, pri dodjeljivanju bodova za 

predmetni kriterij računati će se njihova aritmetička sredina.  

Povjerenstvo će do 20. siječnja 2014. godine izvršiti pregled prijavljenih objekta prilikom čega će 

utvrditi usklaĎenost činjeničnog stanja s podacima iskazanim u Prijavnom obrascu i uvjetima 

Natječaja. 

Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrĎivati će se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova za 

prijave koje će zadovoljiti sve uvjete iz ovog Natječaja.   



 -    4    - 

Nakon provedenog postupka vrednovanja pristiglih ponuda, Povjerenstvo će predložiti 

Gradonačelniku donošenje odluke o odabiru korisnika subvencije.  

 

 

7. ISPLATA SREDSTAVA 

Isplata novčanih sredstava izvršiti će se na tekući račun Korisnika koji su ostvarili pravo na subvenciju 

prema slijedećoj dinamici: 

 20% poticaja u roku od 30 dana od izvršenog pregleda sustava, 

 80% nakon doznake sredstava FZOEU u proračun Grada. 

8. OSTALE INFORMACIJE 

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Gradu da osnovne 

podatke o podnositelju prijave i o ponuĎenom projektu objavi na službenim internetskim stranicama te 

u drugim izvještajima.  

Svi dokumenti koji su sastavni dio ovog Natječaja mogu se preuzeti na službenim internetskim 

stranicama Grada Varaždina i u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i meĎunarodnu suradnju, 

Kukuljevićeva 14, Varaždin. 

Dokumenti uključuju: 

- Prijavni obrazac (PRILOG I), 

- Izjava korisnika o prihvaćanju općih uvjeta (PRILOG II), 

- Izjava korisnika o osiguranju vlastitih sredstava (PRILOG III), 

- Zahtjev za povratom sredstava. (PRILOG IV), 

- Izjava ovlaštenog izvoĎača o izvedenim radovima i postignutim učincima (PRILOG V). 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti osobno u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i 

meĎunarodnu suradnju ili na e-mail adresi tomislav.bogovic@varazdin.hr 

 

U Varaždinu, 29. studenog 2013.  

 

GRADONAČELNIK 
 

 

Goran Habuš 


