Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
i Općine Gornji Bogićevci
Na temelju Odluke o raspisivanju 2. kruga javnog natječaja za prikupljanje prijava za
sufinanciranje projekata „Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u/na
obiteljskim kućama“” (Klasa: 350-01/14-01/01 URBROJ: 2178/18-01-14-10, od 05.11. 2014.
godine), Općina Gornji Bogićevci raspisuje

Javni natječaj
za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata „Ugradnja sustava za korištenje
obnovljivih izvora energije u/na obiteljskim kućama“”

1) PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje provedbe projekata povećanja korištenja
obnovljivih izvora energije na području općine Gornji Bogićevci.
Provedbu sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i općina
Gornji Bogićevci ( u daljnjem tekstu Provoditelj natječaja).
Sufinancirati će se ugradnja sljedećih sustava obnovljivih izvora energije (dalje u
tekstu: sustavi OIE)
a) sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za
pripremu potrošne tople vode i grijanje;
b) kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete
i pirolitički kotlovi);
c) fotonaponski pretvarači (moduli) za proizvodnju električne energije;
d) vjetrogeneratori za proizvodnju električne energije;
e) dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople
vode, grijanje i hlađenje.
Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje nepovratnih sredstava Fonda i
Provoditelja natječaja za najviše dva sustava OIE po kućanstvu.
2) UDJEL I VISINA SUFINANCIRANJA
Fond i Provoditelj natječaja sufinancirati će prihvatljive troškove (s PDV-om)
nepovratnim novčanim sredstvima u obliku Vrijednosnog kupona u udjelu od 82,50%
prihvatljivih troškova ali ne više od 24.750,00 kn po sustavu pri čemu Fond sufinancira
prihvatljive troškove u udjelu od 80,00%, ali ne više od 24.000,00 kn, a Općina Gornji
Bogićevci u udjelu od 2,50% ali ne više od 750,00 kn
Korisniku će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od 82,50 %
ukupno prihvatljivih troškova provedbe mjera ugradnje sustava OIE ali ne više od 24.750 kn
(sa PDV-om) po sustavu odnosno 49.500 kn po obiteljskoj kući budući da korisnik može
ostvariti pravo na korištenje sufinanciranje Fonda i Provoditelja natječaja za najviše dva
različita od navedenih sustava.
Ukupno sufinanciranje projekta iznosi 247.500,00 kn, od čega će Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati iznosom od 240.000,00 kn ili 80 %, a općina
Gornji Bogićevci iznosom 7.500,00 kn, odnosno sa 2,5% maksimalno.
Prihvatljivi troškovi utvrđeni su u članku 3. Pravilnika za provedbu programa korištenja
obnovljivih izvora energije („Službeni vjesnik Općine Gornji Bogićevci“ br. 2/14).
Prihvatljivi trošak ugradnje sustava OIE je trošak koji je nastao nakon dana objave
Odluke o odabiru korisnika sufinanciranja
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3) KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na sufinanciranje može ostvariti fizička osoba koja je vlasnik/suvlasnik
obiteljske kuće na kojoj se ugrađuju sustavi OIE ili je obiteljska kuća u vlasništvu članova
njene uže obitelji.
Obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je postojeća građevina:
u kojoj je najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;
s najviše dvije stambene jedinice;
izgrađena je na zasebnoj čestici ;
građevinske bruto površine do 400 m2.
Predmet ovog Natječaja nisu obiteljske kuće:
čija je gradnja u tijeku i
one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) - sve do
okončanja postupka.
Pojedina fizička osoba može podnijeti 1 (jednu) prijavu za dodjelu sufinanciranja za najviše 2
sustava po kućanstvu.
4) UVJETI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU ZADOVOLJITI
Podnositelj prijave može ostvariti pravo na sufinanciranje ako:
• je punoljetan i ima prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće na kojoj se planira
ugradnja sustava OIE, a koja se nalazi na području općine Gornji Bogićevci;
• posjeduje dokaz o vlasništvu nad izgrađenom obiteljskom kućom na kojoj se planira
ugradnja sustava OIE;
• posjeduje dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13);
• popuni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje ugradnje sustava
OIE sa točnim podacima;
• ugradi sustav OIE nakon dana objave Odluke odabiru korisnika sufinanciranja.
• ulaže vlastita sredstva u provođenje projekta.
• on i članovi kućanstva nemaju nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj i
Općini Gornji Bogićevci.
Ukoliko podnositelj prijave ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta njegova prijava
automatski će se izbaciti iz daljnjeg postupka.
5) SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava sadrži:
a)

potpisan i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za
sufinanciranje ugradnje sustava OIE;
b) presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu za podnositelja
prijave i za sve članove kućanstva, izvornik, ne stariji od 30 dana;
c) vlasnički list (gruntovni izvadak)za obiteljsku kuću na kojoj se planira ugradnja
sustava OIE, izvornik ne stariji od 30 dana,
d) izjavu vlasnika ili svih suvlasnika predmetnog stambenog objekta da su suglasni s
provedbom prijavljenog Projekta i da će sve troškove realizacije Projekta u dijelu koji
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se ne financira iz sredstava za sufinanciranje Projekta snositi samostalno iz vlastitih
sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora
e) dokaz da je obiteljska kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13)
Kao dokaz može se priložiti preslika jednog od ponuđenih dokaza: izvršne dozvole
za građenje obiteljske kuće (građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja ili
potvrda glavnog projekta ili rješenje za građenje ili građevna dozvola ili lokacijska
dozvola kojom se dozvoljava građenje ili građevna dozvola za jednostavne građevine
ili rješenje o uvjetima uređenja prostora ili rješenje kojim se odobrava građenje),
rješenja o izvedenom stanju, uporabne dozvola ili rješenja o uporabi s vidljivim
datumom izdavanja izvršne dozvole za građenje, potvrde da je obiteljska kuća
izgrađena prije 15. veljače 1968. godine,rješenja o izvedenom stanju za nezakonito
izgrađene zgrade sukladno članku 8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim
zgradama (NN 86/12
f) neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača radova
g) za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela
u Slavonskom Brodu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike
Hrvatske;
h) Potvrdu općine Gornji Bogićevci o nepostojanju nepodmirenih obveza prema općini
Gornji Bogićevci za podnositelja i punoljetne članove kućanstva;
i) Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj za
podnositelja i članove kućanstva;
U slučaju kada brojevi katastarske čestice iz dokaza legalnosti izgrađene građevine i
vlasničkog lista nisu identični, potrebno je dostaviti Uvjerenje područnog ureda za katastar
kojim se potvrđuje istovjetnost katastarskih čestica (izvornik ili preslika izvornika).
5. DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom
ponuditelja te adresom ponuditelja, na adresu: Općina Gornji Bogićevci, Trg hrvatskih
branitelja 1, 35429 Gornji Bogićevci, uz naznaku: „Projekt OIE – Ne otvaraj“
Rok za dostavu prijava je DATUM odnosno 45 (četrdeset pet) dana od dana objave
Natječaja.
Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka roka i prijave koje nisu predmet
natječaja neće se razmatrati.
Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a svi podaci podložni su provjeri.
6. NAČIN I KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA
Provoditelj natječaja će provjeriti točnost prijavljenih početnih/ zatečenih stanja obiteljskih
kuća terenskim pregledima prije ocjenjivanja zahtjeva od fizičkih osoba/ Podnositelja prijava.
Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provodi Povjerenstvo Općine Gornji Bogićevci.
Prijave podnositelja koji udovolje uvjetima za ostvarivanje prava na sufinanciranje,
Povjerenstvo ocjenjuje sukladno odredbama članka 10. Pravilnika za provedbu programa
povećanja korištenja obnovljivih izvora energije („Službeni vjesnik Općine Gornji Bogićevci“
br. 2/14) i utvrđuje Neslužbenu bodovnu listu.
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Na Neslužbenu bodovnu listu podnositelji prijave mogu izjaviti žalbu sukladno odredbama
članka 12. Pravilnika za provedbu programa povećanja korištenja obnovljivih izvora energije
(„Službeni vjesnik Općine Gornji Bogićevci“ br. 2/14).
Odluku o odabiru korisnika sufinanciranja donijet će Načelnik Općine Gornji Bogićevci o
čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za
dostavu prijava.
Odabrani korisnici obvezni su u roku od 30 dana od dana primitka Odluke o odabiru, dostaviti
Provoditelju natječaja sljedeću dokumentaciju:
1. Predračun sa specifikacijom svih radova i materijala
2. Glavni projekt izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera.
Ako odabrani korisnik ne dostavi dokumentaciju iz stavka 4. ove točke u navedenom roku,
gubi pravo na sufinanciranje a pravo na sufinanciranje stječe prvi sljedeći prijavitelj koji tada
postaje Korisnik sufinanciranja.
7. IZJAVA PRIJAVITELJA
Odabrani korisnik sufinanciranja dužan je prije zaključivanja Ugovora Općini dostaviti izjavu
prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekta.
Ovom izjavom odabrani korisnik jamči da će izvesti sve planirane radove i da će u roku
dostaviti zahtjev za isplatom sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom.
8. REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PRIJAVA
Na osnovu Odluke o odabiru korisnika sufinanciranja a nakon dostavljene dokumentacije
navedene u točki 5. stavak 4., Općina Gornji Bogićevci će sa odabranim korisnicima sklopiti
ugovore o sufinanciranju provedbe mjera EnU.
Ugovorom o sufinanciranju biti će definiran postotak i iznos koji sufinancira Općina Gornji
Bogićevci, način plaćanja, kao i ostala prava i obaveze ugovornih strana.
Za izvođenje radova ugradnje sustava OIE korisnik sufinanciranja mora angažirati pravnu ili
fizičku osobu registriranu za odgovarajuću djelatnost koja ima ovlaštenje za izvođenje
predmetnih radova.
Provoditelj natječaja osigurava stručni nadzor izvršenih radova i ugrađene opreme
9.

ZAHTJEV ZA ISPLATU NOVČANIH SREDSTAVA

Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja podnosi izvođač radova.
Zahtjev mora sadržavati:
1. Račun za nabavu i ugradnju sustava OIE sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika
(izvornik ili ovjerenu presliku);
2. Vrijednosni kupon cjelovito popunjen i obostrano o vjeren od strane Izvođača radova
(izvornik);
3. Pisanu izjava izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja, sadržaja
sukladnog članku 14. Pravilnika (izvornik);
4. Garanciju proizvođača sustava OIE (izdaje proizvođač sustava OIE, ovjerena preslika);
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Izvođač radova dužan je osigurati dokaze da je ovlašten za izvođenje predmetnih radova i da
je oprema sukladna s tehničkim propisima te dati izjavu o jamstvenom roku za izvedene
radove na minimalno 2 godine i za opremu na rokove koji nisu kraći od rokova koje daje
dobavljač opreme.
Nakon zaprimanja Zahtjeva za isplatu sredstava, u roku od 15 dana, izvršit će se pregled
objekta od strane Povjerenstva i nadzornog ovlaštenog inženjera kojim će se utvrditi
usklađenost činjeničnog stanja s podacima iskazanim u Zahtjevu za isplatu i sukladno
dostavljenom glavnom projektu ovjerenom od strane ovlaštenog inženjera. U slučaju
zadovoljavanja svih uvjeta iz Natječaja, u roku od 15 dana Općina će izvršiti isplatu novčanih
sredstva na IBAN račun Izvođaču radova u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje od strane
Općine. Nakon zaprimanja sredstava za sufinanciranje Projekta od strane Fonda, Općina će
u roku 15 dana izvršiti isplatu novčanih sredstva na IBAN račun Izvođača radova u dijelu koji
se odnosi na sufinanciranje od strane Fonda.
9. OSTALE INFORMACIJE
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Općini
Gornji Bogićevci da osnovne podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na
službenim internetskim stranicama Općine te u drugim izvještajima.
Općina Gornji Bogićevci zadržava pravo poništenja ovog Natječaja.
Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje može se preuzeti na internet
stranicama Općine Gornji Bogićevci: www.opcinagornjibogicevci.hr.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 035/375-056 ili
e-mail: opcina.gornji.bogicevci@sb.htnet.hr
Načelnik
Pavo Klarić, dipl.oec.
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