
ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje 
projekata 

 
OPĆINA SVETVINČENAT U SURADNJI SA 

FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 
raspisuje 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA 
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska 

učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Svetvinčenat“ 
 

U 'Javnom natječaju za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata 
„Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Svetvinčenat“  te Pravilniku za provedbu 
programa ´Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća´ koji su objavljeni na 
službenim internet stranicama Općine Svetvinčenat dana 1.8.2014.g., tekst natječaja u točci 
4) Potrebna dokumentacija glasi: 

'Podnositelji prijava na ovaj Natječaj moraju priložiti: 

1. potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za       
sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg 
ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici 

2. za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili 
uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (IZVORNIK);  

3. za sve ostale osobe s prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva: presliku 
osobne iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu (IZVORNIK, 
ne stariji od 30 dana) ; 

4. vlasnički list (gruntovni izvadak) za kućanstvo na koje se planira provedba mjera EnU 
(IZVORNIK, ne stariji od 30 dana); 

5. izjavu vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika predmetnog stambenog objekta da su   
suglasni s provedbom prijavljenog Projekta i da će sve troškove realizacije Projekta 
prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje 
Projekta snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih 
izvora 

6. dokaz da je zgrada postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) (presliku 
uporabne dozvole ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta ili dokaz da je 
građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. g., a za objekte za koje do 1. listopada 
2007. g. nije izdana građevinska dozvola, Rješenje o uvjetima građenja s potvrdom 
konačnosti ili potvrdu glavnog projekta, ili drugi akt kojim se dopušta gradnja) 

7. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik  
proizvođača/dobavljača radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima 
Natječaja), tj. predračun sa specifikacijom svih radova i materijala 

8. za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela 
u Gradu Puli, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske; 

9. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini od strane Podnositelja prijave 
i vlasnika obiteljske kuće (ukoliko isti nije Podnositelj prijave).' 



U potrebnu dokumentaciju spada i ponuda za izradu energetskog certifikata koja nije 
navedena u članku te time novi stavak glasi: 

'Podnositelji prijava na ovaj Natječaj moraju priložiti: 

1. potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za       
sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg 
ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici 

2. za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili 
uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (IZVORNIK);  

3. za sve ostale osobe s prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva: presliku 
osobne iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu (IZVORNIK, 
ne stariji od 30 dana) ; 

4. vlasnički list (gruntovni izvadak) za kućanstvo na koje se planira provedba mjera EnU 
(IZVORNIK, ne stariji od 30 dana); 

5. izjavu vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika predmetnog stambenog objekta da su   
suglasni s provedbom prijavljenog Projekta i da će sve troškove realizacije Projekta 
prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje 
Projekta snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih 
izvora 

6. dokaz da je zgrada postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) (presliku 
uporabne dozvole ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta ili dokaz da je 
građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. g., a za objekte za koje do 1. listopada 
2007. g. nije izdana građevinska dozvola, Rješenje o uvjetima građenja s potvrdom 
konačnosti ili potvrdu glavnog projekta, ili drugi akt kojim se dopušta gradnja) 

7. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik  
proizvođača/dobavljača radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima 
Natječaja), tj. predračun sa specifikacijom svih radova i materijala 

8. za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela 
u Gradu Puli, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske; 

9. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini od strane Podnositelja prijave 
i vlasnika obiteljske kuće (ukoliko isti nije Podnositelj prijave) 

10. Ponuda za izradu energetskog certifikata.' 

 

Isto vrijedi za Pravilnik (članak 6. Obavezna dokumentacija). U ostalom, cjeloviti tekst 
Natječaja ostaje neizmijenjen. 
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Svetvinčenat, 12. kolovoz 2014.g. 


