PRAVILNIK
o provoñenju projekta „Korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima
Sisačko-moslavačke županije - 2013.“
I.
UVODNE ODREDBE
U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond)
Sisačko-moslavačka županija ( u daljnjem tekstu: Županija) će objaviti i provesti natječaj za
dodjelu financijske pomoći u kućanstvima za nabavu i ugradnju sustava za korištenje
obnovljivih izvora energije na području Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu:
Natječaj).
Cilj projekta je poticanje korištenja energije iz obnovljivih izvora dodjelom financijske
pomoći za ugradnju sustava na obnovljive izvore energije u kućanstvima Sisačkomoslavačke županije tijekom 2013. godine.
Aktivnosti provedbe Natječaja provoditi će Upravni odjel za obrt, malo i srednje
poduzetništvo i turizam Sisačko-moslavačke županije, dok će ocjenjivanje pristiglih prijava
te odabir kućanstava provoditi Povjerenstvo imenovano od strane županice Sisačkomoslavačke županije.
Fizičke osobe u potpunosti financiraju ugradnju sustava za korištenje OIE u svojim
kućanstvima. Nakon nabave i ugradnje sustava mogu se javiti na natječaj koji će raspisati
Sisačko-moslavačka županija.
Ukupni troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u
kućanstvima biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do 55,5% iznosa
opravdanih troškova investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 20.000,00 kn po kućanstvu,
uključujući zakonsku stopu PDV-a.
Dio financijskih sredstava u visini do 35,5 % ukupne investicije odnosno do 12.000,00 kuna
(s PDV-om) osigurava Fond, a 20,00% odnosno do 8.000,00 kuna (s PDV-om) osigurava
Županija.
Odobrena sredstva potpore u cijelosti isplaćuje Županija, nakon što Fond doznači svoj dio
odobrenih sredstva u proračun SMŽ .
Pod sustave za korištenje obnovljivih izvora energije u ovom Pravilniku smatraju se
isključivo:
a) solarni kolektorski sustavi za pripremu potrošne tople vode koji se sastoje od sljedećih
komponenti:
• solarnog kolektora;
• toplinskog spremnika;
• potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika,
cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta
ili potrošača),
b) solarni kolektorski sustavi za grijanje i pripremu potrošne tople vode koji se sastoje od
sljedećih komponenti:
• solarnog kolektora;
• toplinskog spremnika;
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•

potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika,
cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih
tijela),

c) sustav kotlova na pelete za grijanje i pripremu potrošne tople vode koji se sastoji od
sljedećih komponenti:
• kotla na pelete, spremnika peleta i toplinskog spremnika PTV;
• potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, plamenik,
pužni vijak za dobavu peleta, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod
tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i
pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta);
d) sustav pirolitičkih kotlova za grijanje i pripremu potrošne tople vode koji se sastoji od
sljedećih komponenti:
• pirolitičkog kotla i toplinskog spremnika PTV;
• potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika,
cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta
ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar
objekta);
Sredstva financijske pomoći dodjeljuju se za nabavu i ugradnju opreme sustava za korištenje
obnovljivih izvora energije i to na osnovu dokumentacije iz Natječaja. Novčana sredstva će se
isplaćivati isključivo za troškove nabave i ugradnje opreme sustava za korištenje obnovljivih
izvora energije nastale nakon datuma javne objave Natječaja Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost tj. nakon 12.12.2012. godine pa do isteka roka za podnošenje prijava
na Natječaj županije.
II.
PRAVO NA KORIŠTENJE SREDSTAVA
Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Pravilniku i Natječaju mogu ostvariti fizičke
osobe koje mogu dokazati vlasništvo nad objektom u koji je ugrañen sustav za korištenje
obnovljivih izvora energije i koje imaju prebivalište na području Sisačko-moslavačke
županije .
III.
UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI
Uvjeti koje podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvarili pravo na financijsku
pomoć iz Natječaja:
• punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke
županije;
• objekt u kojem je ugrañen sustava za korištenje obnovljivih izvora energije mora
se nalaziti na području Sisačko-moslavačke županije;
• posjedovanje dokaza o vlasništvu nad objektom u kojem je ugrañen sustav za
korištenje obnovljivih izvora energije ;
• posjedovanje odgovarajućeg akta o legalnosti objekta u kojem je ugrañen sustav
za korištenje obnovljivih izvora energije ;
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IV.
UVJETI PRIJAVE NA NATJEČAJ
Podnositelji prijave na Natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
• potpisani i cjelovito popunjeni OBRAZAC 1-OIE 2013. i OBRAZAC 2-OIE 2013.;
• presliku osobne iskaznice prijavitelja (obostrano);
• presliku vlasničkog lista za objekt u kojem je ugrañen sustava za korištenje
obnovljivih izvora energije, ne stariju od 30 dana
• presliku rješenja o uvjetima grañenja s potvrdom konačnosti odnosno potvrdu
glavnog projekta ili presliku pravomoćne grañevinske dozvole objekta u koji se
ugrañuje sustav ili dokaz da je grañevina izgrañena prije 15. veljače 1968. godine.
• presliku računa i zapisnika o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvoñača
radova
• presliku popunjenog i ovjerenog garancijskog lista ugrañenih komponenti sustava;
• foto dokumentaciju objekta sa ugrañenim sustavom OIE;
Podnositelj prijave može se prijaviti za jedan sustav za korištenje obnovljivih izvora energije
po Natječaju.
V.
NAČIN DOSTAVE, VRIJEME I MJESTO PRIJAVE
Prijava na Natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i
prezimenom te adresom ponuditelja, na adresu:
Sisačko-moslavačka županija
Upravni odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam
S. i A. Radića 36
44000 Sisak
uz naznaku: „ KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA SISAČKOMOSLAVAČKE ŽUPANIJE - 2013. - Ne otvaraj“

Prijave će se zaprimati do utroška sredstava od dana objave natječaja bez obzira na načine
dostave.Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave
koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.

VI.
PREGLED I OCJENJIVANJE PRIJAVA
Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava na Natječaje provodit će Povjerenstvo imenovano od
strane županice Sisačko-moslavačke županije. U postupku za ocjenjivanje prijava i odabir
projekata korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima uzeti će se u obzir stanje
konstrukcijskih dijelova obiteljske kuće odnosno višestambene zgrade (fasada, vanjska
stolarija) u koju se ugrañuje sustav za korištenje OIE na način da prednost pri odabiru
ostvaruju projekti ugradnje sustava OIE u one kuće odnosno zgrade koje imaju bolja
energetska svojstva glede racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite.
O radu Povjerenstva sastavlja se zapisnik. Povjerenstvo prema priloženoj dokumentaciji
razmatra, analizira i utvrñuje zadovoljavanje uvjeta iz Natječaja i predlaže visinu financijske
pomoći.
3

Nakon toga Povjerenstvo donosi prijedlog zaključka o odobravanju i visini financijskih
sredstava i izrañuje listu korisnika s predloženim iznosima financijske pomoći, te posebnu
listu s popisom zahtjeva koji su odbijeni.
Na osnovu zaključka Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava po
Natječaju donosi županica Sisačko-moslavačke županije.

VII.
ISPLATA SREDSTAVA
Na osnovu odluke županice o konačnom izboru korisnika sredstava, Sisačko-moslavačka
županija će svim odabranim korisnicima putem Upravnog odjela za proračun i financije
doznačiti odobrena bespovratna novčana sredstva.
Isplatu sredstava iz proračun županije po ovom projektu potrebno je provesti do 31.12.2013.
godine.
Svim korisnicima dodijeljenih financijskih sredstava dostavlja se obavijest o visini novčanog
iznosa i obvezom izvješćivanja o uštedi konvencionalnih energenata nakon ugradnje
sufinanciranih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.
Korisnici sredstava dužni su narednih 5 godine počevši od 2013. godine dostavljati Upravnom
odjelu za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam navedeno izvješće (popunjen i
vlastoručno potpisan OBRAZAC 3-OIE/2013) do 31. siječnja tekuće godine za proteklu
godinu, u protivnom korisnik je obvezan vratiti dobivena sredstva u proračun Sisačkomoslavačke županije sa zakonskim zateznim kamatama.
Zaključak o odbijenim zahtjevima dostavlja se podnositeljima prijave na Natječaj koji su
dostavili nepotpuni zahtjev, ako su dostavili zahtjev izvan roka ili su dostavili zahtjev koji se
ne odnosi na predmet natječaja .
Ovim Pravilnikom odnosno Natječajem nije propisana kvaliteta i proizvoñač opreme.

VIII.
PROMOCIJA
Promotivnim aktivnostima popularizira se korištenje obnovljivih izvora energije s ciljem
smanjenja potrošnje fosilnih goriva i električne energije, smanjenja emisije onečišćujućih
tvari u zrak te povećanje udobnosti korištenja stambenog prostora korisnika uz smanjene
troškove za grijanje i pripremu tople vode. Osim doprinosa vlastitoj čišćoj okolini, na ovaj
način Sisačko-moslavačka ispunjava i obveze prema EU inicijativi 20-20-20.
Provoñenje promocije je:
• Promocija kroz medije.
• Objava Natječaja u dnevnom tisku, na službenoj web stranici Sisačko-moslavačke
županije (www.smz.hr), na oglasnim pločama gradova/općina u županiji te na
oglasnoj ploči županije.
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IX.
OBRASCI
Sastavni dio ovog Pravilnika su obrasci:
• OBRAZAC 1 –OIE/2013. – Zahtjev za dodjelu financijske pomoći u Projektu
„Korištenje obnovljivih izvora energije ukućanstvima Sisačko-moslavačke županije 2013“.
• OBRAZAC 2 –OIE/2013.- Podaci prije i nakon ugradnje sustava po Projektu
„Korištenje obnovljivih izvora energije ukućanstvima Sisačko-moslavačke županije 2013“.
• OBRAZAC 3 –OIE/2013. – Izvješće korisnika o ostvarenim uštedama za --.--.---.
godinu po Projektu „Korištenje obnovljivih izvora energije ukućanstvima Sisačkomoslavačke županije -2013“.

X.
OBJAVA
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije“.

ŽUPANICA
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing.
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