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Temeljem čl. 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije br. 
26/10., 4/13. i 6/13.) i čl. 1. Pravilnika o sufinanciranju Programa „Povećanje energetske 
učinkovitosti obiteljskih kuća – Volimo Međimurje - Štedimo energiju“ za 2014. godinu 

(Službeni glasnik Međimurske županije br. 9/14.) župan Međimurske županije dana 
31.07.2014. godine, objavljuje  

 
 

 
JAVNI NATJEČAJ 

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje programa 

„Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća – Volimo Međimurje - Štedimo 
energiju“ za 2014. godinu 

 
 
 
1) PREDMET NATJEČAJA 
 
Predmet ovog Javnog natječaja (u tekstu: Natječaj) je javno prikupljanje prijava za 
neposredno sudjelovanje Međimurske županije (u tekstu: Županija) i Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) u sufinanciranju mjera energetske 

učinkovitosti u kućanstvima na području Županije. 
Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatraju 

se opravdanim troškovima: 
 

a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije (Mjera EnU1) 

● U ≤1,4 W/m2K za komplet i ≤1,1 W/m2K za staklo; 

b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (Mjera EnU2) 

 ≤0,20 W/m2K za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 ⁰C) prema 

vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži); 

 ≤0,25 W/m2K  za vanjski zid grijanog prostora; 

 ≤0,25 W/m2K za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora; 
c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih 

kondenzacijskih kotlova (Mjera EnU3); 

d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom 

uređaja za povrat topline (Mjera EnU4). 

 

Nakon provedbe mjere EnU1 ili mjere EnU2 potrebno je izraditi energetski pregled i 
energetski certifikat kućanstva. Trošak izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata 
prihvatljiv je trošak subvencije. 
Trošak izrade pripremne i projektne dokumentacije nije prihvatljivi trošak. 
 
Cilj ovog Natječaja je sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti postojećih obiteljskih 
kuća. Postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN153/13) je svaka ona 
kuća koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka 
druga građevina koja je prema cit. Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena. 
Predmetom sufinanciranja mogu biti samo postojeće građevine. Građevine za koje je 
pokrenut postupak legalizacije, sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama (NN86/12, 143/13) ne mogu biti predmetom sufinanciranja sve do 
okončanja postupka. Postojeća obiteljska kuća (u tekstu: kućanstvo) je postojeća građevina 
koja: 
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a)  ima najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;  
b)  ima najviše dvije stambene jedinice; 
c)  izgrađena na zasebnoj čestici; 
d)  građevinske bruto površine do 400 m2. 

 
Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje projekata poticanja energetske učinkovitosti u 
kućanstvima u okviru ovog Natječaja iznose najviše 1.200.000,00 kuna, pri čemu Fond 
sudjeluje s najviše do 960.000,00 kuna (80%), a Županija sa najviše do 30.000,00 kuna 
(2,5%).  
 
Korisniku sufinanciranja će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od 
82,5%, odnosno do maksimalnog iznosa od 61.875,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu, od 
toga Fond do 80% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 60.000,00 kuna (s PDV-om) 
po kućanstvu, a Županija s dodatnih 2,5% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 
1.875,00 kuna po kućanstvu (s PDV-om). Sufinanciranje će biti dodijeljeno za troškove 
nabave i ugradnje, za koje je ispostavljena konačna obračunska situacija nabave i ugradnje 
opreme te izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata nakon datuma objave 
Javnog poziva, ali i uz uvjet provjere Županije početnih/zatečenih stanja terenskim 
pregledima. 
 
 
2) PODNOSITELJI PRIJAVA 
 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području 
Županije i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj (u tekstu: 
Podnositelji prijava). Pojedina fizička osoba temeljem ovog Projekta može podnijeti samo 1 
(jednu) prijavu na Natječaj za dodjelu sufinanciranja i u toj prijavi može prijaviti jednu, 
više ili sve od navedenih mjera EnU na obiteljskoj kući. 
 
Podnositelj prijave ne može koristiti subvenciju Provoditelja natječaja ukoliko je preko 
Natječaja grada ili općine ostvario sufinanciranje za mjere EnU. 
 
 
3) UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI 
 
Uvjeti kojima Podnositelji prijava moraju udovoljiti kako bi ostvarili pravo na nepovratna 
novčana sredstva: 

 punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Provoditelja natječaja;  

 posjeduju dokaz o vlasništvu nad izgrađenom obiteljskom kućom na kojoj se 
planira provedba mjera EnU, pri čemu kuća ne mora biti isključivo u osobnom 
vlasništvu Podnositelja prijave, već može biti i u vlasništvu člana/članova uže 
obitelji (bračni drug prijavitelja, roditelji prijavitelja/bračnog druga prijavitelja i 
djeca); 

 prijavljeno kućanstvo zadovoljava uvjete sukladno članku 2. Pravilnika; 

 imaju prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće na kojoj se planira 
provedba mjera EnU, a koja se nalazi na području Provoditelja natječaja;  

 posjeduje dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13);  

 obvezuje se da će savjesno i cjelovito popuniti Prijavni obrazac za podnošenje 
zahtjeva za sufinanciranje mjera EnU s točnim podacima; 

 kućanstvo nije zaštićeno kulturno dobro sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03);  
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 obvezuje se da će ugraditi mjeru EnU tek nakon objave rezultata predmetnog 
Natječaja, a sve prema naputcima iz Ugovora o međusobnim pravima i 
obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja 
energetske učinkovitosti. 

 
Ukoliko Podnositelj prijave ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta njegova prijava 
automatski će se izbaciti iz daljnjeg postupka. 
 

 

4) POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 
1. potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za 

sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti koji potpisuje vlasnik i svi suvlasnici 
zajedno s Izjavom kojom vlasnik ili svi vlasnici/suvlasnici prihvaćaju uvjete 
definirane Pravilnikom za provedbu programa „Povećanje energetske 
učinkovitosti obiteljskih kuća – Volimo Međimurje – Štedimo energiju“ za 2014. 
godinu; 

2. gruntovni izvadak/zemljišnoknjižni izvadak u ORIGINALU ili OVJERENOJ KOPIJI 
NE STARIJOJ OD 30 DANA; 

3. dokaz da je zgrada postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) (KOPIJU 
uporabne dozvole ili KOPIJU 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); 

4. KOPIJU osobne iskaznice (obostrana preslika) ili uvjerenje o prebivalištu 
(ORIGINAL NE STARIJI OD 30 DANA) za prijavitelja i sve ostale članove 
kućanstva; 

5. a) projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik 
proizvođača/dobavljača radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima 
Natječaja i Pravilnika), tj. predračun sa specifikacijom svih radova i materijala 
potrebnih za provedbu mjera energetske učinkovitosti – ORIGINAL ILI KOPIJA i  
b)      ponudu energetskog certifikatora (ukoliko se prijavljuje Mjera EnU1 i Mjera 

EnU2) – ORIGINAL ILI KOPIJA; 
6. samo u slučaju kada brojevi katastarske čestice (iz dokaza legalnosti izgrađene 

građevine) i zemljišno-knjižne čestice (iz gruntovnog izvatka) nisu identični 
potrebno je dostaviti uvjerenje područnog ureda za katastar kojim se potvrđuje 
istovjetnost traženih katastarskih čestica sa zemljišno-knjižnim česticama 
(gruntovnim česticama) (ORIGINAL ILI KOPIJA). 

 
Dokumentacija se smatra cjelovitom ukoliko sadržava svu potrebnu dokumentaciju (točke 1., 
2., 3., 4. i 5.) ovoga članka te uvjerenje područnog ureda za katastar (točka 6.) ukoliko se 
brojevi katastarske i zemljišno-knjižne čestice razlikuju u dostavljenom dokazu o legalnosti 
građevine i gruntovnom izvatku za istu predmetnu građevinu.  
Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi jedan ili više od navedenih dokumenata prilikom 
prijave na Natječaj, njegova se prijava smatra nepotpunom te se isključuje iz daljnjeg 
postupka. Temeljem toga Podnositelj prijave nema pravo na prigovor. 
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5) DOSTAVLJANJE PRIJAVA 

 
Prijava na Natječaj se dostavlja osobno na adresu Provoditelja natječaja ili kao preporučena 
pošiljka s povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te 
adresom Podnositelja prijave:  
 

Međimurska županija 
Ruđera Boškovića 2 

40000 Čakovec 

uz naznaku: „Projekt EnU 2014 – ne otvaraj“ 
 

te naznačenim datumom i vremenom njihovog zaprimanja (u poštanskom uredu ili u 
Pisarnici Međimurske županije). Ukoliko dvije ili više prijava budu bodovane jednakim brojem 
bodova prednost pri odabiru imati će one prijave sa ranijim datumom i vremenom slanja 
prijave. 
 
Prijave će se zaprimati do 15.09.2014. godine. Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene 

nakon isteka roka neće se razmatrati.  
 
Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri. 
 
 
6) OBRADA PRIJAVA 

 
Izvršno tijelo Provoditelja natječaja imenuje povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava 
pristiglih na javni natječaj Provoditelja natječaja (u tekstu: Povjerenstvo).  

Povjerenstvo najprije provjerava pravovremenost i cjelovitost pristigle dokumentacije 
(sukladno čl. 6. Pravilnika) te zadovoljenje uvjeta Podnositelja prijave (sukladno čl. 5. 
Pravilnika). Ukoliko prijava ne zadovoljava navedene uvjete automatski se isključuje iz 
daljnjeg postupka ocjenjivanja. 
Prijave koje nisu isključene sukladno uvjetima iz članka 9. st.1 Pravilnika ocijeniti će 
Povjerenstvo (sukladno kriterijima temeljem čl. 10 Pravilnika). U svrhu provjere točnosti 
upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu Povjerenstvo će obaviti terenski pregled 
kućanstava, osnovom čega se izrađuje Zapisnik o provedenom pregledu stambenih objekata 

koji sadržava stvarne zatečene vrijednosti kućanstva s priloženom fotodokumentacijom kao 
dokazom postojećeg stanja. Nakon toga se izrađuje Neslužbena bodovna lista (sukladno čl. 
11. Pravilnika). 
 
 
7) ŽALBENI POSTUPAK PODNOSITELJA PRIJAVE 
 

Podnositelji prijave imaju pravo žalbe na Neslužbenu bodovnu listu koju moraju dostaviti 
Provoditelju natječaja osobno na adresu Provoditelja natječaja ili kao preporučenu pošiljku s 
povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom 
Podnositelja prijave u roku od 5 dana od dana zaprimanja Neslužbene bodovne liste, na 
adresu Provoditelja natječaja, s naznakom: Projekt EnU 2014 - Žalba na neslužbenu 
bodovnu listu. 

 
Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbe izrađuje Zapisnik o konačnoj 
bodovnoj listi Podnositelja prijave na temelju kojeg izvršno tijelo Provoditelja natječaja donosi 
Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja (u tekstu: Zaključak) 

koji dostavlja fizičkim osobama i Fondu u roku od 7 dana od dana donošenja istog. 
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8) REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PRIJAVA 
 

Na osnovu konačne liste prioriteta i donesenog Zaključka, kojeg donosi Župan, Županija će 
sa svim odabranim Korisnicima sklopiti ugovore o sufinanciranju mjera EnU (u tekstu: 
Ugovor).  

Ugovorom će biti definiran iznos i postotak radova koji sufinanciraju Županija i Fond, način 
plaćanja, kao i ostala prava i obaveze ugovornih strana.  
Prije sklapanja Ugovora, odabrani korisnik je dužan u roku 45 dana od dana zaprimanja 
Zaključka dostaviti projektnu dokumentaciju (minimalno na razini glavnog projekta sa 
snimkom postojećeg stanja što je definirano u članku 13. Pravilnika).  
 
 
9) ZAHTJEV ZA ISPLATOM NOVČANIH SREDSTAVA 
 
Korisnik sufinanciranja je dužan nakon završetka projekta dostaviti Zahtjev za isplatu 
sredstava sufinanciranja koji mora sadržavati dokumentaciju definiranu člankom 14. 

Pravilnika. 
 
Stručni nadzor kojeg provodi ovlašteni nadzorni inženjer osigurava Provoditelj natječaja. 
 
Natječajem nije propisan proizvođač materijala i opreme, projektant, izvođač radova 
niti energetski certifikator. 

 
Za izvođenje mjera EnU i energetsko certificiranje mora se angažirati pravna ili fizička osoba  
registrirana za odgovarajuću djelatnost. 
 
 
10) OSTALE INFORMACIJE 
 

Prilozi javnog natječaja: 
 

 Prilog 1: Pravilnik za provedbu programa „Povećanje energetske učinkovitosti 

obiteljskih kuća – Volimo Međimurje – Štedimo energiju“ za 2014. godinu 

 Prilog 2: Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje programa 

„Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća – Volimo Međimurje – Štedimo 
energiju“ za 2014. godinu 

 Prilog 3: Izjava o odustajanju 

 
Obavijest o ovom Natječaju objaviti će se u listovima Međimurje i Međimurske novine, a 
cjelokupan Natječaj (kao i ostali dokumenti) biti će objavljeni na internet stranicama Županije 
i Međimurske energetske agencije d.o.o.  
 
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, Podnositelj prijave daje odobrenje Županiji da 
osnovne podatke o Podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim 
internetskim stranicama te u drugim izvještajima. 
Županija zadržava pravo poništenja ovog Natječaja. 
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Sve dodatne informacije mogu se dobiti na sljedećim kontaktima: 
1. Međimurska županija - www.medjimurska-zupanija.hr, Upravni odjel za gospodarske 
djelatnosti – tel. 040/374-238, e-mail: gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr 
(administrativna pitanja) ili  

2. Međimurska energetska agencija (MENEA d.o.o.) – www.menea.hr, tel. 040/395-559, 
e-mail: info@menea.hr (tehnička pitanja). 
 
 

KLASA:310-02/14-02/3  
URBROJ:2109/1-01-14-9 

           ŽUPAN: 
Matija Posavec, mag.ing. 
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