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REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA 
ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
GRAD RIJEKA U SURADNJI SA  

FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST  
raspisuje 

 
 Javni natječaj 

za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje Programa  
„Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci“ 

 

 
1. Predmet natječaja 
 

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada 

Rijeke u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području grada Rijeke.  

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem, sukladno 

Pravilniku za provedbu Programa „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci“ (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik) smatraju se: 

a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije 

● U ≤1,6 W/m2K za komplet i ≤1,1 za staklo za Θe,mj,min>3 ⁰C; 

b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće 

• U ≤0,25 W/m2K za Θe,mj,min>3 ⁰C za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 

⁰C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži), 

• U ≤0,40 W/m2K za Θe,mj,min>3 ⁰C za vanjski zid grijanog prostora,  

• U ≤0,45 W/m2K za Θe,mj,min>3 ⁰C za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog 

prostora. 

c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih 

kondenzacijskih kotlova 

d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za 

povrat topline 

e) energetski pregled i energetski certifikat 

 

Cilj ovog Natječaja je sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.  

 

 



Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
        

 

2/7 

Obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je stambena kuća koja: 

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. 

 

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje sufinanciranja za jednu, više ili sve od 

navedenih mjera EnU. 

Korisniku će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja u visini do 50%, odnosno 

maksimalno u iznosu od 37.500,00 kuna (sa PDV-om) po obiteljskoj kući, s tim da Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa najviše 30.000,00 kuna, a Grad Rijeka sa 

najviše 7.500,00 kuna. 

Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje Programa „Energetska učinkovitost obiteljskih 

kuća u Gradu Rijeci“ u okviru ovog Natječaja iznose najviše 750.000,00 kuna, pri čemu Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s najviše 600.000,00 kuna (40%), a Grad 

Rijeka s najviše 150.000,00 kuna (10%).  

Sufinanciranje će biti dodijeljeno za prihvatljive troškove (sukladno članku 3. Pravilnika), nastale 

nakon dana objave Javnog poziva.  

Grad Rijeka mora provjeriti točnost prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća 

terenskim pregledima, budući je prihvatljivi trošak mjere EnU samo onaj nastao nakon dana 

objave Javnog poziva, ali mjera mora biti izvedena tek nakon provedenog terenskog pregleda 

točnosti prijavljenog početnog stanja obiteljske kuće.  

 

2. Korisnici sufinanciranja 
 
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju punoljetne fizičke osobe koje imaju prebivalište na adresi  

obiteljske kuće na području grada Rijeke i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se 

raspisuje Natječaj. Obiteljska  kuća može biti u osobnom vlasništvu podnositelja prijave ili u 

vlasništvu člana/članova  uže obitelji podnositelja prijave.  
Pojedina fizička osoba može podnijeti samo 1 (jednu) prijavu na ovaj Natječaj.  

 

3. Uvjeti koje podnositelji prijava moraju udovoljiti 
 

Uvjeti koje podnositelj prijave mora udovoljiti kako bi ostvarili pravo na nepovratna novčana 

sredstva: 

a) fizičke osobe s prebivalištem na području grada Rijeke; 

b) obiteljska kuća na  kojoj  se planiraju mjere EnU mora se nalaziti na području grada 

Rijeke; 

c) posjedovanje dokaza da je obiteljska kuća na kojoj se planiraju mjere EnU u njegovom ili 

u vlasništvu/suvlasništvu člana /članova člana/članova njegove uže obitelji;  

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

e) prihvaćanje uvjeta ovog Natječaja. 
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4. Obvezna dokumentacija 
 

Podnositelj prijave na ovaj Natječaj mora priložiti: 

a)  potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje 

programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća (u tekstu: Prijavni 

obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici, uz 

obveznu ovjeru potpisa kod javnog bilježnika; 

b)  za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (obostrana preslika) ili uvjerenje o 

prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (izvornik) od dana objave 

Natječaja 

c)  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 

od dana objave Natječaja); 

d)  vlasnički list (zemljišno-knjižni izvadak) za kućanstvo na koje se planira provedba mjera 

EnU (izvornik, ne stariji od 30 dana od dana objave Natječaja); 

e)  izjavu vlasnika ili svih suvlasnika predmetne obiteljske kuće da su suglasni sa 

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 

f)  dokaz da je zgrada postojeća u smislu Zakona o gradnji - predaje se preslika izvornika 

• pravomoćna dozvola za građenje obiteljske kuće (građevinska dozvola ili potvrda 

glavnog projekta ili rješenje o uvjetima građenja) s vidljivim datumom izdavanja 

pravomoćne dozvole za građenje ili 

• uporabna dozvola ili rješenje o uporabi (uporabljivosti) ili 

• potvrdu da je obiteljska kuća izgrađena prije 15. veljače 1968. godine Državne 

geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka ili 

• rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade sukladno članku 8. 

Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama ili  

• vlasnički list s upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole. 

g) projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača 

opreme/izvođača radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima Natječaja)  

h)  za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u 

Gradu Rijeci, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike 

Hrvatske; 

 

5. Dodatna dokumentacija 
 

U slučaju kada brojevi katastarske i zemljišno knjižne čestice iz dokumentacije utvrđene točkom 

4. (Obvezna dokumentacija) ovog Natječaja nisu identični podnositelj prijave mora dostaviti 

Uvjerenje područnog ureda za katastar kojim se potvrđuje istovjetnost katastarskih i zemljišno- 

knjižnih čestica (izvornik ili preslika izvornika). 
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6. Dostavljanje prijava 
 

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom 

podnositelja prijave  te adresom podnositelja prijave, na adresu: 

 

Grad Rijeka 
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 
Titov trg 3 
51000 Rijeka 
uz naznaku: „EnU obiteljskih kuća u gradu Rijeci – ne otvarati“ 

 

Rok za dostavu prijava je do 01. rujna 2014. godine. Prijave se mogu dostaviti putem pošte 

preporučeno sa povratnicom ili osobno u uredovno vrijeme pisarnice Grada Rijeke na adresi 

Titov trg 3, šalter broj 1. 

Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati. 

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

 

7. Pregled, ocjena i odabir prijava 
 
Gradonačelnik Grada Rijeke imenovat će Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih 

na Natječaj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  

Pri pregledu pristiglih prijava Povjerenstvo obvezno provjerava: 

• pravovremenost pristigle prijave, 

• zadovoljavanje uvjeta podnositelja prijave iz članka 5. Pravilnika, 

• cjelovitost prijave / potrebne dokumentacije iz članka 6. Pravilnika, 

• točnost podataka upisanih u Prijavni obrazac. 

Povjerenstvo provjerava cjelovitost pristigle prijave/natječajne dokumentacije te točnost 

vrijednosti upisanih u Prijavni obrazac kroz  terenski pregled prijavljenih kućanstava. Pregledom 

kućanstava Povjerenstvo utvrđuje usklađenost upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu sa 

zatečenim stanjem koje opisno i fotodokumentacijom evidentira u Zapisnik o provedenom 

pregledu obiteljske kuće. 

Ukoliko prijava ne zadovoljava naprijed navedene uvjete ista se isključuje iz daljnjeg postupka 

ocjenjivanja. 

 

Postupak i način ocjenjivanja opisan je članku 10. Pravilnika. Po obradi svih pristiglih prijava 

donosi se Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava koja se objavljuje na internetskim 

stranicama Grada Rijeke te se šalje na adresu svim podnositeljima prijava. 

 

Podnositelj prijave ima pravo prigovora na Neslužbenu bodovnu listu, kojeg mora dostaviti 

Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom – Povjerenstvu, u pisanom 

obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, u roku od 

5 dana od dana zaprimanja Neslužbene bodovne liste, kao preporučenu pošiljku sa 
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povratnicom na adresu iz točke 6. Natječaja, s naznakom: „EnU obiteljskih kuća u gradu 
Rijeci - prigovor na neslužbenu bodovnu listu“, ili osobno, u uredovno radno vrijeme 

pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter broj 1.  

 

Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor izrađuje Zapisnik o konačnoj 

bodovnoj listi podnositelja prijave na temelju kojeg Gradonačelnik donosi Zaključak o 

utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja (u daljnjem tekstu: Zaključak), koji će 

se objaviti na internetskim stranicama Grada i poslati na adresu svim podnositeljima prijava u 

roku 7 dana od dana donošenja istog.  

 

Predviđeni broj kućanstava koja će se sufinancirati je 20, a ukupan broj korisnika sufinanciranja 

može se povećati, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Sufinancirati će se oni 

podnositelji prijava koja ostvare veći broj bodova, a sve sukladno Zaključku. 

 

Budući korisnik sufinanciranja dužan je najkasnije u roku od 60 dana od zaprimanja Zaključka 

dostaviti projektnu dokumentaciju na način da je za rekonstrukciju postojeće zgrade potreban  

projekt minimalno na razini glavnog projekta, kojim se daje tehničko rješenje zgrade u odnosu 

na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, a sadrži i detaljan opis i tehničke 

karakteristike postojećeg stanja zgrade odnosno postojećeg građevnog dijela zgrade 

obuhvaćenog rekonstrukcijom u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu prije 

predviđenog građevinskog zahvata – prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i 

toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13 i 90/13). 

 

Gore navedena dokumentacija dostavlja se putem pošte ili osobno u Odjel gradske uprave za 

gospodarenje imovinom na adresu Titov trg 3/IV kat – soba 416,  uz naznaku: „EnU obiteljskih 
kuća u gradu Rijeci  - Projektna dokumentacija“. 

 

Na temelju dostavljene navedene dokumentacije s odabranim fizičkim osobama u roku od 15 
dana od dana dostavljene valjane projektne dokumentacije sklopit će se Ugovor o međusobnim 

pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske 

učinkovitosti (u daljnjem tekstu: Ugovor) između Grada Rijeke te odabranog podnositelja 

prijave. U Ugovoru će se definirati međusobna prava i obveze. 

Ukoliko korisnik sufinanciranja ne dostavi navedenu dokumentaciju, sukladno Zaključku smatrat 

će se da je odustao od prijave na Natječaj, te će se sufinancirat prvi sljedeći prijavitelj. 

 

8. Izjava prijavitelja 
 

Svaki odabrani korisnik sufinanciranja dužan je Gradu dostaviti pisanu izjavu o prihvaćanju 

općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekta. Ovom izjavom odabrani 

korisnik jamči da će izvesti sve planirane radove te će u roku dostaviti zahtjev za isplatu 

sredstava sufinanciranja sa svom potrebnom dokumentacijom. 
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9. Zahtjev za isplatom sredstava sufinanciranja  
 
Grad Rijeka dužan je osigurati stručni nadzor izvršenih radova i ugrađene opreme od strane 

ovlaštenog inženjera prije isplate bespovratnih sredstava Izvođaču radova. Ukoliko se utvrdi da 

izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu za isplatu sredstava sufinanciranja, Grad Rijeka zadržava 

pravo neisplaćivanja istih. 

Izvođač radova i energetski certifikator, nakon realizacije usluge dobave, dopreme i ugradnje 

mjera EnU i izrade energetskog ceritifikata, Gradu Rijeci dostavlja Zahtjev za isplatu 

sredstava sufinanciranja koji mora sadržavati sljedeću dokumentaciju: 

a) Račun za opremu i ugradnju mjere EnU te energetski pregled i energetski certifikat 

sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika (izvornik ili ovjerena preslika); 

b) Vrijednosni kupon/i cjelovito popunjen/i i obostrano ovjeren/i od strane izvođača radova 

i/ili energetskog certifikatora (izvornik); 

c) Pisana izjava izvođača radova o izvedenim radovima, uvjetima održavanja i sukladnosti 

ugrađene opreme, sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04), 

sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika (preslika); 

d) Jamstvo izvođača radova da je mjera EnU ugrađena prema uputi proizvođača na 

kućanstvu navedenom u prijavi (ovjerava Izvođač radova, preslika ovjerenog jamstva); 

e) Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja angažiranog ovlaštenog izvođača radova 

sukladno članku 3. Pravilnika (preslika). 

f) Izvještaj o provedenom energetskom pregledu obiteljske kuće (preslika). 

g) Energetski certifikat obiteljske kuće izrađen temeljem navedenog energetskog pregleda 

(preslika). 

h) Ugrađena oprema mora imati odgovarajuće dokaze o sukladnosti s tehničkim propisima 

i) Završno izvješće nadzornog inženjera – imenovanog od strane Grada Rijeke 

j) Izjava izvođača radova o jamstvenom roku 

- Za izvedene radove na minimalno 2 godine 

- Za opremu na rokove koji nisu kraći od onih koje daje dobavljač opreme 

 

Cjelokupne troškove stručnog nadzora kojeg provodi ovlašteni nadzorni inženjer pokriva Grad 

Rijeka. 

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 
 

Ovaj Natječaj objavljen je na internetskim stranicama Grada Rijeke. Dostavljanjem 

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

podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim internetskim 

stranicama te u drugim izvještajima. 
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Grad Rijeka zadržava pravo poništenja ovog Natječaja. 

 

Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za  sufinanciranje  može se preuzeti na internetskim 

stranicama Grada Rijeke (www.rijeka.hr), kao i pravilnik te ostala dokumentacija. 

 

Info telefon: 051/209-421; 051/209-354 

e-pošta: tajana.jukic.neznanovic@rijeka.hr 
 

KLASA : 023-01/14-04/71-32 

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1 

Rijeka, 15. srpnja 2014.  

 
 
 
 

 

Gradonačelnik: 

mr.sc. Vojko Obersnel 


