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Na temelju Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda o neposrednom sufinanciranju 
Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama” Povećanje energetske 
efikasnosti obiteljskih objekata na području Grada Daruvara davanjem sredstva pomoći 
(KLASA: 310-34/14-07/280, URBROJ: 563-04-1/216-14-2), članka 3. Pravilnika za 
provedbu Programa „Poticanja povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na 
području Grada Daruvara“ (KLASA: 351-04/14-01/3, URBROJ: 2111/01-02-02/1-14-2) i 
članka 66., stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“ 
broj 1/13)  Gradonačelnik Grada Daruvara dana 21. kolovoza 2014. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o raspisivanju Javnog natječaja 

za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Daruvara 
u sufinanciranju Programa 

„Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada 
Daruvara“ 

 
 

Članak 1. 
U proračunu Grada Daruvara za 2014. godinu i Financijskom planu Fonda za 2014. 

godinu planirana su financijska sredstva za provedbu programa Poticanje povećanja 
energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Daruvara u 2014. godini. 
 

Planirana financijska sredstva iznose 500.000,00 kuna, od toga sredstva Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost iznose 400.000,00 kuna, a sredstva Grada Daruvara 
100.000,00 kuna. 

Članak 2. 
Ukupni troškovi opreme i ugradnje mjera za povećanje energetske učinkovitosti kod 

fizičkih osoba u kućanstvima Provoditelja natječaja bit će subvencionirani nepovratnim 
novčanim sredstvima u obliku Vrijednosnog kupona u iznosu 50% ukupno prihvatljivih 

 



troškova, od čega je udio Fonda 40% ili do 30.000,00 kn, a udio Grada Daruvara 10% ili do 
7.500,00 kn, odnosno do najvećeg iznosa od 37.500,00 kn (uključujući zakonsku stopu PDV-
a) po kućanstvu. 

Članak 3. 
Ukupan broj korisnika bit će utvrđen tijekom provedbe programa, a sukladno 

raspoloživim financijskim sredstvima, odnosno do utroška planiranih sredstava iz članka 1. 
 

Članak 4. 
U 2014. godini subvencionirati će se ugradnja mjera za povećanje energetske 

učinkovitosti u kućanstvima obiteljskih kuća na području Grada Daruvara, te izrada 
energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe Programa: 

a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije,  
b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, 
c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih 

kondenzacijskih kotlova, 
d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat 

topline otpadnog zraka (rekuperatora). 
 

Članak 5. 
Na temelju ove Odluke raspisat će se javni natječaj za javno prikupljanje prijava za 

neposredno sudjelovanje Grada Daruvara u sufinanciranju Programa „Poticanje povećanja 
energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Daruvara“. 

 
Članak 6. 

Javni natječaj bit će objavljen na web stranici Grada Daruvara www.daruvar.hr, a otvoren 
je za podnošenje prijava 30 dana od dana njegove objave. 
 

Obavijest o objavi javnog natječaja bit će objavljena na oglasnoj ploči Grada Daruvara i 
lokalnoj radio postaji Radio Daruvar. 
 

Članak 7. 
Natječaj će provoditi Povjerenstvo za provedbu programa povećanja energetske 

učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Daruvara, koje će imenovati Gradonačelnik. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenog glasniku 

Grada Daruvara“.  
 
 
           Gradonačelnik: 

Dalibor Rohlik 

http://www.daruvar.hr/
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