Na temelju članka 46. Statuta Općine Nijemci (“Službeni vjesnik VSŽ” broj 04/13 i 03/18) općinski
načelnik Općine Nijemci donosi

PRAVILNIK
za provedbu projekta „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine
Nijemci za 2018. godinu“
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojem će Općina Nijemci (dalje u
tekstu: Općina) nepovratnim novčanim sredstvima sufinancirati provedbu projekta Povećanja
energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Nijemci (dalje u tekstu: Projekt EnU).
Članak 2.
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstva (dalje u tekstu: subvencije) Općine Nijemci
može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući na području Općine Nijemci u kojoj ima
prebivalište, ako je ista u njegovom (su)vlasništvu ili u vlasništvu člana/članova uže obitelji (dalje u
tekstu: Podnositelj zahtjeva).
Postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji (“Narodne novine“ broj 153/13) je
građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga
građevina koja je prema navedenom zakonu ili posebnom propisu s njom izjednačena.

Obiteljska kuća u smislu ovog Pravilnika je:
· izgrađena na zasebnoj građevinskoj čestici,
· građevinske bruto površine do 400 m2 ,
· s najmanje 50% bruto podne površine namijenjene stanovanju i
· s najviše dvije stambene jedinice.
Članak 3.
Sredstvima Općine sufinancirati će se provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti
(dalje u tekstu mjere EnU) te izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće
nakon provedbe Projekta:
1. zamjene postojeće ugradnjom nove stolarije
2. povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (vanjskog zida, krova, stropa, ukopanih
dijelova i poda)
3. povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih
kotlova

4. ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčanih toplinskih pretvarača
(kolektora), kotlova na biomasu, dizalica topline, fotonaponskih pretvarača)
Podnositelj zahtjeva može ostvariti pravo na korištenje subvencije za jednu ili više od
navedenih mjera EnU.
Općina će subvencionirati samo prihvatljive troškove mjera EnU koje su definirane ovim
Pravilnikom i koje su sadržane u Ugovoru o neposrednom sufinanciranju projekta energetske obnove
obiteljske kuće davanjem sredstva donacije koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima
sklopljen s Podnositeljem ponude.
Članak 4.
Općina će raspisati javni poziv za subvencioniranje provedbe Projekta EnU.
Općina će sufinancirati provedbu Projekta nakon njegovog završetka u iznosu od 5 % iznosa
koji predstavlja sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji dostave svu
potrebnu dokumentaciju iz javnog poziva do isteka roka za prijavu na javni poziv. Javni poziv će biti
otvoren do iskorištenja sredstava.
Članak 5.
Podnositelj zahtjeva na javni poziv mora priložiti:
1. Cjelovito popunjen Zahtjev za isplatu, potpisan od strane Podnositelja zahtjeva (vlasnika
odnosno suvlasnika obiteljske kuće) u izvorniku,
2. Presliku osobne iskaznice s adresom koja je istovjetna adresi obiteljske kuće na kojoj se
Projekt proveo, a koja se nalazi na području Općine Nijemci
3. Potvrdu Upravnog odjela za financije, razvoj i gospodarstvo Općine Nijemci da nema
nepodmirenih obveza prema Općini Nijemci (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni
doprinos, prihodi od državnog poljoprivrednog zemljišta i sl.)
4. Presliku Ugovora o neposrednom sufinanciranju projekta energetske obnove obiteljske kuće
davanjem sredstava donacije,
5. Presliku tekućeg ili žiro računa podnositelja prijave koji je istovjetan računu u Ugovoru o
neposrednom sufinanciranju projekta energetske obnove obiteljske kuće davanjem sredstava
donacije,
6. Presliku Ugovora o cesiji (s brojevima cesija) ovjeren od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost ( ukoliko su opravdani troškovi plaćeni putem cesije),

Članak 6.
Javni poziv za sufinanciranje će se raspisati u ožujku tekuće godine.
Zahtjevi se mogu predati osobno Općini Nijemci ili poštom preporučeno.

Zahtjevi će se primati do iskorištenja sredstava počevši od datuma raspisivanja javnog poziva.
Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi predani nakon isteka roka neće se razmatrati.
Članak 7.
Za zahtjeve koji ispunjavaju sve uvjete iz javnog poziva, općinski načelnik će donijeti Odluku o
izboru podnositelja zahtjeva, te će s istima sklopiti Ugovor o subvencioniranju dijela troška za projekt
„Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Nijemci“ te isplatiti
subvenciju na IBAN korisnika u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u na Internet stranicama
Općine Nijemci
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