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Grad Zadar objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 
za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje 

nabave i ugradnje solarnih kolektorskih sustava  
za pripremu potrošne tople vode i grijanje 

 
 

I. Predmet natječaja i financijska konstrukcija projekta 

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada 
Zadra u sufinanciranju projekata ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu 
potrošne tople vode i grijanje u kućanstvima na području Grada Zadra. 

Cilj ovog Natječaja je ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople 
vode i grijanja u 17 kućanstava na području Grada Zadra. 

Prihvatljivi troškovi ulaganja: 33.333,33 kuna 

Sudjelovanje u financiranju prihvatljivih troškova: 

Grad Zadar  30% prihvatljivih troškova  
(do maksimalno 10.000,00 kn) 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 36% prihvatljivih troškova  
(do maksimalno 12.000,00 kn) 

Krajnji korisnici     34% prihvatljivih troškova 
 
Korisnici čiji su troškovi nabave i ugradnje sustava veći od iznosa prihvatljivih troškova, 
dodatne troškove financiraju sami.   
 
Prihvatljivim troškovima ulaganja smatraju se: 

 solarni kolektori; 

 toplinski spremnik; 

 potrebna ugradbena oprema (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). 

 
Nepovratna novčana sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju opreme na osnovu 

ispostavljenih računa i ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen 

prema uputama proizvođača te popunjenog i ovjerenog jamstvenog lista. Nepovratna 

novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme sustava za 

korištenje sunčeve energije nastale od 1. siječnja 2011. god., zaključno do 1. svibnja 2012. 

godine. 

 



II. Korisnici sredstava  

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Natječaju, mogu ostvariti fizičke osobe koje 

imaju prebivalište na području Grada Zadra ili na otocima u administrativnom sastavu Grada 

Zadra i vlasnici su objekta na koji se ugrađuje sustav a koji se nalazi na području Grada Zadra 

te koji ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj (u tekstu: korisnici 

sredstava).  

 

Pravo na korištenje sredstava nemaju one fizičke osobe koje su ostvarile potporu za istu 

namjenu Grada Zadra u 2010. godini ili Zadarske županije u 2010. I 2011. godini.  

 

III. Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati 

Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna novčana 
sredstva, odnosno stekli status korisnika sredstava: 

- punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Zadra ili na otocima u 
administrativnom sastavu Grada Zadra i vlasnici su objekta na koji se ugrađuje sustav, 
a koji se nalazi na području Grada Zadra;  

- podnositelji prijava moraju posjedovati dokaz o vlasništvu nad objektom ili dijelom 
objekta; 

- ukoliko su podnositelji prijava vlasnici dijela objekta, a ugrađuju sustav na zajedničke 
dijelove objekta moraju dostaviti suglasnost ostalih suvlasnika, ovjerenu kod javnog 
bilježnika ne stariju od 60 dana od datuma objave natječaja;  

- podnositelji prijava moraju posjedovati odgovarajući akt kojim se dopušta građenje 
za objekt na koji se planira ugradnja sustava; 

- podnositelji moraju prihvatiti uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju 
projekata za koje se odobravaju sredstva sukladno Natječaju.  
 

IV. Potrebna dokumentacija 

Podnositelji prijava dužni su dostaviti: 
- potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za 

sufinanciranje  (obrazac se može pronaći na web stranicama Grada Zadra: www.grad-
zadar.hr ili se može preuzeti u prostorijama Grada Zadra, Upravni odjel za 
graditeljstvo i zaštitu okoliša, soba br. 20, Brne Krnarutića 13, Zadar);  

- potpisanu Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju 
projekta, ovjerenu kod javnog bilježnika (obrazac se može pronaći na web stranicama 
Grada Zadra: www.grad-zadar.hr ili se može preuzeti u prostorijama Grada Zadra, 
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, soba br. 20, Brne Krnarutića 13, Zadar);  

- presliku osobne iskaznice; 
- izvod iz katastra (položajni nacrt objekta); 
- vlasnički list ne stariji od 60 dana od datuma objave Natječaja;  
- dokaz da posjeduju legalno izgrađenu građevinu na koju se planira ugradnja sustava: 

Kao dokaz se može priložiti preslika vlasničkog lista (ne stariji od 60 dana od datuma 
otvaranja Natječaja) s upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole (bez tereta 
da uporabna dozvola nije priložena), ili 

http://www.grad-zadar.hr/
http://www.grad-zadar.hr/
http://www.grad-zadar.hr/


izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola, potvrda glavnog 
projekta, rješenje o uvjetima građenja, rješenje o izvedenom stanju ili potvrdu 
izvedenog stanja), ili 
potvrda Ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine. 

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici. 
Sve podnesene prijave na Natječaj predmet su provjere.  

 

V. Trajanje natječaja i dostavljanje ponuda 

Natječaj je otvoren za dostavljanje ponuda do dodjele planiranih sredstava po ovom 
Natječaju, a najkasnije do 1. veljače 2012. godine. 
Ukoliko se planirani broj projekata realizira prije 1. veljače 2012. godine, o tome će se 
objaviti priopćenje na web stranicama Grada Zadra. 
 
Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu: 
 

Grad Zadar 
Narodni trg 1 
23000 Zadar 

 
uz naznaku: Ponuda za natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje 
Grada Zadra  u sufinanciranju projekta poticanja korištenja sunčeve energije kod fizičkih 
osoba u Gradu Zadru – NE OTVARATI 
 
U slučaju odustajanja od natjecanja prije otvaranja prijava, natjecatelj može zahtijevati 
povrat svoje neotvorene prijave.  
 
Nepotpune prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati. 
Prijave pristigle nakon isteka roka za dostavu prijava, odnosno nakon 1. veljače 2012. godine, 
ne otvaraju se i vraćaju natjecateljima koji su ih dostavili. 
 

VI.   Obrada prijava 

 
Pregled pristiglih prijava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Grada Zadra. 
 
Otvaranje prvih prijava obavit će Povjerenstvo 2. studenog 2011. godine, a nakon toga 

otvaranje zahtjeva obavljat će se svakog 1. u mjesecu za protekli mjesec.  

Na temelju prijedloga Povjerenstva, odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava donijeti će 

gradonačelnik o čemu će podnositelji zahtjeva biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana 

donošenja odluke. 

Protiv odluke gradonačelnika Grada Zadra o odabiru korisnika sredstava, po objavljenom 
javnom natječaju, sudionik natječaja može podnijeti prigovor na istu adresu na koju je slao i 
prijavu na Natječaj, u roku od 3 dana od primitka pisane obavijesti o odluci o odabiru 
korisnika sredstava.  



VII.  Zahtjev za povrat uloženih novčanih sredstava 
 
Po realizaciji projekta, a najkasnije do 1. svibnja 2012. godine, korisnici sredstava dužni su 
podnijeti Gradu Zadru pismeni zahtjev za povratom uloženih sredstava te dostaviti slijedeću 
dokumentaciju: 

- Zahtjev za povratom uloženih sredstava (obrazac se može pronaći na web stranicama 
Grada Zadra: www.grad-zadar.hr ili se može preuzeti u prostorijama Grada Zadra, 
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, soba br. 20, Brne Krnarutića 13, Zadar)  
 

- Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača. Zapisnik mora 
sadržavati podatke o: 

- vrsti zahvata izvedenog u sustavu grijanja pojedinog kućanstva (vrsta ugrađene 
nove opreme s navedenim nazivnim snagama, stupnjevima korisnosti dijelova 
sustava te opis izvedenih radova), 

- ugrađenim solarnim kolektorima (vrsta, proizvođač, tip i model, ukupna površina, 
ukupna površina apsorbera, specifična proizvodnja energije iz solarnog sustava); 

 
- Računi dobavljača opreme i izvođača radova; 

 
- Kopiju popunjenog i ovjerenog jamstvenog lista dobavljača opreme i izvođača radova 

za ugrađenu opremu sustava.  
 

VIII.   Realizacija prihvaćenih prijava 

Nakon realizacije projekta i dostave urednog Zahtjeva za povrat uloženih sredstava sa svim 
prilozima iz točke VII. ovog Natječaja, Grad Zadar će korisnicima sredstava, u roku od 60 
dana od dana obrade prijave, na žiro račun korisnika isplatiti odobrena novčana sredstva. 
Novčana sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju navedenih sustava na osnovu 
ispostavljenih računa, ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen 
prema shemi proizvođača te popunjenog i ovjerenog jamstvenog lista.  

Realizaciju projekta nadgledat će i pratiti stručne službe Grada Zadra, kojima je odabrani 
korisnik dužan dati na uvid svu dokumentaciju propisanu Natječajem. 

IX. Obveze korisnika sredstava po realizaciji projekta 
 
Po realizaciji projekta korisnici sredstava dužni su jednom godišnje u razdoblju od 5 

godina izvještavati Grad Zadar o učincima projekta, na način da do 31. siječnja tekuće godine 
dostave Gradu Zadru podatke o potrošenoj električnoj energiji i/ili potrošenim energentima 
u prethodnoj kalendarskoj godini. Obrasci Izvješća biti će objavljeni na web stranicama Grada 
Zadra, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša ili će se moći preuzeti u  prostorijama 
Grada Zadra, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, soba br. 20, Brne Krnarutića 13, 
Zadar. 

Na temelju dostavljenih podataka Grad Zadar će Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost dostaviti rezultate provedbe programa smanjenja emisija CO2.   

 
 
 

http://www.grad-zadar.hr/


X. Ostale informacije 

Ovaj Natječaj objavljen je u dnevnom tisku i službenim web stranicama Grada Zadra. 
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Gradu 
Zadru da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim web 
stranicama te u drugim izvještajima.  
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici Grada Zadra, telefonu 023/208-043 
ili e-poštom: zana.klaric@grad-zadar.hr ili ana.bajlo@grad-zadar.hr 
 
 
PRILOZI: 

- Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje 
- Izjava o prihvaćanju općih uvjeta 
- Zahtjev za povrat uloženih sredstava 

 
 
 

 
       GRADONAČELNIK  GRADA ZADRA 
 
          
 

mailto:zana.klaric@grad-zadar.hr
mailto:ana.bajlo@grad-zadar.hr

