
Na temelju članka 14. Zakon o energiji («Narodne novine», broj 68/01, 177/04, 76/07, 

152/08 i 127/10), Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 

130/09), članak 2. Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije («Narodne 

novine», broj 67/07), Županijska razvojna strategija Splitsko-dalmatinske županije, poglavlje 

Gospodarstvo, («Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije»,  broj 8a /11 ), članak 32. 

Statuta Splitsko-dalmatinske županije («Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije», 

broj: 11/09, 07/10 i 10/10), Župan Splitsko-dalmatinske županije 12. ožujka 2012. donio je 

 

    

PROGRAM 

poticanja ugradnje sunčevih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i 

grijanja u kućanstvima na području Splitsko-dalmatinske županije za 2012. godinu 

  

                                                                        I. 

 

Donosi se  Programa  poticanja ugradnje sunčevih kolektorskih sustava za pripremu 

potrošne tople vode i grijanja u kućanstvima na području Splitsko-dalmatinske županije za 

2012. godinu. 

                                                                       II. 

 

Postupak provedbe Programa iz točke I.ove Odluke je putem objave Javnog poziva. 

 

                                                                       III.  

 

Za postupak provedbe Programa iz točke I. ove Odluke imenovat će se Povjerenstvo 

za provedbu Programa  poticanja ugradnje sunčevih kolektorskih sustava za pripremu 

potrošne tople vode i grijanja u kućanstvima na području Splitsko-dalmatinske županije. 

 

                                                                       IV. 

 

Sredstva za provođenje Programa iz točke I. ove Odluke osigurana su u Županijskom 

proračunu za 2012. godinu, razdjel 8, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske 

integracije. 

                                                                        V. 

 

Program iz točke I. ove Odluke čini njen sastavni dio. 

 

                                                                       VI. 

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 300-01/12-01/12 

URBROJ: 2181/1-02-12-2 

Split,  12. ožujka 2012.                                                            

                 ŽUPAN 

 

 

                                                                                                  Ante Sanader, dipl. ing., v.r. 
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Split, ožujak 2012. 



1.  PREDMET PROGRAMA 

 

Splitsko-dalmatinska županija (u tekstu SDŽ) će tijekom 2012. godine putem Upravnog 

odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije (u tekstu: UO) objaviti i provesti javni 

natječaj za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje sunčevih 

kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanje u kućanstvima na području 

SDŽ (u tekstu: Natječaj).  

Provedbom Natječaja obuhvatit će se kućanstava u SDŽ koja će tijekom 2012. godine ugraditi 

sunčeve kolektorske sustave za pripremu potrošne tople vode i grijanje.  

Ocjenjivanje pristiglih prijava, te odabir kućanstava provest će Povjerenstvo sastavljeno od 

predstavnika stručnih službi SDŽ. 

 

Ukupni troškovi opreme i ugradnje sunčevog kolektorskog sustava za kućanstvo bit će 

sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 45% odnosno do maksimalnog 

iznosa od 12.000,00 kn po kućanstvu.  

Sustav za grijanje i pripremu potrošne tople vode treba se sastojati od minimalno sljedećih 

komponenti: 

 

- sunčevog kolektora 

- toplinskog spremnika 

- potrebne ugradbene opreme (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 garantnog lista sunčevog kolektorskog 

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

sunčevog sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanje nastale u 2012. godini. 

 

 

2.  KORISNICI SREDSTAVA  

 

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

koje imaju prebivalište na području SDŽ, na adresi objekta u koji se ugrađuje sustav i koji 

ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj (u tekstu: korisnici sredstava). 

 

 

3.  UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI 

 

Uvjeti koje Podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvariti nepovratna novčana 

sredstva SDŽ: 

 

-  punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području SDŽ 

- objekt na koji se planira ugradnja sunčevog sustava za pripremu tople vode i grijanja mora  

   se nalaziti na području SDŽ; 



- posjeduju dokaz o vlasništvu objekta na kojeg planiraju ugraditi solarni kolektorski sustav te 

imaju prijavljeno prebivalište na adresi objekta na kojem se planira ugradnja solarnog 

kolektorskog sustava 

- posjeduje odgovarajući akt kojim se dopušta građenje za objekt na koji se planira ugraditi 

solarni kolektorski sustav 

- podnositelji prihvaćaju zajedničko sudjelovanje u sufinanciranju projekata za koje se 

odobravaju sredstva Splitsko-dalmatinske županije sukladno ovom Natječaju. 

4.  POTREBNA DOKUMENTACIJA 
 

Podnositelji prijave na Natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 

- potpisani i cjelovito popunjeni prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za  

      sufinanciranje dobave i ugradnje solarnog kolektorskog sustava (Privitak 1.) 

-  potpisana izjava o osiguranju sredstava (Privitak 2.) 

- presliku osobne iskaznice 

- presliku vlasničkog lista za objekt ne stariju od 6 mjeseci  

- izvadak iz katastra (položajni nacrt objekta) 

- presliku pravomoćnog akta kojim je dopušteno građenje objekta u koji se ugrađuje   

sustav (građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, 

rješenje o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja) ili dokaz  da je građevina 

izgrađena prije 15. veljače 1968. godine  

 

5.  OBRADA PRIJAVA 

 

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir kućanstava provest će Povjerenstvo 

sastavljeno od predstavnika stručnih službi SDŽ. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje 

se s obzirom na najveći broj osvojenih bodova. O rezultatima natječaja  podnositelji prijava 

biti će pismeno obaviješteni u roku od 15 dana od dana zatvaranja Natječaja. Rezultati 

Natječaja biti će također objavljeni i na službenim internet stranicama SDŽ 

(www.dalmacija.hr). Sudionik natječaja može podnijeti prigovor na istu adresu na koju je 

uputio prijavu na Natječaj u roku od 5 dana od primitka pisane obavijesti o odluci o odabiru 

korisnika sredstava. Prigovorom se može tražiti samo preispitivanje odluke o odabiru 

korisnika sredstava u odnosu na moguću povredu prava podnositelja prigovora o ocjeni 

njegove ponude. Odgovor na prigovor je konačan. 

 

6.  KRITERIJI ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA 

 

Uz zadovoljenje uvjeta prijave na Natječaj, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir  

korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema 

slijedećim kriterijima: 

1. Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje solarnog kolektorskog sustava na prijavljenom 

objektu (najveći ukupan broj bodova 50); 
 

2. Postojeće stanje konstrukcijskih dijelova građevine – zadovoljavajuća toplinska zaštita, opće 

stanje fasade, stolarije i dr. (najveći ukupan broj bodova 30); 

a) Tehničke karakteristike fasade 

http://www.dalmacija.hr/


b) Tehničke karakteristike vanjske stolarije: 

 

3. Postojeće stanje sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju – stupanj korisnog djelovanja, 

održavanje i dr. (najveći ukupan broj bodova 20) 

a) Sustav grijanja i hlađenja 

b) Sustav pripreme potrošne tople vode 

 

Sve podnesene prijave na Natječaj i navedeni podaci predmet su provjere. Lista prednosti za 

dodjelu sredstava utvrđuje se obzirom na broj osvojenih bodova. 

 

Ukoliko za više korisnika sredstava bude dodijeljen jednak broj bodova, lista prednosti 

generirati će se na osnovu datuma predane prijave, odnosno urudžbenog datuma prijave, po 

kriteriju da raniji datumi prijave imaju prednost.  

 

7.  ISPLATA SREDSTAVA 

 

Na osnovu odluke o izboru korisnika sredstava, isplata novčanih sredstava na žiro račun 

korisnika sredstava izvršiti će se po predanom zahtjevu za povrat sredstava s preslikama 

dostavljenih računa, preslikom zapisnika o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača 

radova te preslikom popunjenog i ovjerenog garantnog lista solarnog sustava u roku od 15 

dana od zaprimanja navedene dokumentacije (Prilog 3.).  

 

Korisnici sredstava dužni su realizirati projekt i podnijeti  pismeni zahtjev za povratom 

uloženih sredstava u iznosu od 45 % odnosno maksimalnom iznosu od 12.000,00 kn, do 20. 

studenog 2012. godine. 

 

Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove nabavke opreme i izvođenje potrebnih radova na 

ugradnji solarnog sustava nastale u 2012. godini.  

 

Odabrani korisnik je dužan dati na uvid slijedeću dokumentaciju u originalu: 

- vlasnički list za objekt 

- pravomoćni akt kojim je dopušteno građenje objekta u koji se ugrađuje sustav (građevinska 

dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju, 

potvrda izvedenog stanja) ili dokaz  da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine  

Ukoliko odabrani korisnik sredstava ne realizira predmetni projekt do 20. studenog 2012. 

godine smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta. 


