REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DAVOR
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 351-04/14-01/1
Ur. broj:2178/17-01-14-10
Davor, 04. studeni 2014.
Na temelju članka 46. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 12/09 i 07/13) i članka 12. Pravilnika o provedbi „Programa povećanja
energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području općine Davor“ od 18. 08. 2014.
godine, Načelnik Općine Davor donosi

ODLUKU
o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja
I.
Na temelju provedenog Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba
za subvencioniranje projekta “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u općini Davor“
dodjeljuje se sufinanciranje za 6 (šest) obiteljskih kuća s područja Općine Davor
kojima će se ukupni troškovi provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti
(Mjera EnU) na obiteljskim kućama sufinancirati sa 65% prihvatljivih troškova od
strane Općine Davor i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do
maksimalno 47.250,00 kuna s PDV-om po obiteljskoj kući.
II.
Konačna bodovna lista korisnika koji su ostvarili pravo na sufinanciranje:
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IME
Dragan
Slaven
Silvija
Đuro
Marijan
Pavle

PREZIME, ADRESA
Ivančić, Davor, Mažuranićeva 41
Benić, Davor, Strma 6
Ciprić, Davor, Ulica Strma 4
Pišonić, Davor, Mažuranićeva 29
Furić, Davor, Strma 33
Brlić, Davor, Ignjata Brlića 4

UKUPNO
BODOVA
122,0
119,5
118,5
115,5
106,0
103,5

III.
Odabrani korisni je dužan u roku 60 dana od dana zaprimanja ove Odluke
dostaviti projektnu dokumentaciju, koja nije opravdani trošak, i to minimalno na razini
glavnog projekta sa snimkom postojećeg stanja (za rekonstrukciju postojeće zgrade
potreban je glavni projekt kojim se daje tehničko rješenje zgrade u odnosu na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, sadrži i detaljan opis i tehničke
karakteristike postojećeg stanja zgrade odnosno postojećeg građevinskog 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).
Nakon dostave projekta sklapa se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u
svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti između
Općine Davor i korisnika sufinanciranja s druge strane kojim će definirati međusobna
prava i obveze.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK:
Đuro Anđelković, prof.

