
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA  

OPĆINA SRAČINEC  
Općinski načelnik  

 
KLASA: 402-07/14-01/02 

URBROJ: 2186/07-01-01-14-13 

SRAČINEC, 03. studenoga 2014. 
 
 

Na temelju članka 12. Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske 

učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Sračinec, KLASA: 402-07/14-01/02, 

URBROJ: 2186/07-01-01-14-6 od dana 09. srpnja 2014. godine, načelnik Općine Sračinec 

donosi slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja 

 

Članak 1. 
 

Utvrđuje se konačna bodovna lista podnositelja prijava za sufinanciranje Projekata 

povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Sračinec iz 

Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijava za sufinanciranje Projekata 

povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Sračinec 

KLASA: 402-07/14-01/02, URBROJ: 2186/07-01-01-14-12, od 03. studenoga 2014. godine, a 

koji je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

Članak 2. 
 

Odabrani korisnici dužni su u roku od 60 dana od dana objave ovog Zaključka 
dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

 
1. PROJEKTNU DOKUMENTACIJU MINIMALNO NA RAZINI GLAVNOG PROJEKTA sa 

snimkom postojećeg stanja izrađenu sukladno Uputi Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja o sadržaju glavnog projekta za provođenje Programa 

energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s 

detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine, 

 

2. DOKAZ DA JE OBITELJSKA KUĆA IZGRAĐENA U SKLADU SA GRAĐEVINSKOM 
DOZVOLOM, ODNOSNO IZVRŠENO RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU, sukladno 

uputama iz Zapisnika koji je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 



 
Članak 3. 

 

Izrada projektne dokumentacije minimalno na razini glavnog projekta sa snimkom 

postojećeg stanja te pribavljanje dodatne dokumentacije kojom se dokazuje da je obiteljska 

kuća izgrađena u skladu sa građevinskom dozvolom nije opravdani trošak te se navedeni 
troškovi neće sufinancirati sredstvima Fonda i Općine Sračinec. 
 

Članak 4. 
 

U slučaju da odabrani prijavitelji ne dostave traženu dokumentaciju u navedenom 

roku smatrati će se da su odustali do prijave te se sa istima neće zaključiti  Ugovor o 

međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja 

energetske učinkovitosti 

 

Članak 5. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na službenim internetskim stranicama 

Općine Sračinec, a isti će se dostaviti i svim prijaviteljima koji se nalaze na konačnoj bodovnoj 

listi. 

 
 
 OPĆINSKI NAČELNIK  

  
 Božidar Novoselec 

 
 
 


