
 
 
    REPUBLIKA HRVATSKA 
     ZADARSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA STARIGRAD 
         Općinski načelnik 
 

KLASA: 351-04/15-01/01 
URBROJ: 2198/09-2-15-10 
 

Starigrad Paklenica, 14. travnja 2015. god. 
 

Na temelju članka 12. Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti u 
obiteljskim kućama, KLASA: 351-04/14-01/02, 2198/09-2-14-5 od dana 17. srpnja 2014. godine i Zapisnika 
o konačnoj bodovnoj listi Povjerenstva za provedbu projekta Povećanja energetske učinkovitosti u 
obiteljskim kućama, Općinski načelnik donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja u 

Programu povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama 
-ponovljeni natječaj- 

 
1. Utvrđuje se konačna lista bodovna lista korisnika subvencije:  
 

Red. 
Br. Ponuditelj: Adresa: Bodovi: 

1. Role Dokoza Petra Zoranića 5, Starigrad Paklenica 170,00 

2. Jole Petričević Lađin porat 9, Starigrad Paklenica 150,00 

3. Role Parić Petra Zoranića 28, Starigrad Paklenica 120,00 

4. Tina Hajdin Senjski porat 7, Starigrad Paklenica 80,00 
 

2. Nakon objave ovog Zaključka na internetskim stranicama Općine Starigrad i nakon dostave 
Zaključka korisnicima subvencije iz točke 1. ovog Zaključka, isti su dužni u roku od 30 dana 
dostaviti slijedeću dokumentaciju:  
-glavni projekt 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 
građevnog 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 Općinama NN 110/08, 89/09). 
Dokumentacija iz ovog članka dostavlja se isključivo u tiskanom obliku, na adresu Provoditelja 
natječaja uz naznaku: Projekt EnU  - Projektna dokumentacija 
 

Ako korisnici subvencije iz točke 1. ne dostave naprijed navedenu dokumentaciju u određenom roku, 
gube pravo na odobrena sredstva. 
 

3. Sa korisnicima subvencije iz točke 1. ovog Zaključka Općina Starigrad će zaključiti Ugovore o 
subvencioniranju troškova provedbe mjera Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća 
kojima će se utvrditi međusobna prava i obveze. 

 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na internetskim stranicama Općine Starigrad. 

 
 

Općinski načelnik 
 

Krste Ramić, dipl. oec. 


