
Potpisani ugovori sa korisnicima sufinanciranja mjera  

energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama 

 
U petak 16. siječnja 2015. godine, održano je potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i 

obavezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti 

obiteljskih kuća sa korisnicima na području općine Petrijanec. Pod mjerama energetske učinkovitosti 

koje se sufinanciraju smatraju se:  

 zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije 

 povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice obiteljske kuće (fasada, strop, krovište) 

 povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih 

kotlova 

 povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat 

topline  

 

Također se sufinancira i izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata. Korisnici su se mogli 

prijaviti za sufinanciranje jedne ili više mjera EnU. 

 

Općina Petrijanec je organizirala radionicu za upoznavanje potencijalnih korisnika sa projektom, 

objavila Javni natječaj i oformila Povjerenstvo za provedbu projekta. 

 

20 korisnika sa područja općine Petrijanec je zadovoljilo uvjete Javnog natječaja i dostavilo svu 

potrebnu dokumentaciju, te time ostvarilo pravo na sufinanciranje projekta u iznosu od 50% ukupno 

opravdanih troškova, odnosno u slučaju veće vrijednosti projekta do najviše 37.500,00 kn. 

 

Ukupna vrijednost projekta poticanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u okviru ovog 

natječaja iznosi 1.250.000,00 kn, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje 

sa sufinanciranjem u iznosu od 40% ukupnih opravdanih troškova (500.000,00 kn), dok Općina 

Petrijanec sudjeluje sa sufinanciranjem u iznosu od 10% ukupnih opravdanih troškova (125.000,00 

kn). Preostalih 50% opravdanih troškova i neopravdane troškove podmiruje korisnik mjere (fizička 

osoba). Pri tome treba napomenuti da Općina Petrijanec u cijelosti podmiruje troškove Povjerenstva 

za provedbu projekta i nadzornog inženjera. 

 

11 korisnika je ostvarilo maksimalni iznos sufinanciranja u iznosu od 37.500,00 kn, dok se preostali 

iznosi sufinanciranja kreću između 11.000,00 kn i 35.000,00 kn.  

 

Prilikom potpisivanja ugovora detaljnije su korisnicima sufinanciranja, od strane Povjerenstva za 

provedbu projekta EnU i od strane načelnika Vladimira Kurečića, objašnjeni uvjeti, obaveze i način 

korištenja dodijeljenih sredstava. Kao garancija plaćanja sufinanciranog dijela, dodijeljeni su 

Vrijednosni kuponi koji imaju rok valjanosti do 15. rujna 2015. godine, do kada moraju biti završeni 

svi radovi definirani ugovorom. 

 


