
Na temelju Programa sufinanciranja  korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima Šibensko-

kninske županije (Klasa: 310-01/13-01/2; Ur.broj: 2182/1-06-13-2) od 10. siječnja 2013. godine, 

Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije  r a s p i s u j e 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora 

energije u kućanstvima na području Šibensko-kninske županije za 2013. i 2014. godinu 

 

I. 

Predmet javnog natječaja je sufinanciranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora 

energije (OIE): solarnog kolektorskog sustava za pripremu tople potrošne vode i/ili potpore grijanju i 

fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području Šibensko-

kninske županije za 2013. i 2014. godinu za fizičke osobe. 

II. 

Korisnici subvencija mogu biti fizičke osobe koje podnose prijavu na javni natječaj i koje moraju 

udovoljavati slijedećim uvjetima: 

 da imaju prebivalište na području Šibensko-kninske županije te da se objekt u koji je planirana 

ugradnja sustava za korištenje OIE nalazi na području Šibensko-kninske županije, 

 da posjeduje dokaz o vlasništvu te posjeduje odgovarajući pravomoćni akt kojim je dopušteno 

građenje obiteljske kuće u koju će se ugraditi sustav za korištenje OIE, 

 da ulaže vlastita sredstva u projekt ugradnje sustava za korištenje OIE za koji se traži 

subvencioniranje,  

 da ugrađeni sustav mora ostati u vlasništvu korisnika subvencije najmanje 5 godina i mora biti 

zasebna funkcijska cjelina i koji će se sastojati iz svih potrebnih tehničkih komponenti 

 

Korisnici subvencija mogu biti i fizičke osobe suvlasnici višestambene zgrade koja se nalazi na 

području Šibensko-kninske županije, a koji se na javni natječaj prijavljuju putem upravitelja zgrade 

ili ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade ako: 

 postoji suglasnost svih suvlasnika za ugradnju sustava za korištenje OIE u zajednički objekt, 

 posjeduju odgovarajući pravomoćni akt kojim je dopušteno građenje zgrade u koju se ugrađuje 

OIE, 

 su osigurana vlastita sredstva u projekt korištenja OIE za koji se traži subvencioniranje. 

 

III. 

Financijska sredstva za troškove opreme i ugradnje sustava OIE subvencionirat će se isključivo za 

troškove opreme i ugradnje nastale nakon 01.01.2013. godine u iznosu do 50% opravdanih troškova 

ulaganja odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000 kn. 

Podnositelj prijave na javni natječaj može se prijaviti isključivo za ugradnju jednog sustava za 

korištenje OIE koji su predmet javnog natječaja.  

 

IV. 

Sva pitanja u vezi s javnim natječajem mogu se tijekom trajanja javnog natječaja dobiti na telefon 

022/200-476 ili na e-mail: josip.aras@rra-sibenik.hr . 

Cjelokupni tekst javnog natječaja sa svim uvjetima i potrebnim obrascima nalazi se na službenim 

web stranicama Šibensko-kninske županije www.skz.hr . 

Prijave se podnose na propisanom obrascu najkasnije do 01. lipnja 2014. godine, odnosno do utroška 

sredstava na adresu: 

Šibensko-kninska županija 

22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2 

s naznakom “Prijava za subvenciju nabave i ugradnje sustava OIE“ 

mailto:josip.aras@rra-sibenik.hr
http://www.skz.hr/

