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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
O PROVEDBI PROJEKATA
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U
ZGRADARSTVU NA PODRČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
I.
Sukladno Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ("Narodne
novine" broj 152/08. i 55/12.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela na sjednici 11. prosinca
2012. godine Program učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječkobaranjske županije za razdoblje 2013.-2015 ("Županijski glasnik" broj 14/12.). Njime je za razdoblje
od tri godine sukladno Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske, Nacionalnom programu i
Nacionalnom akcijskom planu, utvrđena politika za poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje
potrošnje energije na području Županije. Ovaj Program sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe u
neposrednoj potrošnji energije, ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području Županije,
mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu
mjera poboljšanja energetske učinkovitosti te druge potrebne podatke.
Programom su, između ostalih, utvrđene i mjere koje je potrebno provesti s ciljem poboljšanja
energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Među tim mjerama nalaze se i ugradnja termostatskih ventila i
toplinska izolacija u zgradama javnog vlasništva. Prema mjeri Ze 5. Ugradnja termostatskih ventila u
zgradama javnog vlasništva u zgradama javnih ustanova koje su priključene na CTS potrebno je
ugraditi termostatske ventile za tehnički kvalitetnu regulacije potrošnje energije, kako bi se u
narednom razdoblju toplinska energija racionalnije koristila i za odgovarajuću količinu na pragu
prijema smanjili troškovi toplinske energije. Mjera će se provoditi etapno po teritorijalnom principu i
kriteriju veće potrošnje. Očekuje se smanjenje potrošnje toplinske energije za 10% u podsektorima
školstva i zdravstva. Više zdravstvenih i školskih ustanova iz Osječko-baranjske županije već ima
odobrene projekte energetske učinkovitosti u ukupnom iznosu od 10,5 mil kn. Prema mjeri Ze 7.
Toplinska izolacija u zgradama javnog vlasništva u starijim zgradama koje su u javnom vlasništvu
potrebno je izvršiti toplinsku izolaciju vanjske ovojnice i krovišta zgrade. Teritorijalnim i
podsektorskim pristupom načiniti prethodne studije i izvedbene projekte. Mjera će se provoditi etapno
po teritorijalnom principu i kriteriju veće potrošnje. Očekuje se smanjenje potrošnje toplinske energije
za približno 10%.
Ove mjere praćene su i Proračunom Osječko-baranjske županije koji je popisom razvojnih
projekata obuhvatio i Poboljšanje energetske učinkovitosti sustava - zgrada u vlasništvu Osječkobaranjske županije odnosno nad kojima Županija ima osnivačka prava te za tu namjenu osigurao
odgovarajuća sredstva.
II.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavio je Natječaj
za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja
projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu (u daljnjem tekstu: Natječaj).
Za sredstva Fonda predviđena Natječajem mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, javne ustanove, trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe ako:
dostave ponudu za korištenje sredstava Fonda sukladno objavljenom Natječaju,
imaju sjedište na području Republike Hrvatske te ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta
povećanja energetske učinkovitosti,
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prihvaćaju uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju provedbe projekta energetske
učinkovitosti sukladno Natječaju i općim aktima Fonda,
prilože dokaze o instrumentima osiguranja sredstava za provedbu projekata,
sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta povećanja energetske
učinkovitosti,
pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete obveze na temelju ranijih dodjela
financijskih sredstava od strane Fonda i
udovoljavaju i druge uvjete utvrđene Natječajem.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu ostvariti sredstva sufinanciranja
na sljedeći način:
do 80% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalaze na područjima posebne
državne skrbi,
do 60% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalaze na otocima i u brdskoplaninskim područjima te ako su im financijske mogućnosti ograničene (prihod po glavi
stanovnika manji od 65% prosjeka RH),
do 40% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja na ostalim područjima.
Pod opravdanim troškovima ulaganja, u smislu ovoga Natječaja, podrazumijevaju se troškovi
nabave opreme i izvođenja pripadajućih radova nastalih nakon objave natječaja, a koji svojom
namjenom i funkcijom doprinose povećanju energetske učinkovitosti. Projekt može obuhvaćati jedan
ili više opravdanih troškova:
1.
zamjena postojeće i ugradnja nove energetski učinkovite vanjske stolarije,
2.
povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice,
3.
izgradnja ili kupnja nisko energetske i pasivne stambene i nestambene zgrade,
4.
povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja, prozračivanja,
5.
povećanje energetske učinkovitosti sustava unutarnje rasvjete i
6.
centralno upravljanje instalacijama zgrade.
Izrada pripremne i projektne dokumentacije, u smislu ovoga Natječaja, nije opravdan trošak,
dok se troškovi stručnog nadzora projekta mogu smatrati opravdanim troškovima projekta.
Ponude se mogu dostaviti najviše za dva projekta s obvezno priloženom natječajnom
dokumentacijom ovjerenom na predviđenim mjestima pečatom i potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.
Slijedom navedenog Osječko-baranjska županija na predmetni Natječaj prijavila je sljedeće
projekte energetske učinkovitosti:
1.
Rekonstrukcija vanjskih ovojnica zgrada javnih ustanova na području Osječko-baranjske
županije za 21 objekt javne namjene. Ukupna vrijednost investicije s uračunatom cijenom
stručnog nadzora iznosi 18.083.167,82 kuna, od čega Fond osigurava maksimalno 80%
navedenog iznosa, a Županija osigurava preostali iznos - minimalno 20%.
2.
Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja u zgradama javnog sektora na području
Osječko-baranjske županije za 8 objekata javne namjene. Ukupna vrijednost investicije s
uračunatom cijenom stručnog nadzora iznosi 555.005,38 kuna, od čega Fond osigurava
maksimalno 80% navedenog iznosa, a Županija osigurava preostali iznos - minimalno 20%.
Prednost prilikom odabira projekata povećanja energetske učinkovitosti imat će projekti koji
postižu veću uštedu u odnosu na uložena sredstva.
Odluku o odabiru ponuda i dodjeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 30 dana
od dana isteka roka za podnošenje ponuda.
Odabrani ponuditelji dužni su prije sklapanja ugovora o korištenju sredstava Fonda, a
najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude dostaviti dodatnu
dokumentaciju potrebnu za sklapanje ugovora sukladno traženju Fonda. Nakon toga će Fond u
daljnjem roku od 30 dana sklopiti ugovore o korištenju sredstava Fonda radi sufinanciranja projekta
povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu s odabranim ponuditeljima. Ugovorom će se urediti:
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iznos odobrenih sredstava Fonda,
uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava Fonda,
vremenski rok provedbe projekta,
način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Fonda te
ostala međusobna prava i obveze.

Nakon Odluke Fonda o odabiru ponuda i dodjeli sredstava (do 80% vrijednosti projekta) iz
koje će slijediti i utvrđivanje odnosa u sufinanciranju, Županija će, sukladno tako određenom postotku
sufinanciranja (min. 20% vrijednosti projekta) biti u obvezi osigurati svoj dio sredstava potrebnih za
realizaciju projekta te prema potrebi redefinirati Proračunom Županije planirana sredstva.
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka,
koji u prijedlogu glasi:

3

Temeljem članka 30. točka 4. i 13. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik"
broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), a u svezi s mjerom 4.2.1.
Programa mjera utvrđenih Programom učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na
području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013.-2015. ("Županijski glasnik" broj 14/12.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici _______________ 2013. godine

ZAKLJUČAK
o provedbi projekata energetske
učinkovitosti u zgradarstvu na području
Osječko-baranjske županije
I.
S ciljem osiguranja podizanja energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene provedbom
mjere 4.2.1. Programa mjera utvrđenih Programom učinkovitog korištenja energije u neposrednoj
potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013.-2015. ("Županijski glasnik" broj
14/12.), Skupština prihvaća prijavu projekta "Rekonstrukcija vanjskih ovojnica zgrada javnih
ustanova" za 21 objekt javne namjene i projekta "Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja u
zgradama javnog sektora" za 8 objekata javne namjene na Natječaj za korištenje sredstava Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u
zgradarstvu.
II.
Projekte koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske prihvati
financirati, Osječko-baranjska županija će sufinancirati do iznosa od 4.500.000,00 kuna.
Sredstva za provedbu projekata su osigurana u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2013.
godinu u Razdjelu 4 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Program: Gospodarenje
energijom, Razdjelu 6 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Glava 1 Osnovno
školstvo, Program: Kapitalna ulaganja u školske zgrade i Glava 2 Srednje školstvo, Program:
Kapitalna ulaganja u školske zgrade, te Razdjelu 7 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
Program: Kapitalna ulaganja u zdravstvo, a prema potrebi će biti redefinirana izmjenom ovog i
pratećih planskih akata.
III.
Za provedbu ovoga Zaključka Skupština zadužuje Župana Osječko-baranjske županije.
IV.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
mr.sc. Josip Salapić
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