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ŠIBENSKO-KNINSKA ŢUPANIJA 
     

       
GRAD VODICE 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja 

       
  

KLASA: 402-07/14-01/30 

UR.BROJ: 2182/04-01/02-14-5 

Vodice, 08. prosinca 2014.g. 

 

Temeljem članka 11. Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti 

obiteljskih kuća u Gradu Vodice, KLASA: 011-01/14-01/02, URBROJ: 2182/04-04/01-14-1 od 04. 

srpnja 2014.g., 1. Izmjena Pravilnika za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti 

obiteljskih kuća, KLASA: 011-01/14-01/02, URBROJ: 2182/04-04/01-14-2 od 04. 08. 2014.g., te 

2. Izmjena Pravilnika za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, 

KLASA: 011-01/14-01/02, URBROJ: 2182/04-04/01-14-3 od 02. 12. 2014.g., Povjerenstvo dana 

08. 12. 2014.g. donosi, 

 

 

NESLUŢBENU BODOVNU LISTU 

 

I. 

Grad Vodice je na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za javno prikupljanje 

prijava za neposredno sudjelovanje Grada Vodica u sufinanciranju Projekta “Povećanje energetske 

učinkovitosti obiteljskih kuća u Gradu Vodice (2. krug natječaja)”, KLASA: 402-07/14-01/30, 

URBROJ: 2182/04-04/01-14-1 od 11. listopada 2014. godine, raspisao Javni natječaj za javno 

prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Vodice u sufinanciranju Programa 

„Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Gradu Vodice“ (2. Krug). Natječaj je 

objavljen na web stranicama Grada Vodica i na oglasnoj ploči Grada Vodica dana 15. 10. 2014.g., 

te u lokalnom tjedniku „Šibenski novi tjednik“ s rokom dostave ponuda u roku od 30 dana od dana 

objave natječaja. Za odabir korisnika u predmetnom Javnom natječaju trebalo je ispuniti slijedeće 

uvjete:  

- punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Vodica; 

- objekt na kojem se planiraju mjere EnU mora se nalaziti na području Grada Vodica; 

- posjedovanje dokaza o vlasništvu nad objektom na kojem se planiraju mjere EnU (u 

vlasničkom listu u listu B kao vlasnik/suvlasnik treba biti upisan podnositelj zahtjeva, odnosno 

članovi njegove uţe obitelji);  

- dokaz da je obiteljska kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (ima najmanje 50% bruto 

podne površine namijenjeno za stanovanje, ima najviše dvije stambene jedinice, izgraĎena na 

zasebnoj čestici, graĎevinske bruto površine do 400 m
2
) 

- objekt nije u postupku legalizacije 

- objekt nije u izgradnji, 

- obiteljska kuća treba biti evidentirana kao čestica zgrade, te 

- prihvaćanjem uvjeta Javnog natječaja. 

 

 



 

II. 

Povjerenstvo je utvrdilo da je na Javni natječaj pristiglo 5 prijava. 

Nakon provedene obrade svih pristiglih prijava Povjerenstvo je utvrdilo bodovnu listu 

cjelovitih ponuda koji su zadovoljile uvjete Javnog natječaja kako slijedi:  

 

 

Red.br. Podnositelj 

prijave 

Adresa  Mjesto 

stanovanja 

Datum 

podnošenja 

prijave 

Mjera EnU Ukupno 

bodova 

1.  
Ivan 

Sladoljev 

Pudarica 

10 
Vodice 13.11.2014. 

Povećanje 

toplinske 

zaštite 

ovojnice 

obiteljskih 

kuća i 

zamjena 

postojeće 

stolarije 

ugradnjom 

nove vanjske 

stolarije 

128,50 

2.  Janja Marin Brunac 81 Vodice 12.11.2014.g. 

Zamjena 

postojeće 

stolarije 

ugradnjom 

nove vanjske 

stolarije 

108,0 

3.  
Darko 

Petričić 

Dočine 

2A 
Vodice 14.11.2014.g. 

Povećanje 

energetske 

učinkovitosti 

sustava 

prozračivanja 

ugradnjom 

ureĎaja za 

povrat topline 

otpadnog 

zraka 

(rekuperatora) 

90,0 

 

 

Necjelovite ponude koje su isključene iz postupka Natječaja:  

 

Red.br. Podnositelj 

prijave 

Adresa  Mjesto 

stanovanja 

Datum 

podnošenja 

prijave 

Razlozi 

isključenja 

1.  Zdenko Storić Čista Velika I 

130 

Čista Velika 14. 11.  

2014.g. 

Objekt je u 

postupku 

ozakonjena 

nezakonito 

izgraĎene 

zgrade 

(„legalizacija“) 

2.  Ante Bilić Srima X/10 Srima 30.10. 2014.g. Prijava nije 

potpuna, te 

komponenta 



mjere (zaštita 

od sunca – 

grilje) za koju 

se prijavio ne 

priznaje se 

zasebno već 

isključivo u 

kompletu sa 

prozorima  

 

 

 

III. 

Sukladno čl. 12. Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti 

obiteljskih kuća u Gradu Vodice podnositelji ponuda imaju pravo ţalbe na Nesluţbenu bodovnu 

listu u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja iste koju moraju dostaviti Gradu Vodice u pisanom 

obliku isključivo kao preporučenu pošiljku sa povratnicom, u zatvorenoj omotnici s imenom i 

prezimenom te adresom Podnositelja prijave, na adresu Grad Vodice, Ive Čače 8, 22 211 Vodice, s 

naznakom: Projekt EnU 2014 – Ţalba na nesluţbenu bodovnu listu. 

Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za ţalbu izraĎuje Zapisnik o konačnoj 

bodovnoj listi Podnositelja prijave na temelju kojeg Gradonačelnica donosi Zaključak o 

utvrĎivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije. 

 

 

Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje 

prijava pristiglih na javni natječaj za mjere Enu: 

 

1. Tino Kusanović, v.r. 

2. Tina Bosotin, v.r. 

3. Jelena Juričev Martinčev, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:  

1. Podnositeljima prijave – svima 

2. Pismohrana - ovdje 

 
 


