REPUBTIKA HRVATSKA

SreeNsro-rNrNsKA Zuperuun

GRAD 5¡srN¡x
Upravni odjel za gospodarstvo,
poduzetniðtvo i razvoj
KLASA: 9LO-OL/ t7 -OI/ L5

: 2182/ Ot-ß / t-t7 -7
Siben¡k, 4. travnja 2OL7.
U RBROJ

Na temelju programa,,Stara gradska jezgra - obnova stolarije" Grada Sibenika (Klasa:910Ot/t7-Ot/t5, Urbroj: 2782/OL-7O/L-t7-51. i odluke Gradonaðelnika o imenovanju
Povjerenstva za provedbu programa,,Stara gradska jezgra - obnova stolarije" (Klasa:910Ot/ t7 -OL/ 15, U rbroj : 2182/ OL-LO/ t-L7 -6) G rad 5i be n i k raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje obnove vanjske stolarije u obiteljskim kuóama i stanovima
na podruðju stare jezgre Grada Sibenika

PREDMETJAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je sufinanciranje obnove vanjske stolarije u obiteljskim
kuéama i stanovima na podruðju stare jezgre grada Sibenika sredstvima iz proraðuna Grada
5ibenika u smislu zamjene postojeée i ugradnje nove, energetski uðinkovite vanjske stolarije
sa koeficijentom prolaska topline U<1,1 Wmt K za stakleni dio prozora, U<L,4 W/mzK za
cijef i

prozori

U32,5 W/m2K za ulazna vrata.

Prema Programu predvideno je 10 objekata za ugradnju energetski uöinkovite vanjske
stolarije. Ukoliko po podnesenim zahtjevima troSkovi budu manji moguéa je realizacija vi5e
sustava sve do visine sredstava odobrenih od Grada Sibenika.
NajviSi ukupni iznos sufinanciranja koje jedan korisnik moZe ostvariti po objektu iznosi
najviðe 25%o opravdanih troSkova ulaganja, odnosno do 20.000,00 kuna ukljuðujuói PDV.

palih branitelja l)omovinskog rata br.l; Telefon: (022) 431-000 Fax: (022) 431-099-------

UVJETI ZA ODOBRENJE POTPORE

Uvjeti koje prijavitelji trebaju zadovoljiti su:
a

a

a

prijavitelji moraju biti punoljetne fiziðke osobe s prebivali5tem na podruðju stare
jezgre Grada S¡ben¡ka (prema priloäenoj skici Konzervatorskog odjela Ministarstva
kulture u Sibeniku)
ob¡teljska kuéa/stan u koju se planira provedba projekta mora se nalaziti na podruðju
stare jezgre Grada Sibenika (prema priloZenoj skici Konzervatorskog odjela
Ministarstva kulture u Sibeniku)
prijavitelj posjeduje dokaz o vlasniËtvu nad obiteljskom kuéom/stanom za koju se
planira provedba projekta

u

a

prijavitelj prihvaóa opóe uvjete zajedniðkog sudjelovanja

a

Javnom pozivu
prijavitelj potpisuje izjavu da óe provesti mjeru obnove vanjske stolarije

Programu sukladno

Potrebna dokumentacija:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

ispunjeniobrasci: Prijavni obrazac, lzjava o prihvaóanju opéih uvjeta
preslike osobnih iskaznica za sve ðlanove domaóinstva (za djecu odgovarajuéi
dokument) koji imaju prebivaliËte na adresi objekta za kojeg se traåi sufinanciranje
vlasniðki list za objekt za kojeg se traäi sufinancíranje
dokaz da je gradevina legalna (gradevinska dozvola, potvrda glavnog projekta,
rje5enje o uvjetima gradenja ili rje5enje o izvedenom stanju, potvrda da je gradevina
izgradena prije 15.02.1968.godine).
troðkovnik radova izraden od ovlaötenog izvodaða s izraðunom koeficijenta prolaska
topline prema uvjetima iz Javnog poziva
izvadak iz katastarskog plana
potvrda konzervatora o pojedinaðnom zaStiéenom kulturnom dobru
ponuda u skladu s konzervatorskim smjernicama
druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

Tijekom provedbe projekta, nakon odabira zgrada za obnovu vaniske stolariie. potrebno je
zatraäiti izdavanje Posebnih uvjeta za svaku pojedinu gradevinu od Konzervatorskog odjela
u Sibeniku.

ROK ZA PODNOSENJE ZAHTJEVA

Pravovaljano ispunjenu dokumentaciju zajedno sa potpisanim obrascima dostaviti
poötom ili osobno u pisarnicu Grada Sibenika s naznakom ,,Za natjeðaj ,,Stara gradska jezgra
-obnova stolarije"- ne otvaraj", Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetni5tvo irazvoj,TrE
palih branitelja Domovinskog rata 1, 22OOO S¡ben¡k.
Prijave neovisno o naðinu slanja moraju biti zaprimljene u Pisarnicu Grada S¡ben¡ka
do 14,00 sati 5. svibnja 2OL7. godine.
Prijave predane poslije roka kao i nepotpune prijave neóe se razmatratí.
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KRITERIJI ZA OCJENU ZAHTJEVA

Postupak odabira prijava vrði se na temelju Programa za provedbu projekta ,,Stara
- obnova stolarije" koji je objavljen na web stranici Grada Sibenika:

gradska jezgra
www.sibenik.hr.

OSTALE INFORMACIJE

O odabiru korisnika prijavitelji ée biti pismeno obavijeËteni najkasnije 30 dana po
zavrËetku Javnog poziva. Odabrani korisnici obvezni su potpisati ugovor s Gradom Sibenikom
u roku 15 dana od objave rezultata. Rok za provedbu projekta je 6 mjeseci od datuma
potpisanog ugovora.
Gradonaðelnik Grada Sibenika potpisuje Ugovor o sufinanciranju s korisnicima na
prijedlog Povjerenstva sukladno kriterijima Javnog poziva.

P
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