REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKI BUKOVEC
Općinsko vijeće
Na temelju članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec ("Službeni vjesnik Varaždinske
županije" br. 18/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 25. sjednici održanoj
dana 27. prosinca 2019. godine donosi
PR O G RAM
sufinanciranja postavljanja solarnih panela na obiteljske kuće
Članak 1.
Ovim Programom sufinanciranja postavljanja solarnih panela na obiteljske kuće (dalje
u tekstu: Program) utvrđuje se postupak kojim će Općina Veliki Bukovec novčanim sredstvima
sufinancirati postavljanje solarnih panela za grijanje sanitarne vode u obiteljskim kućama.
Članak 2.
Pravo na korištenje novčanih sredstava iz ovog Programa ima fizička osoba sa
prebivalištem na području Općine Veliki Bukovec koja je vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće
koja se nalazi na području Općine Veliki Bukovec te za koju se zahtjev podnosi.
Postojeća obiteljska kuća mora biti izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog akta
sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17 i 39/19), a ukoliko se radi o
upravnom aktu isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti.
Programom ne mogu biti obuhvaćene obiteljske kuće za koje je pokrenut postupak
legalizacije sve do pozitivnog okončanja postupka.
Članak 3.
Ovim Programom u kućanstvima obiteljskih kuća sufinancirati će se:
- sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za grijanje potrošne (sanitarne) vode sa svim
pripadajućim sustavima minimalnih tehničkih uvjeta koje moraju imati sistemi za pripremu
tople sanitarne vode.
Članak 4.
Nositelj provedbe ovog Programa je Općina Veliki Bukovec, Jedinstveni upravni odjel.
Članak 5.
Ciljevi Programa su:
1. Korištenje obnovljivih izvora energije
2. Smanjenje troškova kućanstvima.
Članak 6.
Visina sufinanciranja iznosi 50% troškova, a najviše 5.000,00 kuna po korisniku.
Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine Veliki Bukovec
za 2020. godinu u sklopu Programa 1015: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja,
T105501: u iznosu od 30.000,00 kuna.
Članak 7.
Za provedbu Programa Općinski načelnik raspisuje Javni poziv.

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Veliki
Bukovec: www.velikibukovec.hr
Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja
sredstava iz članka 6. ovoga Programa odnosno najkasnije do 01. prosinca 2020. godine.
Članak 8.
Prijava na Javni poziv podnosi se Općini Veliki Bukovec u pisanom obliku na obrascu
prijave kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.
Uz prijavu podnositelj je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:
- potvrdu o prebivalištu na adresi obiteljske kuće na kojoj su ugrađeni solarni paneli, a
koja se nalazi na području Općine Veliki Bukovec,
- presliku osobne iskaznice vlasnika građevine i svih članova kućanstava,
- izvorni posjedovni list za kuću na kojoj su ugrađeni solarni paneli za pripremu tople
sanitarne vode,
- dokaz o legalno izgrađenoj kući za koji se podnosi zahtjev (pravomoćna građevinska
dozvola, izvršno rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje da je građevina
izgrađena prije 15.veljače 1968. godine),
- račun izdan od ovlaštenog izvođača radova i dokaz o plaćanju (izvod banke ili potvrda
o plaćanju)
- potvrda o podmirenim obvezama podnositelja i članova kućanstva prema Općini
Veliki Bukovec
- i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja.
Članak 9.
Ukoliko zaprimljena prijava podnositelja nije potpuna podnositelja prijave će se pozvati
da u određenom roku svoju prijavu dopuni, a ukoliko u određenom roku podnositelj svoju
prijavu ne dopuni odnosno ne dostavi dokumentaciju koja nedostaje ili ne otkloni nedostatke
njegova prijava će se odbaciti i neće se uzimati u obzir.
Članak 10.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Varaždinske županije“.
KLASA: 370-05/19-01/01
URBROJ: 2186/028-01-19-1
Veliki Bukovec, 27.12.2019.g.
Predsjednica Općinskog vijeća
Jasenka Zdelar, dipl.iur.

