
 

1 
 

 

 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

 

 
GRAD KARLOVAC  

 
 
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  
ZA SUFINANCIRANJE UGRADNJE SUSTAVA VODOMJERA  
 
KLASA: 351-04/18-02/01 
URBROJ: 2133/01-06-02/05-18-03 
Karlovac, 31.01.2018. 
 
 Na temelju čl. 8. Pravilnika o načinu i uvjetima sufinanciranja ugradnje sustava internih i 
sekundarnih vodomjera u višestambenim zgradama na području grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 
br. 7/17), u daljnjem tekstu Pravilnik, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja, raspisuje 
 

Javni natječaj za sufinanciranja ugradnje sustava internih i sekundarnih  
vodomjera u višestambenim zgradama na području grada Karlovca 

 
PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 

 
Svrha sufinanciranja putem javnog natječaja  je poticanje ugradnje internih i sekundarnih 

vodomjera sa mogućnošću daljinskog očitanja s ciljem omogućavanja naplate troška za isporuku vode 
prema stvarnoj potrošnji. Grad želi kroz sufinanciranje putem javnog natječaja doprinijeti smanjenju 
potrošnje vode u pojedinim stanovima i poslovnim prostorima, a što će kroz smanjenje individualne 
potrošnje izravno utjecati i na smanjenje ukupne potrošnje, odnosno na smanjenje financijskih 
sredstava potrebitih za podmirenje obveza u svezi isporuke vode. 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju stambene zgrade i stambeni nizovi (više ulaza), koji se 
na natječaj prijavljuju putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja. Pod višestambenom zgradom 
podrazumijeva se stambena građevina s četiri ili više stambenih jedinica kojima upravlja upravitelj 
zgrade. Pod stambenim nizom podrazumijeva se stambena zgrada sa više ulaza koji funkcioniraju kao 
samostalne cjeline odnosno stambene građevine s više stambenih jedinica (stanova). 

Ukoliko se na predmetni natječaj javlja stambeni niz s više ulaza koji funkcioniraju kao 
zasebne jedinice, a nalaze se na zajedničkom vodomjeru, radi usklađenja s Općim uvjetima isporuke 
vodnih usluga tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. (Glasnik Grada Karlovca 5/17 – pročišćeni tekst), u 
daljnjem tekstu Opći i tehnički uvjeti, na predmetni natječaj prijavljuje se stambeni niz kao jedna 
cjelina, pri čemu svi predstavnici suvlasnika u zajedničku prijavu moraju priložiti komplet natječajne 
dokumentacije za dio zgrade koji predstavljaju. Ukoliko dio stambenog niza (ulaz) ima ugrađeno 
zajednički posebni vodomjer isti se može smatrati kao zajednički vodomjer te se na javni natječaj 
navedeni dio stambenog niza može prijaviti zasebno.  

Svi tehnički uvjeti propisani su Općim i tehničkim uvjetima. 

UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI 

Podnositelji prijava mogu ostvariti sredstva Grada u sklopu javnog natječaja ako: 

• projekt predviđa ugradnju opreme koja u tehničkom i drugom smislu udovoljava uvjetima 
navedenim u Općim uvjetima; 

• je natječajna dokumentacija pravilno i potpuno ispunjena; 
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• se na natječaj prijavljuju putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja stambene zgrade/niza 
• se za ugradnju sustava internih vodomjera odluče i ugrade samostalne uporabne cjeline čiji 

suvlasnički udio površine iznosi minimalno 80% od ukupne površine svih samostalnih 
uporabnih cjelina spojenih na zajednički vodomjer. 

•  se za ugradnju sustava sekundarnih vodomjera odluče i ugrade samostalne uporabne cjeline 
čiji suvlasnički udio površine iznosi 100% od ukupne površine svih samostalnih uporabnih 
cjelina spojenih na zajednički vodomjer.  

 
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I UDJELI FINANCIRANJA 

 
Prihvatljivi troškovi ovog natječaja koji će se sufinancirati su troškovi nastali nakon datuma 

objave Javnog natječaja, a podrazumijevaju:  

• Troškove nabave i ugradnje internog vodomjera sa komunikacijskim modulom ili 
sekundarnog vodomjera sa ili bez komunikacijskog modula; 

• Troškove nabave i ugradnje sustava daljinskog očitanja; 
• Ostale troškove vezane uz ugradnju i ispravno funkcioniranje internih i sekundarnih 

vodomjera. 
 
Sredstva Grada će se isplaćivati za stvarno izvršene radove i ugrađenu opremu iz st. 1. ovog 

članka, na temelju ispostavljenih računa uz uvjet zadovoljavanja članka 4. ovog Pravilnika.  
 
Grad sudjeluje u sufinanciranju projekta ugradnje internih vodomjera u visini do 50% ukupne 

vrijednosti priznatih troškova projekta, a maksimalno do 500 kuna po mjernom  mjestu.  
 
Grad sudjeluje u sufinanciranju projekta ugradnje sekundarnih vodomjera u visini do 50% 

ukupne vrijednosti priznatih troškova projekta, a maksimalno do 3.000,00 kuna po samostalnoj 
uporabnoj jedinici (stan/poslovni prostor).  
 

Za sve radove i opremu jedinstveni račun izdaje jedan izvođač radova.  

Iznosi financiranja navedeni u ovom članku Pravilnika obuhvaćaju zakonsku stopu poreza na 
dodanu vrijednost. 

POTREBNA DOKUMENTACIJA PRI PRIJAVI NA NATJEČAJ 

U svrhu podnošenja prijave na natječaj podnositelji prijava dužni su dostaviti: 

1. Cjelovito i pravilno ispunjen te potpisan Zahtjev za prijavu na Javni natječaj (Prilog 1 ovog 
Pravilnika) u kojem se navode podaci o podnositelju prijave; 

2. Izjava suvlasnika stambene zgrade ili stambenog niza (Prilog 2 ovog Pravilnika) o odabiru 
ovlaštenog predstavnika suvlasnika potpisanu od strane Upravitelja stambene zgrade ili 
ovlaštenog upravitelja za stambeni niz i Predstavnika suvlasnika; 

3. Potpisna lista vlasnika samostalnih uporabnih cjelina koje namjeravaju sudjelovati u natječaju, 
kojom suvlasnik preuzima sva prava i obveze koje proizlaze iz ugradnje internih ili 
sekundarnih vodomjera, a na kojoj se iskazuje udio površine za samostalne uporabne cjeline u 
stambenoj zgradi u ukupnoj površini samostalnih uporabnih cjelina spojenih na zajednički 
vodomjer (Prilog 3 ovog Pravilnika), ovjerena od strane ovlaštenog upravitelja; 

4. Jedinstvenu ponudu ili račun koji sadrži detaljnu specifikaciju opreme i radova koji su predmet 
natječaja, za sve projektom obuhvaćene samostalne uporabne cjeline; 

5. U slučaju prijave za sufinanciranje ugradnje sekundarnih vodomjera potrebno je dostaviti i 
ponudu ovlaštenog projektanta za izradu projekta ugradnje sekundarnih vodomjera. 
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Potpisnu listu vlasnika samostalnih uporabnih cjelina predstavnik suvlasnika dostavlja 
upravitelju koji na temelju prijavljenih samostalnih uporabnih cjelina u tablicu upisuje površine istih, 
računa udio površine samostalnih uporabnih cjelina koje će ugraditi sustav internih ili sekundarnih 
vodomjera u ukupnoj površini te ovjerava Potpisnu listu. 

DOSTAVLJANJE PRIJAVA 

Prijava na Javni natječaj s potpuno i pravilno popunjenom dokumentacijom iz čl. 6. Pravilnika 
se dostavlja u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja 
prijave na adresu Grad Karlovac, Ulica Ivana Banjavčića 9,   47 000 Karlovac ili osobno u 
pisarnicu Grada Karlovca, uz naznaku: Projekt sufinanciranja ugradnje vodomjera – Ne otvaraj. 

 
Prijave moraju biti zaprimljene u Pisarnicu Grada Karlovca najkasnije do 09.04.2018. 

godine u 15:00 sati, bez obzira na način dostave.  

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili prijave podnesene protivno uvjetima Javnog natječaja 
neće se razmatrati. Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri. Razmatrat 
će se isključivo prijave koje su prispjele do krajnjeg roka navedenog u Javnom natječaju, bez 
obzira na način dostave. 

 
REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PRIJAVA 

Svi zaprimljeni projekti koji udovoljavaju uvjetima Javnog natječaja bit će sufinancirani u 
priznatom dijelu troškova, do ispunjenja planiranih sredstava. U slučaju prelaska planiranih sredstava, 
pravo prvenstva prilikom odabira projekata za sufinanciranje imat će projekti s većim 
postotkom površine prijavljenih samostalnih uporabnih cjelina za ugradnju sustava vodomjera. U 
slučaju da dvije ili više prijava imaju isti postotak površine samostalnih uporabnih cjelina prednost 
ima ranije zaprimljena prijava na natječaj.  

O rezultatima Javnog natječaja podnositelji prijava će biti obaviješteni pisanim putem, 
dostavljanjem Zaključka  Povjerenstva.  

    Na temelju Zaključka Povjerenstva Gradonačelnik donosi Odluku o odabiru korisnika 
sufinanciranja ugradnje sustava internih i sekundarnih vodomjera koja se objavljuje na službenim 
stranicama Grada. Dostavljanjem prijava na Javni natječaj, prijavitelj daje odobrenje Gradu da 
osnovne podatke objavi na službenim Internet stranicama Grada i u drugim izviješćima. Na temelju 
Odluke Gradonačelnika sklapa se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi 
subvencioniranja troškova provedbe projekta ugradnje sustava internih i sekundarnih vodomjera 
između Grada Karlovca s jedne strane, te odabranog podnositelja prijave s druge strane. Ugovorom će 
se definirati međusobna prava i obveze Grada Karlovca i korisnika subvencije  
 
 Sva ostala pitanja vezana uz prava i obveze podnositelja prijava, a nisu navedene u ovom 
Javnom natječaju određena su Pravilnikom i Općim i tehničkim uvjetima koji će biti objavljeni na web 
stranici www.karlovac.hr. 
 

OSTALE INFORMACIJE 
 

Zahtjev za prijavu i ostali prilozi mogu se podići osobno u prostorijama Grada Karlovca, Ulica 
Ivana Banjavčića br. 9 i prostorijama Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 
(REGEA-e), Ulica Jurja Haulika br. 14, ili na web stranicama www.karlovac.hr, www.regea.org. 
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 047/658-491, 047/658-493. 
 

      PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 
                                                                                   Vesna Ribar, dipl.ing.građ. 


