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REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER  

raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za provedbu besplatnih energetskih pregleda malih i srednjih poduzeća 

u sklopu projekta „Energetskom učinkovitošću i racionalnim korištenjem energije do povećanja 

konkurentnosti“ 

 

I. Predmet Natječaja 

Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava malih i srednjih poduzeća za provedbu besplatnih 

energetskih pregleda s ciljem povećanja konkurentnosti kroz uštede potrošnje energije i vode.  

Podnositelj prijave može se prijaviti isključivo za dodjeljivanje jednog energetskog pregleda koji je 

predmet Natječaja.  

Cilj ovog Natječaja je izrada 8 (osam) energetskih pregleda koji uključuju analizu potrošnje energije i 

vode, analizu potrošača energije i tehnički pregled. Tehnički pregled uključuje korištenje 

termovizijske kamere i analizatora električne energije u slučaju da se za isto ukaže potreba, za što 

odluku donosi isključivo Regionalna energetska agencija Sjever (dalje u tekstu: Agencija).   

II. Prijavitelji 

Mala i srednja poduzeća za dodjelu besplatnog energetskog pregleda u kontekstu ovog Natječaja 

(dalje u tekstu: Prijavitelji) mogu biti mala i srednja poduzeća (d.o.o. i j.d.o.o.), obrti i obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva, isključivo u privatnom vlasništvu, koji imaju zaposleno manje od 250 

radnika (godišnji prosjek) te ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 

50.000.000,00 €, ili imaju ukupnu aktivu (obveznici poreza na dobit) / dugotrajnu imovinu (obveznici 

poreza na dohodak) u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 €.  

Sjedište Prijavitelja može biti isključivo na administrativnom području gradova Koprivnice, Varaždina i 

Virovitice.  

III. Uvjeti koje Prijavitelji moraju udovoljavati i potrebna dokumentacija 

Osim ispunjavanja administrativnih uvjeta iz Članka I i Članka II, Prijavitelji su dužni u zadanom roku, 

sukladno Članku V: 
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― Dostaviti pravilno, potpuno i istinito popunjen Prijavni obrazac, koji se popunjava isključivo 

elektronski. 

― Dostaviti Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana 

od dana prijave na Natječaj. 

Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja dostavlja se u skeniranom 

formatu zajedno s Prijavnim obrascem. 

 

IV. Kriterij za odabir Prijava 

Kriterije za odabir 8 (osam) Prijavitelja definirat će Agencija dok će u povjerenstvu za odabir 

sudjelovati 2 (dva) predstavnika Agencije i 1 (jedan) neovisni stručnjak iz područja energetike.  

V. Način, datum i mjesto dostave Prijava 

Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem na e-mail adresu info.rea@rea-sjever.hr. 

Natječaj traje od 18. veljače 2015. do 13. ožujka 2015., što je ujedno i rok za dostavu Prijava.  

Nepotpune Prijave, Prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka, Prijave koje se ne odnose na 

predmet Natječaja kao i sve ostale Prijave koje iz nekog razloga ne udovoljavaju uvjetima Natječaja 

neće se razmatrati.  

Prijavitelj će dobiti potvrdu o primitku Prijave putem e-maila.  

VI. Objava rezultata Natječaja 

Rezultati Natječaja će biti javno objavljeni najkasnije do 23. ožujka 2015. godine na web stranicama 

REA Sjever (www.rea-sjever.hr).  

Odabrani Prijavitelji bit će kontaktirani od strane Agencije.  

VII. Ostale informacije 

Prijavitelji koji su odabrani za provedbu besplatnog energetskog pregleda dužni su s Agencijom 

sklopiti Ugovor kojim se obvezuju na suradnju s Agencijom i provoditeljima energetskog pregleda.   

VIII. Kontakt informacije 

Za eventualna pitanja vezana uz provedbu Natječaja, potrebnu dokumentaciju ili tražene podatke 

možete kontaktirati:  

1. Ivan Sokolović; 048/289-241; ivan.sokolovic@rea-sjever.hr 

2. Boris Kuharić; 048/289-245; boris.kuharic@rea-sjever.hr 
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