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Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

PROJEKTNI ZADATAK 
 

ZA IZRADU IZVJEŠĆA O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA 

I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA (SECAP) 

 

 
 OPĆENITI PODACI 

 

Pristupanjem inicijativi Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (engl. Covenant of Mayors for Climate 

and Energy) Grad se obvezao na izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim 

promjenama (dalje u tekstu: Akcijski plan) te na kontinuirano izvještavanje Europske komisije o dinamici i 

uspješnosti njegove provedbe. Akcijski plan je dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom 

stanju identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i 

korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena na gradskoj razini, a koji će 

rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 40 % do 2030. godine.  

 

Akcijski plan se fokusira na dugoročne utjecaje klimatskih promjena na područje lokalne zajednice, uzima 

u obzir energetsku učinkovitost te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i 

emisija CO2. Od prihvaćanja Akcijskog plana do danas, kontinuirano se provode identificirani projekti i mjere 

energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena na 

gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 40 % do 2030. godine.  

 

U skladu s Priručnikom za praćenje i izvještavanje o Akcijskom planu (engl. Reporting Guidelines on 

Sustainable Energy and Climate Action) svi gradovi potpisnici trebaju svake dvije godine pripremiti i dostaviti 

Europskoj komisiji Izvješće o uspješnosti provedbe Akcijskog plana. Grad Križevci obvezan je izraditi i dostaviti 

Izvješće tijekom 2022 godine.  

 

Izvješće o provedbi Akcijskog plana temeljit će se na praćenju i ocjenjivanju provedbe mjera i ukazati će na 

moguće probleme u provedbi kao i prijedloge za njihovo otklanjanje. Cilj Izvješća je doprinijeti dinamičnijem i 

sustavnijem usmjeravanju ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama te u niskougljični razvoj. 

 

Nadalje, prostornim planovima se, na temelju procjene razvojnih mogućnosti, izravno definiraju zahtjevi, 

uvjeti, obaveze i mogućnosti vezane za razvoj djelatnosti, energetske i prometne infrastrukture te njihov 

smještaj u prostoru, uvjeti za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjeti za 

ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru. Odredbe za provođenje definirane prostornim planovima 

predstavljaju obaveze, a ne preporuke te tako omogućuju veoma jasan i izravan utjecaj na razvoj gradova i 

općina. 

Kao takvi, prostorno-planski dokumenti predstavljaju idealne alate za implementaciju mjera integriranog 

energetsko-klimatskog planiranja Grada Križevaca te posljedično transformaciju grada u „zeleni grad“. 

Prostorni planovi ovakvim pristupom mogu i trebaju integrirati sve strateške dokumente na razini grada ili 

općine te reflektirati ključne odrednice na razini države i EU po pitanju ne samo prostornog planiranja nego i 

energetike, klime i okoliša. 
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 OPIS PREDMETA NABAVE 

 

Predmet ovog projektnog zadatka odnosno predmet nabave je: 

 

Dvogodišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim 

promjenama grada Križevaca (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) te integriranje mjera iz 

SECAP-a s prostorno-planskim dokumentima grada Križevaca 

 

Izvješće o provedbi Akcijskog plana temeljit će se na praćenju i ocjenjivanju provedbe mjera i ukazat će na 

moguće probleme u provedbi kao i prijedloge za njihovo otklanjanje.  

 

Prema tome, Izvješće će obuhvatiti sljedeće dijelove: 

 identifikacija statusa mjera i aktivnosti predloženih u okviru prihvaćenog Akcijskog plana 

 izračun ostvarenih energetskih ušteda i smanjenja emisije CO2 za provedene mjere i aktivnosti  

 prijedloge za otklanjanje problema utvrđenih u dosadašnjoj provedbi Akcijskog plana što uključuje: 

o analizu uspješnosti provedbe mjera predviđenih akcijskim planom prije svega s aspekta 

izvedivosti i učinka; 

o prijedloge unaprijeđena, otklanjanja ili dodavanja mjera; 

o prijedloge plana implementacije – izrada smjernica za integraciju svih mjera sprječavanja i 

prilagodbe učincima klimatskih promjena u prostorno-plansku dokumentaciju te proračun 

grada Križevaca; 

o potpora u implementaciji; 

o prijedloge i identifikacije potencijalnih izvora sufinanciranja i inovativnih modela financiranja 

mjera. 

 

Cilj Izvješća je doprinijeti dinamičnijem i sustavnijem usmjeravanju ulaganja u prilagodbu klimatskim 

promjenama te u niskougljični razvoj predlaganjem ambicioznih, ali i realnih mjera ublažavanja i prilagodbe 

učincima klimatskim promjena kao i mehanizme njihove primjene.  

 

Izvješće je dokument kojim će se analizirati trenutno stanje kao i buduće potrebe u sektoru energetike i 

prilagodbe na učinke klimatskih promjena te definirati konkretan energetsko-klimatski koncept kao cjelovito 

rješenje za planiranje energetike na području grada. Izvješće će obuhvatiti sljedeće sektore: zgradarstvo, 

promet, javnu rasvjetu i prilagodbu na učinke klimatskih promjena.  

 

U okviru Izvješća bit će dan i prijedlog za otklanjanje problema utvrđenih u dosadašnjoj provedbi Akcijskog 

plana što uključuje prijedlog postupka integracije identificiranih mjera s ostalim planskim i prostorno planskim 

dokumentima te vezu s planiranjem i izvršenjem gradskog proračuna i potencijalnim izvorima sufinanciranja 

aktivnosti. Pošto je dana pretpostavka je da će aktivnosti/mjere biti jako široko sektorski definirane, samim 

time će i potencijal sufinanciranja biti veći i iz više izvora i morat će se dobro strukturirati. 
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Za potrebe izrade Izvještaja, Grad se obvezuje Izvršitelju usluge, po potpisu Ugovora dostaviti svu 

potrebnu dokumentaciju koju posjeduje, a koja bi mogla pomoći pri izradi Izvješća. 

 

Izvješće, ovjereno od strane ovlaštene osobe, potrebno je dostaviti Gradu (Naručitelju) u tri primjerka 

fizički te jednu digitalnu kopiju (CD, USB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA PONUDITELJA: 

Poznat nam je ovaj projektni zadatak temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u 

cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe. 

 

 

U ________________, ______________  2022. godine.  

 

U IME PONUDITELJA: 

 

 

 

________________________________ 

(pečat i potpis ovlaštene osobe) 


