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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 
tekst, 137/15 - ispr., 123/17 i 98/19) i članka 6. Programa za očuvanje radnih mjesta i pomoć 
poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti uvjetovane 
koronavirusom COVID-19, KLASA: 021-05/20-01/33, URBROJ: 2195/01-01/01-20-1 od 03. travnja 
2020. godine(u daljnjem tekstu: Program), u povodu prigovora obrta za usluge „Pervan“ , 
Zagrebačka 31., 21276 Vrgorac, MBO: 97858994  na rang listu Zapisnika KLASA: 300-01/20-01/01, 
URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-82 od 05. svibnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Zapisnik)  
temeljenog na Javnom pozivu na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu očuvanja radnih 
mjesta i pomoć poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti 
uvjetovane koronavirusom COVID-19, KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-1 
od 11. travnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca na prijedlog Povjerenstva za dodjelu 
potpore obrtnicima ii poduzetnicima na području Grada Vrgorca uslijed epidemije koronavirusa 
Covid-19  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), d o n o s i    

O D L U K U 
             o prigovoru na rang listu Zapisnika 

 

Članak 1. 

Odbija se prigovor obrta za usluge „Pervan“ , Zagrebačka 31., 21276 Vrgorac, MBO: 97858994  na 
rang listu Zapisnika temeljenog na Javnom pozivu na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu 
očuvanja radnih mjesta i pomoć poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne 
okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID-19, KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-
20-1 od 11. travnja 2020. godine. 
 

                                                              Članak 2. 
Odluka o prigovoru je konačna. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Vjesniku“ službenom glasilu Grada Vrgorca. 
 

                                                             
Obrazloženje 

 
Grad Vrgorac je objavio Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu 

očuvanja radnih mjesta i pomoć poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne 
okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID-19, Klasa: 300-01/20-01/01, Urbroj: 2195/01-08-
04/10-20-1 od 11. travnja 2020. godine ( u daljnjem tekstu: Javni poziv).  

 
Uvidom u Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i pomoć poslodavcima za 

narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID -19 (u 
daljnjem tekstu: Zahtjev), KLASA: 300-01/20-01/18, URBROJ: 378-20-18 od 15. travnja 2020. godine 
obrta za usluge „Pervan“ , Zagrebačka 31., 21276 Vrgorac, MBO: 97858994  - Povjerenstvo  je 
utvrdilo da sukladno članku 3. Programa i članku 2. Javnog poziva isti nije prihvatljiv kao korisnik 
potpore. 

 
Zapisnik (s rang listom)  KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-82 

objavljen je 05. svibnja 2020. godine na službenoj mrežnoj stranici Grada Vrgorca gdje je u točci IX. 
podtočci 3. navedeno da obrt za usluge „Pervan“ nije ciljana skupina poslodavaca. 

 
U skladu s člankom 5. Javnog poziva obrt za usluge „Pervan“  je pravovremeno izjavio 

prigovor u kojem navodi da obavlja djelatnosti koje su ograničene direktno i indirektno: 77.21. 
Iznajmljivanje bicikla i opreme za rekreaciju, 68.20. Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim 
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nekretninama i nekretninama uzetim u zakup (leasing) i 96.01. Pranje i glačanje rublja te neke koje 
su smanjene 45.20. Pranje i poliranje motornih vozila. 

Sukladno članku 3. Programa i članku 2. Javnog poziva određene ciljane skupine 
poslodavaca:  ugostitelji; frizeri, maseri, pedikeri/ manikeri i kozmetičari; cvjećari, zlatari; fitness 
klubovi; trgovine auto dijelova; trgovine obuće i odjeće koje imaju otvorene poslovnice prodaje na 
području Grada Vrgorca; trgovine školskim priborima koje imaju otvorene poslovnice prodaje na 
području Grada Vrgorca; djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića; poslodavci iz djelatnosti 
privatnih stomatoloških radnji i autoškola. 

 
 
S obzirom da obrt za usluge „Pervan“  ne obavlja nijednu od navedenih djelatnosti, 

Povjerenstvo nije u mogućnosti uvažiti  podneseni Prigovor, a što je u potpunosti u skladu s 
provedenim postupkom Javnog poziva kao i Programom koji tretira predmetnu problematiku. 

 
Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja odlučeno je kao u izreci.  

Klasa:-300-01/20-01/01  
Urbroj: 2195/01-08-04/10-20-92 
Vrgorac, 11. svibnja 2020. godine 

                                                                                                                                                          G R A D O N A Č E L N I K  
 

    Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
 

 

________________________ 

 

 
  

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 
tekst, 137/15 - ispr., 123/17 i 98/19) i članka 6. Programa za očuvanje radnih mjesta i pomoć 
poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti uvjetovane 
koronavirusom COVID-19, KLASA: 021-05/20-01/33, URBROJ: 2195/01-01/01-20-1 od 03. travnja 
2020. godine(u daljnjem tekstu: Program), u povodu prigovora OPG-a Izletište Andrija, Kotezi 13., 
21276 Vrgorac, OIB: 49760882296 na rang listu Zapisnika KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 
2195/01-08-04/10-20-82 od 05. svibnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Zapisnik)  temeljenog na 
Javnom pozivu na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu očuvanja radnih mjesta i pomoć 
poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti uvjetovane 
koronavirusom COVID-19, KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-1 od 11. 
travnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpore 
obrtnicima ii poduzetnicima na području Grada Vrgorca uslijed epidemije koronavirusa Covid-19  (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo), d o n o s i    

O D L U K U 
             o prigovoru na rang listu Zapisnika 

 
Članak 1. 

Prihvaća se prigovor  OPG-a Izletište Andrija, Kotezi 13., 21276 Vrgorac, OIB: 49760882296 na 
rang listu Zapisnika temeljenog na Javnom pozivu na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu 
očuvanja radnih mjesta i pomoć poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne 
okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID-19, KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-
20-1 od 11. travnja 2020. godine. 
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                                                              Članak 2. 

Odluka o prigovoru je konačna. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Vjesniku“ službenom glasilu Grada Vrgorca. 

 
                                                             

Obrazloženje 
Grad Vrgorac je objavio Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu 

očuvanja radnih mjesta i pomoć poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne 
okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID-19, Klasa: 300-01/20-01/01, Urbroj: 2195/01-08-
04/10-20-1 od 11. travnja 2020. godine ( u daljnjem tekstu: Javni poziv).  

 
Zapisnik (s rang listom)  KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-82 

objavljen je 05. svibnja 2020. godine na službenoj mrežnoj stranici Grada Vrgorca. 
 
U skladu s člankom 5. Javnog poziva, OPG Izletište Andrija je pravovremeno izjavilo prigovor 

u svezi ocjenjivanja njihovog Zahtjeva s osnova „Nepostojanja duga prema Proračunu Grada 
Vrgorca“.  

 
Uvidom u službenu evidenciju i računovodstveni program izvršen je ispravak netočnog 

knjiženja uplate OPG Izletište Andrija te je utvrđeno da isti nema duga prema Proračunu Grada 
Vrgorca. 

Nadalje, s obzirom na prethodno navedeno, izvršiti će se korekcija bodovanja u odnosu na 
ocjenjivanje koje je provedeno u Zapisniku u točci XIII.  podtočci 31. na način da će se dodati još 20 
bodova ukupnom broju bodova koji su dodjeljeni OPG-u Izletište Andrija.  

 
Povjerenstvo uvaža  podneseni Prigovor, a što je u potpunosti u skladu s provedenim 

postupkom Javnog poziva kao i Programom koji tretira predmetnu problematiku. 
 
Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja odlučeno je kao u izreci.  

 
Klasa:-300-01/20-01/01  
Urbroj: 2195/01-08-04/10-20-89 
Vrgorac, 11. svibnja 2020. godine 

                                                                                                                                                          G R A D O N A Č E L N I K  
 

    Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
 

________________________ 
 

 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 
tekst, 137/15 - ispr., 123/17 i 98/19) i članka 6. Programa za očuvanje radnih mjesta i pomoć 
poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti uvjetovane 
koronavirusom COVID-19, KLASA: 021-05/20-01/33, URBROJ: 2195/01-01/01-20-1 od 03. travnja 
2020. godine(u daljnjem tekstu: Program), u povodu prigovora tvrtke Polić j.d.o.o., Tina Ujevića 16., 
21276 Vrgorac, OIB: 50345425057 na rang listu Zapisnika KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 
2195/01-08-04/10-20-82 od 05. svibnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Zapisnik)  temeljenog na 
Javnom pozivu na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu očuvanja radnih mjesta i pomoć 
poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti uvjetovane 
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koronavirusom COVID-19, KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-1 od 11. 
travnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpore 
obrtnicima ii poduzetnicima na području Grada Vrgorca uslijed epidemije koronavirusa Covid-19  (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo), d o n o s i    

O D L U K U 
             o prigovoru na rang listu Zapisnika 

 

Članak 1. 

Odbija se prigovor tvrtke Polić j.d.o.o., Tina Ujevića 16., 21276 Vrgorac, OIB: 50345425057 na rang 
listu Zapisnika temeljenog na Javnom pozivu na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu očuvanja 
radnih mjesta i pomoć poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti 
uvjetovane koronavirusom COVID-19, KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-1 od 
11. travnja 2020. godine. 
 

                                                              Članak 2. 
Odluka o prigovoru je konačna. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Vjesniku“ službenom glasilu Grada Vrgorca. 
 

                                                             
Obrazloženje 

 
Grad Vrgorac je objavio Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu 

očuvanja radnih mjesta i pomoć poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne 
okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID-19, Klasa: 300-01/20-01/01, Urbroj: 2195/01-08-
04/10-20-1 od 11. travnja 2020. godine ( u daljnjem tekstu: Javni poziv).  

 
Uvidom u Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i pomoć poslodavcima za 

narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID -19 (u 
daljnjem tekstu: Zahtjev), KLASA: 300-01/20-01/43, URBROJ: 383-20-43 od 22. travnja 2020. godine 
tvrtke Polić j.d.o.o. Tina Ujevića 16., 21276 Vrgorac, OIB: 50345425057 - Povjerenstvo  nije moglo 
nedvojbeno utvrditi da  je sukladno članku 3. Programa i članku 2. Javnog poziva isti prihvatljiv kao 
korisnik potpore. 

Naime, u sudskom registru (aplikativni sustav koji sadrži vjerodostojne i ažurne podatke i 
isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan onim zakonima koji uređuju ustroj i 
djelovanje određene pravne osobe, a vode ga trgovački sudovi) pod predmet poslovanja navedeno je 
više desetaka djelatnosti.  

Temeljem članka 3. Programa i članka 2. Javnog poziva, prihvatljivi korisnici potpore su 
definirani ciljanim skupinama poslodavaca i to: „Poslodavci koji ne mogu obavljati svoje djelatnosti 
(djelatnosti koje im čine preko 75% ukupnih prihoda poslovanja prošlog tromjesečnog perioda) 
sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), 
a od značaja su za Grad Vrgorac...“. Konkretno u ovom slučaju je riječ o djelatnosti frizerske usluge.  

 
Također, kao dokaz da se gospodarska aktivnost odvija u prostoru koji nije u vlasništvu 

poslodavca ili užih članova obitelji tražen je akt koji je važeći i koji sadrži javnobilježničku ovjeru ili 
ovjeru porezne uprave  a u svrhu dodatnog bodovanja. Sam Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) navodi "Kada na ugovoru o zakupu nije 
javnobilježnički ovjeren potpis ili kada ugovor o zakupu nije potvrdio (solemnizirao) javni bilježnik, 
zakupodavac je dužan primjerak ugovora o zakupu dostaviti nadležnoj poreznoj upravi." 

Povjerenstvo, iz prethodno navedenih razloga,  tražilo je pojašnjenje i dopunu Zahtjeva 
temeljem dopisa KLASA: 300-01/20-02/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-61 od 28. travnja 2020. 
godine. 
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Tvrtka Polić j.d.o.o. je dostavila pravovremeno nadopunu dokumentacije s prilozima: 

1.  Račun: 48/Vrgorac/1 s nazivom usluge  „Šiš. muško s pranjem (kratka)“  u ukupnom iznosu od 
40,00 kuna od 16. ožujka 2020. godine, 2. Račun 49/Vrgorac/1  s nazivom usluge „Pranje, šiš., i fen.-
klas. (kratka) u ukupnom iznosu od 80,00 kuna od 16. ožujka 2020. godine te je u popratnom dopisu 
istaknula da Ugovor o zakupu smatra valjanim. 

 
Zapisnik (s rang listom)  KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-82 

objavljen je 05. svibnja 2020. godine na službenoj mrežnoj stranici Grada Vrgorca gdje je u točci IX. 
podtočci 3. tvrtka Polić j.d.o.o navedena kao neprihvatljivi podnositelj naznačujući da poslodavac 
nije dokazao da djelatnost frizerske usluge čini preko 75% ukupnih prihoda poslovanja prošlog 
tromjesečnog perioda . 

 
U skladu s člankom 5. Javnog poziva tvrtka Polić j.d.o.o. je pravovremeno izjavila prigovor s 

uvjerenjem da nisu dužni dostaviti dokaz da njihova tvrtka obavlja frizersku djelatnosti koja im 
ujedno čini preko 75% ukupnih prihoda poslovanja prošlog tromjesečnog perioda te da su dostavili 
valjani dokaz da se gospodarska aktivnost odvija u prostoru koji nije u vlasništvu poslodavca ili užih 
članova obitelji u obliku Ugovora o zakupu-najmu i izvadka iz FINA-e gdje je vidljiva uplata 
najamnine za 3/2020 na ime najmodavca. 

 
Povjerenstvo nije u mogućnosti uvažiti  podneseni Prigovor, a što je u potpunosti u skladu s 

provedenim postupkom Javnog poziva kao i Programom koji tretira predmetnu problematiku. 
 
Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja odlučeno je kao u izreci.  

 
Klasa:-300-01/20-01/01  
Urbroj: 2195/01-08-04/10-20-88 
Vrgorac, 11. svibnja 2020. godine 

                                                                                                                                                           G R A D O N A Č E L N I K  
 

    Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
 
 

________________________ 

 

 
  

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 
tekst, 137/15 - ispr., 123/17 i 98/19) i članka 6. Programa za očuvanje radnih mjesta i pomoć 
poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti uvjetovane 
koronavirusom COVID-19, KLASA: 021-05/20-01/33, URBROJ: 2195/01-01/01-20-1 od 03. travnja 
2020. godine(u daljnjem tekstu: Program), u povodu prigovora obrta Univerzal autoservis i trgovina 
, Hercegovačka 7., 21276 Vrgorac, MBO: 91082897, na rang listu Zapisnika KLASA: 300-01/20-
01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-82 od 05. svibnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Zapisnik)  
temeljenog na Javnom pozivu na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu očuvanja radnih 
mjesta i pomoć poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti 
uvjetovane koronavirusom COVID-19, KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-1 
od 11. travnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca na prijedlog Povjerenstva za dodjelu 
potpore obrtnicima ii poduzetnicima na području Grada Vrgorca uslijed epidemije koronavirusa 
Covid-19  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), d o n o s i    
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O D L U K U 
             o prigovoru na rang listu Zapisnika 

 

Članak 1. 

Odbija se prigovor obrta Univerzal autoservis i trgovina , Hercegovačka 7., 21276 Vrgorac, MBO: 
91082897 na rang listu Zapisnika temeljenog na Javnom pozivu na podnošenje zahtjeva za dodjelu 
potpora u svrhu očuvanja radnih mjesta i pomoć poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog 
posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID-19, KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-
08-04/10-20-1 od 11. travnja 2020. godine. 
 

                                                              Članak 2. 
Odluka o prigovoru je konačna. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Vjesniku“ službenom glasilu Grada Vrgorca. 
 

                                                             
Obrazloženje 

 
Grad Vrgorac je objavio Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u svrhu 

očuvanja radnih mjesta i pomoć poslodavcima za narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne 
okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID-19, Klasa: 300-01/20-01/01, Urbroj: 2195/01-08-
04/10-20-1 od 11. travnja 2020. godine ( u daljnjem tekstu: Javni poziv).  

 
Uvidom u Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i pomoć poslodavcima za 

narušenu gospodarsku aktivnost zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID -19 (u 
daljnjem tekstu: Zahtjev), KLASA: 300-01/20-01/30, URBROJ: 378-20-30 od 16. travnja 2020. godine 
obrta Univerzal autoservis i trgovina , Hercegovačka 7., 21276 Vrgorac, OIB: 22358344107 - 
Povjerenstvo  nije moglo nedvojbeno utvrditi da  je sukladno članku 3. Programa i članku 2. Javnog 
poziva isti prihvatljiv kao korisnik potpore. 

Naime, u Obrtnom registru registru kojeg vodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i 
obrta (web aplikacija dostupna javnosti za pretraživanje i javno prikazivanje podataka o obrtima 
registriranim u RH) pod pretežitom djelatnosti je navedeno 45.20 – Održavanje i popravak motornih 
vozila.  

Temeljem članka 3. Programa i članka 2. Javnog poziva, prihvatljivi korisnici potpore su 
definirani ciljanim skupinama poslodavaca i to: „Poslodavci koji ne mogu obavljati svoje djelatnosti 
(djelatnosti koje im čine preko 75% ukupnih prihoda poslovanja prošlog tromjesečnog perioda) 
sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), 
a od značaja su za Grad Vrgorac...“. Konkretno u ovom slučaju je riječ o - trgovini auto dijelova. 

 
Povjerenstvo, iz prethodno navedenog razloga,  tražilo je pojašnjenje i dopunu Zahtjeva 

temeljem dopisa KLASA: 300-01/20-02/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-55 od 28. travnja 2020. 
godine. 

  
Zapisnik (s rang listom)  KLASA: 300-01/20-01/01, URBROJ: 2195/01-08-04/10-20-82 

objavljen je 05. svibnja 2020. godine na službenoj mrežnoj stranici Grada Vrgorca gdje je u točci IX. 
podtočci 3. t obrta Univerzal autoservis i trgovina navedena kao neprihvatljivi podnositelj 
naznačujući da poslodavac nije dokazao da djelatnost trgovine autodijelova čini preko 75% ukupnih 
prihoda poslovanja prošlog tromjesečnog perioda . 

 
U skladu s člankom 5. Javnog poziva obrt Univerzal autoservis i trgovina je pravovremeno 

izjavila prigovor u kojem se navodi da nisu zaprimili email od Grada Vrgorca u svezi pojašnjenja i 
dopune Zahtjeva. 

 



  Grad Vrgorac Vrgorac, 26. svibnja 2020.  VJESNIK - broj 25/20 
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Budući da je na samom ovjerenom obrascu Zahtjeva naveden kontakt email te da je prošao 
rok za dostavu pojašnjenja i dopune Zahtjeva - Povjerenstvo nažalost nije u mogućnosti uvažiti  
podneseni Prigovor, a sve u skladu s provedenim postupkom Javnog poziva kao i Programom koji 
tretira predmetnu problematiku. 

 
Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja odlučeno je kao u izreci.  

Klasa:-300-01/20-01/01  
Urbroj: 2195/01-08-04/10-20-90 
Vrgorac, 11. svibnja 2020. godine 

                                                                                                                                                          G R A D O N A Č E L N I K  
 

    Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
 
 

________________________ 

 


