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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, 137/15, 123/17 i 98/19) 
i temeljem Javnog poziva na podnošenje 
zahtjeva za sufinanciranje korištenja 
obnovljivih izvora energije za proizvodnju 
električne energije u kućanstvima, za 
vlastitu potrošnju, Klasa: 402-08/20-
01/21, Urbroj: 2195/01-08-04/10-20-1 
od 16. srpnja 2020. godine te članka 47. i 
86. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik „ 
službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 
2/13, 5/14 i 6/18), Gradonačelnik Grada 
Vrgorca dana 29. rujna 2020. godine 
donosi 
 
 

ODLUKU 
O DODJELI POTPORE ZA KORIŠTENJE 

OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 
 

Članak 1. 
 Grad Vrgorac, Tina Ujevića 8., 
21276 Vrgorac, OIB: 81573770233 
zastupan po gradonačelniku Anti Praniću, 
mag.ing.aedif. proveo je Javni poziv na 
podnošenje zahtjeva za sufinanciranje 
korištenja obnovljivih  izvora energije za 
proizvodnju  električne energije u 
kućanstvima, za vlastitu potrošnju, Klasa: 
402-08/20-01/21, Urbroj: 2198/01-08-
04/10-20-1 od 16. rujna 2020. godine (u 
daljnjem tekstu: Javni poziv). 
 

Članak 2. 
 Cilj Javnog poziva je dodjela 
namjenskih, bespovratnih novčanih 
sredstava iz Proračuna Grada Vrgorca, 
fizičkim osobama koje imaju prebivalište 
na području Grada Vrgorca, vlasnicima 
postojećih obiteljskih kuća, u svrhu 
sufinanciranja- izrade projektne 
dokumentacije potrebne za postavljanje 
jedne nove fotonaponske elektrane za 
proizvodnju električne energije za vlastite 
potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu 

na postojeće obiteljske kuće na području 
Grada Vrgorca. 
 

Članak 3. 
 Po završenom postupku Javnog 
poziva te na temelju Upisnika o 
zaprimanju ponuda, Klasa: 402-08/20-
01/21, Urbroj: 2195/01-08/1-20-5 od 09. 
lipnja 2020. godine, Zapisnika KLASA: 
402-08/20-01/21, Urbroj: 2195/01-
08/1-20-7 od 25.rujna 2020. godine ( u 
daljnjem tekstu: Zapisnik) dodjeljuju se 
sredstva osigurana Proračunom Grada 
Vrgorca za 2020.godinu kao potpora u 
svrhu sufinanciranja izrade projektne 
dokumentacije potrebne za postavljanje 
jedne nove fotonaponske elektrane za 
proizvodnju električne energije za vlastite 
potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu 
na postojeće obiteljske kuće na području 
Grada Vrgorca, sljedećim podnositeljima 
Zahtjeva: 
 
Podnositelj Zahtjeva Iznos potpore 

1. Nena Tolić 2.500,00 kn 
2. Borislav Maršić 2.500,00 kn 
3. Nenad Barbir 2.500,00 kn 
 
Ukupno se dodjeljuje 7.500,00 kn 
 

Članak 4. 
 Grad Vrgorac će s poslodavcima iz 
prethodne tablice sklopiti Ugovor o 
dodjeli potpore, kojim će se pobliže 
regulirati međusobni odnosi. 
 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka objavit će se u 
„Vjesniku“ – službenom glasilu Grada 
Vrgorca i na službenoj mrežnoj stranici 
Grada Vrgorca. 
 
Obrazloženje 
Javnog poziva na podnošenje zahtjeva za 
sufinanciranje korištenja obnovljivih 
izvora energije za proizvodnju električne 
energije u kućanstvima, za vlastitu 
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potrošnju, Klasa: 402-08/20-01/21, 
Urbroj: 2195/01-08/1-20-1 objavljen je 
16. srpnja 2020. godine (u daljnjem 
tekstu: Javni poziv). 
 
Povjerenstvo za dodjelu pomoći 
građanima u svrhu korištenja obnovljivih 
izvora energije za proizvodnju električne 
energije u kućanstvima (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo), koje je imenovano 
Odlukom gradonačelnika Grada Vrgorca 
provelo je postupak raspisivanja Javnog 
poziva, utvrđivalo je pravodobnost i 
potpunost Zahtjeva, prihvatljivost i 
ispravnost Zahtjeva te je utvrdilo rang 
listu i dostavilo je prijedlog Odluke o 
dodjeli potpore.  
 
Članovi povjerenstva- ocijenili su da su 
zaprimljeno 3 pravovremena zahtjeva. 
Povjerenstvo je utvrdilo da su svi 
podnositelji imali potpunu dokumentaciju 
i da su prihvatljivi korisnici. 
 
 Zapisnik (s rang listom)  KLASA: 
400-08/20-01/21, URBROJ: 2195/01-
08/1-20-7 objavljen je 25. rujna 2020. 
godine na službenoj mrežnoj stranici 
Grada Vrgorca. 
 
Ocjenjivanje Zahtjeva za potporu i 
donošenje Rang liste – Povjerenstvo je 
vršilo temeljem Programa pomoći 
građanima u svrhu korištenja obnovljivih  
izvora energije za proizvodnju električne 
energije u kućanstvima („ Vjesnik“- 
službeno glasilo Grada Vrgorca broj 
15/20). 
 
U skladu s točkom VIII. Javnog poziva 
podnositelj Zahtjeva je mogao izjaviti 
prigovor na Rangu listu. Na protokol 
Grada Vrgorca nije pristigao ni jedan 
prigovor na rang listu objavljenu na 
službenim stranicama Grada Vrgorca u 
zato predviđenom roku. 
 
Slijedom navedenog predloženo je 
gradonačelniku prihvaćanje prijedloga 
Povjerenstva i donošenje Odluke o dodjeli 
potpore poslodavcima. 

 
KLASA: 402-08/20-01/21 
URBROJ: 2195/01-08/1-20-8 
Vrgorac, 29. rujna 2020.  

 
GRADONAČELNIK 

 
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, 137/15, 123/17 i 98/19), 
a povodom Javnog natječaja za zakup 
zemljišta u vlasništvu Grada Vrgorca na 
području Gospodarske zone Ravča (Klasa: 
944-15/20-01/2, Urbroj: 2195/01-08-
04/10-20-2 ) te članka 47 Statuta Grada 
Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada 
Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), 
gradonačelnik Grada Vrgorca donosi 
 

ODLUKU  
O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA 

POVJERENSTVA  ZA ZAKUP  
ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU GRADA 

VRGORCA NA PODRUČJU  
GOSPODARSKE ZONE RAVČA 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom osniva se 
Povjerenstvo za zakup  zemljišta  u 
vlasništvu grada Vrgorca na području 
Gospodarske zone Ravča. 
 

Članak 2. 
U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke 
imenuje se: 

- Goran Ćulav, mag.oec., 
predsjednik 

- Alen Katavić, dipl.iur., član 
- Katarina Šalinović, dipl.oec., 

član 
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- Denis Mihaljević, mag. 
geografije turizma i zaštite 
okoliša, član 

- Željko Erceg, član 
 

Članak 3. 
Zadaće povjerenstva su: otvaranje 

zaprimljenih prijava, utvrđivanje koje 
prijave ispunjavaju uvjete natječaja, 
razmatranje i bodovanje prijava koje 
ispunjavaju uvjete natječaja sukladno 
kriterijima i mjerilima za bodovanje, 
utvrđivanje po službenoj dužnosti stanja 
prema Gradu Vrgorcu, te pribavljanje 
dokumenata koje prijavitelj nije dužan 
dostaviti u natječajnoj dokumentaciji, 
sastavljanje Prijedloga liste prvenstva za 
zakup zemljišta u vlasništvu grada 
Vrgorca na području Gospodarske zone 
Ravča, te Prijedlog konačne liste 
Prvenstva za zakup zemljišta u vlasništvu 
grada Vrgorca na području Gospodarske 
zone Ravča, predlaganje gradonačelniku 
Zaključka o dodjeli zakupa te sklapanje 
ugovora zakup zemljišta u vlasništvu 

grada Vrgorca na području Gospodarske 
zone Ravča. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka objaviti će se u 
„Vjesniku“ službenom glasilu Grada 
Vrgorca. 

 
 

KLASA:022-06/20-01/69 

URBROJ: 2195/01-08-04/20-20-1 

Vrgorac, 01. listopada 2020. 

 
GRADONAČELNIK 

 
Ante Pranić, mag.ing.aedif. 

 
 

_______________________________ 
G
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