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SADRŽAJ 
 
OPĆINSKI NAČELNIK  
 

1. Odluka o raspisivanju javnog 
natječaja za prikupljanje prijava 
fizičkih osoba za sufinanciranje 
projekta ''Poticanje korištenja 
obnovljivih izvora energije u 
kućanstvima na području Općine 
Župa dubrovačka 2014.''………….1. 

2. Odluka o raspisivanju javnog 
natječaja za prikupljanje ponuda 
fizičkih osoba za subvencioniranje 
projekata ''Programa povećanja 
energetske učinkovitosti obiteljskih 
kuća u Općini Župa dubrovačka 
2014.''………………………….…2. 

___________________________________ 
 
1.  
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), te Odluke o 
odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost radi 
neposrednog sufinanciranja Programa 
korištenja obnovljivih izvora energije u 
obiteljskim kućama „Program korištenja 
obnovljivih izvora energije u obiteljskim 
kućama“ davanjem sredstava pomoći Klasa: 
310-34/14-06/80, Urbroj: 563-04-01/100-14-
2 od 16. lipnja 2014. godine,  Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka donosi 
sljedeću: 
 
 

ODLUKU 
o raspisivanju javnog natječaja za 

prikupljanje prijava fizičkih osoba za 
sufinanciranje projekta ''Poticanje 

korištenja obnovljivih izvora energije u 
kućanstvima na području Općine Župa 

dubrovačka 2014.'' 
 
 

1. Financijskim sredstvima Općine 
Župa dubrovačka i Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost 
sufinancirati će se ugradnja sustava 
za korištenje obnovljivih izvora 
energije u kućanstvima na području 
Općine Župa dubrovačka. 

2. Sufinancirati će se opravdani 
troškovi sustava obnovljivih izvora 
energije nepovratnim novčanim 
sredstvima u obliku Vrijednosnog 
kupona u najmanjem udjelu od 82,5 
% istih, do 24.750,00 kn po 
kućanstvu 

3. Povjerenstvo Općine Župa 
dubrovačka pregledati će i ocijeniti 
prijave pristigle na natječaj, te na 
temelju Zaključka o utvrđivanju 
bodovne liste i odabiru korisnika 
subvencije s odabranim korisnicima 
sklopiti ugovor o međusobnim 
pravima i obvezama u svezi 
subvencioniranja troškova provedbe 
mjera povećanja korištenja 
obnovljivih izvora energije. 

4. Sredstva Općine Župa dubrovačka iz 
točke 2. ove Odluke teretit će stavku 
Proračuna Općine Župa dubrovačka 
za 2014. godinu 45.4– Program 
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korištenja obnovljivih izvora 
energije. 

5. Ova Odluka stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka". 

 
KLASA:  302-02/14-01/04 
URBROJ: 2117/08-07-14-6 
 
Srebreno, 23. srpnja 2014. 
                                                                                 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
2. 
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), te Odluke o 
odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost radi 
neposrednog sufinanciranja Programa 
povećanja energetske učinkovitosti 
obiteljskih kuća davanjem sredstava pomoći 
Fonda (Klasa: 310-34/14-07/157, Urbroj: 
563-04-1/217-14-3 od 11. lipnja 2014. 
godine),  Općinski načelnik Općine Župa 
dubrovačka donosi sljedeću: 
 

ODLUKU 
o raspisivanju javnog natječaja 

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za 
subvencioniranje projekata 

''Programa povećanja energetske 
učinkovitosti obiteljskih kuća u Općini 

Župa dubrovačka 2014.'' 
 
 

1. Financijskim sredstvima Općine 
Župa dubrovačka i Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost 

sufinancirati će se povećanje 
energetske učinkovitosti obiteljskih 
kuća na području Općine Župa 
dubrovačka. 

2. Sufinancirati će se opravdani 
troškovi nepovratnim novčanim 
sredstvima u obliku Vrijednosnog 
kupona u najmanjem udjelu od 82,5 
% istih, do 61.875,00 kn po 
kućanstvu 

3. Povjerenstvo Općine Župa 
dubrovačka pregledati će i ocijeniti 
prijave pristigle na natječaj, te u 
skladu s procedurom propisanom 
Pravilnikom za provedbu Programa 
povećanja energetske učinkovitosti 
obiteljskih kuća na području Općine 
Župa dubrovačka u 2014. s 
odabranim korisnicima sklopiti 
ugovor o međusobnim pravima i 
obvezama u svezi subvencioniranja 
troškova provedbe mjera povećanja 
energetske učinkovitosti u 
obiteljskim kućama. 

4. Sredstva Općine Župa dubrovačka iz 
točke 2. ove Odluke teretit će stavku 
Proračuna Općine Župa dubrovačka 
za 2014. godinu 45.4– Subvencije za 
povećanje energetske učinkovitosti. 

5. Ova Odluka stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka". 

 
KLASA:  302-02/14-01/03 
URBROJ: 2117/08-07-14-6 
 
Srebreno, 23. srpnja 2014. 
 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
 


