
 

 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 421-01/22-01/02 
URBROJ: 2125-11-02/01-22-02 
Korenica, 17. veljače 2022. godine 
 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička 
Jezera br. 2/21) te Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projektne 
dokumentacije za postavljanje solarnih elektrana za kućanstva, privatne iznajmljivače i ostale 
privatne objekte (KLASA: 421-01/22-01/02, URBROJ: 2125-11-02/01-22-01), Općinski 
načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje  

 
 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA  
SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA  

POSTAVLJANJE SOLARNIH ELEKTRANA ZA KUĆANSTVA, PRIVATNE 
IZNAJMLJIVAČE I OSTALE PRIVATNE OBJEKTE  

 
I. 

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 
postavljanje solarnih elektrana za kućanstva, privatne iznajmljivače i ostale privatne objekte 
na području Općine Plitvička Jezera.  
 

II.  

Korisnici ove potpore mogu biti sve pravne i fizičke osobe s područja Općine Plitvička Jezera, 
koji su vlasnici nekretnina na kojima namjeravaju postaviti solarne elektrane.  
 

III.  

Sredstva za ovu potporu osigurana su u proračunu Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu u 
iznosu od 60.000,00 kn (slovima: šezdeset tisuća kuna), a ovisno o interesu i punjenju 
proračuna, navedeni iznos može se i povećati. 
Općina Plitvička Jezera sufinancirati će sveukupno iznos do najviše 3.000,00 kn po korisniku 
za projektnu dokumentaciju i to na način da će:  

- 50 % iznosa (najviše do 1.500,00 kn) isplatiti po dovršetku i predočenju dokumentacije,  
- preostali iznos od 50 % isplatiti će se korisniku po montaži i puštanju u funkciju solarne 

elektrane.  
Projektanta za izradu projektne dokumentacije korisnici biraju sami.  

 
IV.   

Potpora po ovom javnom pozivu dodjeljivati će se po redoslijedu zaprimanja prijava do 
iskorištavanja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.  
 

V. 
Potpore po ovom javnom pozivu neće se odobriti osobama i poslovnim subjektima koje imaju 
nepodmirenih obveza prema Općini Plitvička Jezera kao i nepodmirenih obveza na ime javnih 
davanja. 
 

 
 



 
VI.  

Općinski načelnik će sa korisnikom potpore sklopiti Ugovor o sufinanciranju nakon podnošenja 
potpunog zahtjeva, te će se 50 %-tni iznos sredstava za izradu projektne dokumentacije 
isplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana obostranog potpisa ugovora, a preostali iznos u 
roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva s dokazima o montaži i puštanju i funkciju solarne 
elektrane.   
 

VII. 
Podnositelji zahtjeva dužni su ispuniti prijavni obrazac, te uz popunjeni obrazac obavezno 
dostaviti sljedeću dokumentaciju:  

1. Preslika osobne iskaznice  
2. Dokaz o vlasništvu, 
3. Dokaz o legalnosti objekta, 
4. Potvrda o nepostojanju duga prema Općini.  
5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove javnih davanja, 
6. Ugovor s ovlaštenim projektantom/račun projektanta o izvršenoj usluzi,  
7. Dokaz o plaćanju računa,  
8. Projektnu dokumentaciju (na uvid prilikom podnošenja zahtjeva) 
9. Zapisnik o montaži i puštanu u rad solarne elektrane s fotodokumentacijom kao dokaz 

realiziranog projekta (uz zahtjev za preostalih 50 % iznosa)  

10. preslika žiro računa/IBAN 
 

VIII. 

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na web stranici Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-
jezera.hr)  sa prijavnim obrascem koji je sastavni dio poziva. 
Prijave za dodjelu potpore mogu se podnositi tijekom 2022. godine od objave javnog poziva 
pa najkasnije do 31.12.2022. godine, uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na 
propisanom obrascu koji zainteresirani mogu dobiti u Općini Plitvička Jezera ili preuzeti na 
internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera.  
Ispunjeni obrazac prijave za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se u 
zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 
53230 Korenica, s napomenom: „Javni poziv za dodjelu potpora za sufinanciranje projektne 
dokumentacije - solari“. 
Zahtjevi uz koje nije priložena sva tražena dokumentacija, neće se razmatrati. 
 

IX. 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15 ), Općina 
Plitvička Jezera kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup 
informacijama o svom radu pravodobnom izjavom na internetskim stranicama ili u javnom 
glasilu. U svrhu provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Plitvička Jezera 
je obvezna objavljivati obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za 
sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka. Slijedom 
navedenog, smatrat će se da je podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore po ovom javnom 
pozivu, svojim zahtjevom u kojem su navedeni njegovi osobni podaci, dao privolu za njihovo 
prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim internetskim stranicama 
Općine Plitvička Jezera, a u svrhu u koju su prikupljeni.  

 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK:  
Ante Kovač 
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