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O P Ć I N A   C E R O V L J E 
__________________________________________________________________________________ 

____________________________ 

136 

 

Na temelju točke 3.2. Natječaja za provedbu Mjere 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 

ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“, od  1. ožujka 

2019. godine i članka 17. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 11/09., 

7/13., 19/14. i 4/18.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj 06. svibnja 2019. godine 

donijelo je 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti Općini Cerovlje za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 

samouprave - Općine Cerovlje za projekt 

 „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Cerovlje“ 

 

Naziv projekta za koji se izdaje suglasnost 

 

Članak 1. 

U svrhu prijave na Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“, od 01. ožujka 2019. 

godine, te u svrhu ostvarivanja javne potpore, Općinsko vijeće Općine Cerovlje ovom Odlukom daje 

suglasnost na provedbu projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Cerovlje“. 

 

Članak 2.  

U skladu s točkom 3.2. Natječaja za provedbu Mjere 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 

ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“, od 01. ožujka 

2019. godine kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta“ i Izjava korisnika o 

dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. 

 

Korisnik potpore 

 

Članak 3. 

Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Općina Cerovlje, 

Cerovlje 12, 52402 Cerovlje (OIB: 76990583198). 

 

Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

KLASA: 302-01/18-01/02 

URBROJ: 2163/06-02-02-19-10 

Cerovlje, 06. svibnja 2019. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
 

     Predsjednik 

Općinskog vijeća 

             Ivan Jurada, v.r. 
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Prilog III. 

 

 

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 

ZA PROVEDBU ULAGANJA (KLASA: 302-01/18-01/02 URBROJ: 2163/06-02-02-19-10) 

UNUTAR MJERE 2.1.1 ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE 

LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI 

SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU 

LRS LAG-a „Središnja Istra“ 

 

OPIS PROJEKTA 

 

1. NAZIV PROJEKTA 

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg 

dokumenta) 

IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA CEROVLJE 

2. NOSITELJ PROJEKTA 

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA 

OPĆINA CEROVLJE  

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA 

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA 

CEROVLJE 12, 52402 CEROVLJE 

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 

EMIL DAUS, OPĆINSKI NAČELNIK 

2.5. KONTAKT 

Tel./fax 052 684 140 

e-mail: opcina@cerovlje.hr 

3. OPIS PROJEKTA 

3.1. MJERA ZA KOJU SE PROJEKT PRIJAVLJUJE 

MJERA 2.1.1 ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH 

TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO 

VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU 
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3.2. MJESTO PROVEDBE 

3.2.1. ŽUPANIJA 

Istarska županija 

3.2.2. GRAD/OPĆINA 

Općina Cerovlje 

3.2.3. NASELJE/NASELJA 

Naselje Cerovlje 

 

3.3. CILJEVI PROJEKTA 

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Cilj ovog projekta je postojeće dječje igralište za koje ne postoji pravovaljana tehnička dokumentacija, 

uporabna dozvola, a ni glavni projekt po kojem je isto napravljeno, osuvremeniti, zamijeniti podlogu 

kako bi se prilagodilo skupinama ljudi koji su slabije pokretni i nabaviti nova igrala. Projektom se 

povećava briga o socijalno osjetljivoj skupini – djeci, mladima i osobama slabije pokretljivosti, 

osiguravaju se dodatni sadržaji i primjereniji uvjeti za razonodu i druženje djece, omogućuje im se 

mjesto za provođenje aktivnog i zdravog načina života.  

 

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA 

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori 

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za 

svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Planiranim projektom namjerava se postojeće dječje igralište osuvremeniti, novom podlogom učiniti 

ga pristupačnijim za osobe slabije pokretljivost, a novim igralima privući nove korisnike. Time bi se 

oplemenio centar naselja Cerovlje te bi se, uz ostale sadržaje društveno-sportskog karaktera u 

neposrednoj blizini, zaokružio izgled središta Općine koji bi bio primjereniji sadašnjem načinu i 

trendu života. Ukupna tlocrtna površina igrališta iznosi 189,37 m
2
. Realizacijom projekta se općenito 

poboljšavaju uvjeti života na području Općine, povećava se zadovoljstvo mještana čime se spriječava 

depopulacija prostora, ali i privlači nove korisnike, kao npr. turiste koji odsjedaju u obližnjim kućama 

za odmor ili samo istražuju središnju Istru.  

 

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta 

 

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE  

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 

 

Ako je odgovor ''DA'': 
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a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta 

 

/ 

b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu 

ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta) 

 

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

 

R.br. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) 

Planirani 

broj radnih 

mjesta 

Planirana godina ili 

planirano razdoblje 

stvaranja novog radnog 

mjesta nakon realizacije 

projekta 

/ / / / 

 

 

Napomena: 

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. i 

praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere.  

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave 

projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. 

Na zahtjev LAG-a „Središnja Istra“/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati 

na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja. 

 

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA 

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 

2.1.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  

6 mjeseci 

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI 

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 

znakova) 

Nakon sklapanja Ugovora o financiranju, započet će se s pripremom dokumentacije i provođenjem 

postupka javne nabave, kako bi se s najpovoljnijim ponuđačem sklopio ugovor. Slijedi samo izvođenje 

radova, odnosno izgradnja  i opremanje dječjeg igrališta te provođenje mjera vidljivosti i promidžbe 

projekta. 
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3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI 

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na 

primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite 

okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje 

zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. 

 Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti 

općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska 

dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta) 

Izrađen je Glavni projekt, a sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 

(„Narodne novine“, broj 112/17., 34/18. i 36/19.) za predmetno ulaganje nije potrebno ishođenje 

građevinske dozvole. 

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, 

uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan 

nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 100.000 eura u kunskoj 

protuvrijednosti) 

165.067,50 kn 

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA 

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne 

vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Sukladno članku 5. 

stavak 1 točka d) Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 

48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja 

prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti 

na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu 

do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna 

potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: 

''Aktivnosti građenja nisu započele''.) 

Aktivnosti građenja nisu započele. 

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA 

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI 

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu nositelja 

projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. 

ovog Priloga) 

Ciljana skupina: mještani Općine Cerovlje 

Krajnji korisnici: djeca predškolske i školske dobi, mladi, osobe slabije pokretljivosti, mještani 

Općine, turisti 
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4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA 

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se 

planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; 

najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Projektom se povećava briga o socijalno osjetljivoj skupini – djeci, mladima i osobama slabije 

pokretljivosti, osiguravaju se dodatni sadržaji i primjereniji uvjeti za razonodu i druženje djece, 

omogućuje im se mjesto za provođenje aktivnog i zdravog načina života. Ulaganjem u izgradnju i 

opremanje dječjeg igrališta podiže se njegov standard, izjednačava se sa sličnim projektima unutar 

urbanih područja. Potiče se druženje djece, mladih, njihovih roditelja, otvara se novo mjesto za 

razmjenu ideja, provođenje rekreativnih aktivnosti na otvorenom.  

Uvođenjem novih sadržaja utječe se na kvalitetu života ljudi u ruralnim područjima te na zadovoljstvo 

života i boravka na tom području. Time se izravno stvaraju i preduvjeti ostanku ljudi na tim 

prostorima, odnosno smanjenju depopulacije, što utječe na daljnji rast i razvoj naše Općine. 

Izmjenom podloge dječjeg igrališta stvaraju se uvjeti za pristup osobama slabije pokretljivosti, što je 

do sada bilo otežano. 

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I 

DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE 

ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO 

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM 

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili 

vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s 

područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na 

slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim 

djelatnostima) 

Nije primjenjivo. 

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE 

ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO 

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od 

posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj 

projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima) 

Nije primjenjivo. 

6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA  

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE 

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i 

funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta) 

Inicijalna sredstva za projekt planirana su u Proračunu Općine Cerovlje za 2019. godinu, a po 

prihvaćanju projekta sačinit će se izmjene i dopune Proračuna. 
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TROŠKOVI PROJEKTA  2019. GODINA 

 

1. Izrada dokumentacije za 

javnu nabavu 
07.-08. mj. 

 

2.500,00 kn 

2. Rekonstrukcija i opremanje 

dječjeg igrališta Cerovlje 

09-10. mj. 

 

142.200,00 kn 

3. Usluga stručnog nadzora 

građenja 

09-10. mj. 

3.555,00 kn 

4. Promidžba i vidljivost, 

tehnički pregled i uporabna 

dozvola 

11.-12. mj. 

5.000,00 kn 

 

Izvor sredstava: Proračun Općine Cerovlje za 2019. godinu 

7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA 

(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za 

provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu 

planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili 

volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni 

u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana 

konačne isplate sredstava iz Mjere 2.1.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu“) 

U Općini Cerovlje je od 7 sistematiziranih radnih mjesta popunjeno njih 3: pročelnica (VSS), 

referentica za opće poslove (SSS) te tehničar za održavanje (SSS). Općinski načelnik svoju dužnost 

obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.  

Timskim radom zaposlenih, Općinskog načelnika i njegovog zamjenika je u posljednjih 5 godina 

realizirano nekoliko značajnijih projekata: 

- rekonstrukcija - dogradnja zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića u Pazinskim Novakima, 

vrijednost projekta: 1.526.638 kn, 

- rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u Draguću u Kuću fresaka, vrijednost projekta:  

1.789.447 kn 

- rekonstrukcija nerazvrstane ceste Čehi-Tenčići, Bregi - IPARD Program, Mjera 301, vrijednost 

projekta:  782.143 kn 

- rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mandari (Gajani 2)-Banovina - IPARD Program, Mjera 301, 

vrijednost projekta: 942.871 kn 
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- rekonstrukcija nerazvrstane ceste Zajerci-Draguć - Mjera 7 (u tijeku), vrijednost projekta: 

4.848.447 kn. 

Projektom će, nakon njegove realizacije, upravljati Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje. 

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM  

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE 

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje 

realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta) 

Kako će projektom, nakon njegove realizacije, upravljati Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje, 

svi će se budući rashodi vezani za održavanje i upravljanje dječjim igralištem financirati iz vlastitih 

sredstava. Projekt neće ostvarivati prihod. 

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA 

KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA 

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja 

projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od 

najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 2.1.1 „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 

vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“; navesti način upravljanja projektom kada je 

nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi 

sukladno nadležnim propisima) 

Projektom će, nakon njegove realizacije, upravljati Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje. U 

Općini Cerovlje je od 7 sistematiziranih radnih mjesta popunjeno njih 3: pročelnica (VSS), referentica 

za opće poslove (SSS) te tehničar za održavanje (SSS).   

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA 

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos 

potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 

10 godina. 

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto 

prihoda. 

Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.lag-sredisnjaistra.hr  

 

Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE  

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 

 

 

 

 

 

http://www.lag-sredisnjaistra.hr/


 

Ponedjeljak, 13. svibnja 2019.           SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                 Strana 565 – Broj 20 

 

 

Tablica izračuna neto prihoda 

Izračun diskontiranog neto prihoda 

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA  

Stavka 
Godina 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Prihodi od naknada i članarina 
                      

2. Prihodi od najamnina 
                      

A. Prihodi poslovanja (1+2) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Trošak održavanja 
          1.000         1.000 

4. Trošak energije 
  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

5. Trošak vanjskih usluga 
                      

6. Trošak plaća 
                      

7. Trošak amortizacije 
  8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 

+7 +8) 0 8.200 8.200 8.200 8.200 9.200 8.200 8.200 8.200 8.200 9.200 

C. Dobit/gubitak [A-B] 
0 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -9.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -9.200 

D. Ulaganje u materijalnu 

imovinu 165.067,50                     

E. Ulaganje u obrtna sredstva 
                      

F. Ukupna kapitalna ulaganja [D 

+ E] 165.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK 

Stavka 
Godina 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Dobit/gubitak 
0 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -9.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -9.200 

II. Trošak amortizacije 
0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

III. Ukupna kapitalna ulaganja 
165.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. Novčani tok [I + II - III] 
-165.068 -200 -200 -200 -200 -1.200 -200 -200 -200 -200 -1.200 

V. Ostatak vrijednosti projekta 
                    -1776,29 

VI. Diskontni faktor 
1 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756 

VII. Diskontirani novčani tok [(IV 

+ V) x VI] 

-165067,5 -192,3 -184,9 -177,8 -171,0 -986,3 -158,1 -152,0 -146,1 -140,5 -2010,7 

  

  -192,3 -184,9 -177,8 -171,0 -986,3 -158,1 -152,0 -146,1 -140,5 -810,7 

VIII. Neto sadašnja vrijednost 

(NSV) 

[suma diskontiranog novčanog 

toka]   -169.387,17 

IX. NSV u odnosu na ulaganje 

(VIII / suma III)   -1,03 

X. Ukupan iznos umanjenja potpore 
0,00 

  

  
diskontna stopa 

4,00%   

 

10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM LAG-a 

„Središnja Istra“ 

(navesti cilj i prioritet iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Središnja Istra“, a iz kojih je vidljivo da 

je projekt u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a „Središnja Istra“; navesti broj 

poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta s 

LRS tj. obrazložite na koji način ulaganje doprinosi ostvarenju ciljeva LRS: 
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CILJ 1. Povećati konkurentnost lokalnog gospodarstva u skladu sa suvremenim tržišnim trendovima 

CILJ 2. Razviti i ojačati društvene i okolišne kapacitete područja LAG-a 

Lokalna razvojna strategija LAG-a „Središnja Istra“: 

Broj poglavlja: 3. Razvojna vizija; 3.1. Razvojni ciljevi i prioriteti, str. 29. i 30.  

Prioritet 2.1.: Povećati kvalitetu i pristup društvenoj infrastrukturi uvažavajući principe održivog 

razvoja 

Izgradnjom i opremanjem dječjeg igrališta utječe se na kvalitetu života ljudi u ruralnim područjima te 

na zadovoljstvo života i boravka na tom području. Time se izravno stvaraju i preduvjeti ostanku ljudi 

na tim prostorima, odnosno smanjenju depopulacije, što utječe na daljnji rast i razvoj naše Općine. 

11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM 

STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 

 

Pojašnjenje: 

- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za Mjeru 2.1.1 „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  

- nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno 

lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. 

- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije. 

- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta. 

 

Potpisom ove Izjave po ovlaštenom zastupniku Općine Cerovlje, kao podnositelju Zahtjeva za 

potporu za Mjeru 2.1.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, 

Općina Cerovlje se obvezuje i izjavljuje da će planirano ulaganje, odnosno prihvatljivi dio projekta za 

koji se traži potpora, biti dostupno lokalnom stanovništvu, a posebno sljedećim interesnim skupinama: 

djeci predškolske i školske dobi, mladima, osobama slabije pokretljivosti, mještanima Općine, 

turistima. 

 

Datum:                    Potpis i pečat: 

06. svibnja 2019.                      Općinski načelnik  

                                                                                                                Općine Cerovlje 

                          Emil Daus, v.r. 
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Na temelju točke 3.2. Natječaja za provedbu Mjere 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 

ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“, od 1. ožujka 

2019. godine i članka 15. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi («Službene novine Grada Pazina» broj 

20/09., 28/09., 11/10. i 23/17.), Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi na sjednici održanoj 10. 

svibnja 2019. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti Općini Sv. Petar u Šumi za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalnesamouprave – Općine Sv. Petar u Šumi za projekt „Izgradnja boćališta  

u Sv. Petru u Šumi“ 

 

Naziv projekta/operacije za koju se izdaje suglasnost 

 

Članak 1. 

U svrhu prijave na Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“, od 01. ožujka 2019. 

godine, te u svrhu ostvarivanja javne potpore, Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi ovom 

Odlukom daje suglasnost na provedbu projekta „Izgradnja boćališta u Sv. Petru u Šumi“. 

 

Članak 2. 

U skladu s točkom 3.2. Natječaja za provedbu Mjere 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 

ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“, od 01. ožujka 

2019. godine kao sastavni dio ove Odluke donosi se prilog „Opis projekta“ i Izjava korisnika o 

dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. 

 

Korisnik potpore 

 

Članak 3. 

Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Općina Sv. Petar u 

Šumi, Sv. Petar u Šumi 6 (OIB: 95418771492). 

 

Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

KLASA: 361-02/19-01/01  

URBROJ: 2163/03-02-02-19-2  

Sv. Petar u Šumi, 10. svibnja  2019.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI 

 

       Predsjednik 

    Općinskog vijeća 

Neven Turčinović, v.r. 


