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 221 
 

Na temelju članka 35. 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. i 123/17.), članka 

30. točka 5. Pravilnika o provedbi Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. („Narodne novine“, broj 

48/2018.) i članka 30. Statuta Općine Gračišće (»Službene novine Grada Pazina», broj 21/18.), Općinsko 

vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 30. srpnja 2018. godine donosi 

 

O D L U K U 

o izdavanju suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju 

Gračišće, na području Općine Gračišće, a u skladu s glavnim projektom pod nazivom  

"Izgradnja dječjeg vrtića na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće" 

  

I. 

Ovom se Odlukom izdaje suglasnost za provedbu projekta "Izgradnje dječjeg vrtića na k.č. 1270/4 

k.o. Gračišće" odnosno provedbu ulaganja izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Gračišće na k.č. 

1270/4 k.o. Gračišće, na području Općine Gračišće. 

 

II. 

Opis projekta/operacije i Izjava korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i 

različitim interesnim skupinama, čine sastavni dio i prilozi su ove Odluke, ali nisu predmet objave u 

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

 

III.  

Navedeni projekt se prijavljuje na natječaj iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“, Podmjere 7.4., Operacija 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

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

infrastrukturu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

 

IV.  

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, tekst Odluke uz Opis projekta/operacije "Izgradnje dječjeg 

vrtića na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće", kao i Izjava o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim 

interesnim skupinama objaviti će se na internet stranici Općine Gračišće. 

 

V. 

Ovom Odlukom stavljaju se izvan snage sve ranije donesene Odluke o izdavanju suglasnosti za 

provedbu projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Gračišće na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće. 

 

VI.  

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

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

 

KLASA: 601-01/18-01/03 

URBROJ: 2163/02-02-02-18-2 

Gračišće, 30. srpnja 2018.  

                                                   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
   Predsjednik  

Općinskog vijeća 

          Marijan Brozan, v.r. 
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P R I L O G 

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 

PROVEDBU ULAGANJA 

(KLASA: 601-01/18-01/03 URBROJ: 2163/02-02-02-18- 2) 

UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020 

 

OPIS PROJEKTA 

 

1. NAZIV PROJEKTA 

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

dokumenta) 

IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA K.Č. 1270/4 K.O. GRAČIŠĆE 

GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, PREDŠKOLSKA USTANOVA, 

GRAĐEVINA 3. SKUPINE 

 

2. KORISNIK PROJEKTA 

2.1. NAZIV KORISNIKA 

Općina Gračišće 

 

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA 

Jedinica lokalne samouprave 

 

2.3. ADRESA KORISNIKA 

Loža 1, 52403 Gračišće 

 

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 

Ivan Mijandrušić, Načelnik Općine Gračišće 

 

2.5. KONTAKT 

Tel. 052/687 082 

Fax. 052/687 156 

e-mail: gracisce@gracisce.hr  
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3. OPIS PROJEKTA 

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE 

(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ 

za koju korisnik traži javnu potporu) 

3.1.1. PODMJERA 

7.4. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

 

3.1.2. TIP OPERACIJE 

7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

 

3.2. MJESTO PROVEDBE 

 

3.2.1. ŽUPANIJA 

Istarska Županija 

 

3.2.2. GRAD/OPĆINA 

Općina Gračišće  

 

3.2.3. NASELJE/NASELJA 

Gračišće 

 

3.3. CILJEVI PROJEKTA 

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

 

1. Opći cilj projekta: Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine 

Gračišće te stvaranje novih prostornih i tehničkih kapaciteta kroz izgradnju i opremanje dječjeg vrtića 

2. Specifični cilj projekta: 

2.1. Izgradnja i opremanje objekta vrtića 

2.2. Smanjenje nezaposlenosti 

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) 
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OC: Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Gračišće te 

stvaranje novih prostornih i tehničkih kapaciteta kroz izgradnju i opremanje dječjeg vrtića 

OR: Izgrađen i opremljen vrtić u Gračišću 

MI: Izgrađena i opremljena 1 građevina predškolske namjene, potaknuta investicija od 8.828.856,25 kuna 

 

SC1: Izgradnja i opremanje objekta vrtića  

OR: Kreiran prostorni i tehnički kapacitet za vrtićke i jasličke skupine 

MI: Kreiran prostorni i tehnički kapacitet za 2 vrtićke i 1 jasličku skupinu 

SC2: Smanjenje nezaposlenosti 

OR: Otvoreno 10 radnih mjesta 

MI: Zaposlena 4 odgojitelja, 1 pomoćni kuhar, 1 domar – ložač, 1 tajnik, 1 voditelj računovodstva, 1 

pedagog – psiholog i 1 zdravstveni voditelj 

 

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'': 

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta 

 

Projekt izgradnje i opremanja područnog vrtića u Općini Gračišće doprinijet će izravnom stvaranju novih 

radnih mjesta budući će se realizacijom istog zaposliti 10 novih djelatnika. Od toga, zaposlit će se 4 

odgojitelja, 1 pomoćni kuhar, 1 domar – ložač, 1 tajnik, 1 voditelj računovodstva, 1 pedagog – psiholog i 1 

zdravstveni voditelj na puno radno vrijeme. Osim navedenih novih djelatnika zadržat će se postojeća 2 

odgojitelja, 1 kuhar i 1 spremačica, od kojih su 2 odgojitelja zaposlena na puno radno vrijeme, a 1 kuhar i 

1 spremačica zaposleni na pola radnog vremena u područnom vrtiću u Gračišću. Kuhar i spremačica će u 

novom vrtiću biti zaposleni na puno radno vrijeme. Prema Državnim pedagoškim standardima potrebno je 

14 radnih mjesta za poslove u novom vrtiću, što je projektom i predviđeno obzirom da će 2 odgojitelja, 1 

kuhar i 1 spremačica u postojećem vrtiću prijeći u novi vrtić. Prilikom zapošljavanja novih djelatnika 

prednost pri zaposlenju imati će odgojiteljice koje su nezaposlene i imaju djecu koja ne borave u vrtiću. 

 

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) 
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Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

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

- nema opisa 

Planirani 

broj radnih 

mjesta 

Planirana godina ili 

planirano razdoblje 

stvaranja novog radnog 

mjesta nakon realizacije 

projekta 

1. 

Odgojitelj: je stručno osposobljena osoba koja 

provodi odgojno-obrazovni program rada s djecom 

rane i predškolske dobi i stručno promišlja odgojno-

obrazovni proces u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini; 

pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-

obrazovni rad u dogovorenim razdobljima; prikuplja, 

izrađuje i održava sredstva za rad s djecom te vodi 

brigu o estetskom i funkcionalnom uređenju prostora za 

izvođenje različitih aktivnosti; radi na zadovoljenju 

svakidašnjih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća 

te potiče razvoj svakoga djeteta prema njegovim 

sposobnostima; vodi dokumentaciju o djeci i radu te 

zadovoljava stručne zahtjeve u organizaciji i 

unapređenju odgojno-obrazovnog procesa; 

pravovremeno priprema i daje tražene podatke u vezi s 

administrativnim poslovanjem vrtića; surađuje s 

roditeljima, stručnjacima i stručnim timom u vrtiću kao 

i s ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju djece 

predškolske dobi; odgovoran je za provedbu programa 

rada s djecom kao i za opremu i didaktička sredstva 

kojima se koristi u radu; redovito se stručno usavršava, 

sudjeluje u istraživačkom radu vrtića, obavlja i druge 

poslove po nalogu ravnatelja. 

4 2020. 

2. 

Pomoćni kuhar: pomaže kuharu u pripremanju i 

kuhanju obroka; servira hranu; brine o pravovremenoj i 

pravilnoj podjeli obroka; prije serviranja obroka vrši 

dezinfekciju stolova, a nakon jela čisti stolove i 

blagovaonicu; brine o higijeni odjeće i ruku i 

dezinfekciji posuđa; obvezno koristi propisanu radnu 

odjeću i obuću i zaštitna sredstva; pere posuđe i 

održava čistoću u kuhinji i skladištu; čisti vanjski 

prostor ispred kuhinje; obavlja i druge poslove u vezi s 

prehranom djece po nalogu glavnog kuhara, ravnatelja 

1 2020. 
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ili zdravstvenog voditelja. Po potrebi vodi brigu o 

vođenju HACCP dokumentaciji. Po nalogu ravnatelja, 

prema potrebi, obavlja poslove spremača u Vrtiću. 

3. 

Domar – ložač: vodi brigu o postrojenjima 

centralnog grijanja i plinskog postrojenja i njihovom 

redovitom servisiranju; vodi brigu o ispravnosti 

protupožarnih uređaja i brine se o njihovom pravilnom 

razmještaju unutar Vrtića i servisiranju te osigurava 

objekte i drugim sredstvima za gašenje požara; vodi 

propisane evidencije o kontrolnim pregledima 

instalacija i predlaže ravnatelju mjere i sredstva za 

otklanjanje uočenih nedostataka; za popravke koje ne 

može sam obaviti dužan je naći stručnu osobu prema 

uputama i u dogovoru s ravnateljem Vrtića; podnosi 

ravnatelju prijedlog potrebnih financijskih sredstava za 

otklanjanje uočenih nedostataka i nabavku materijalnih 

sredstava za održavanje objekata; vrši samostalno 

stolarske, vodoinstalaterske, električarske i druge sitne 

popravke prema svom znanju i mogućnostima; 

nabavlja materijale za popravke svih vrsta instalacija i 

opreme u Vrtiću; pravodobno osigurava lož ulje i plin; 

održava travnate površine i nasade oko Vrtića; 

pravovremeno poduzima mjere za osiguranje objekata 

od elementarnih nepogoda; obavlja zidarske i ličilačke 

poslove, individualno ili s ostalim radnicima; obavlja i 

druge poslove iz djelokruga svoga rada po nalogu 

ravnatelja. 

1 2020. 

4. 

Tajnik: priprema i izrađuje prijedloge općih akata; 

prati pravne propise, primjenu istih u praksi te u vezi s 

tim inicira donošenje općih akata koji obuhvaćaju 

navedenu problematiku; u okviru svojih poslova daje 

tumačenja i mišljenja, te objašnjenja radnicima Vrtića u 

pogledu primjene pravnih propisa i odredaba općih 

akata; pruža stručnu pomoć ravnatelju u pogledu 

osiguranja zakonitosti rada i upozorava na 

nezakonitosti u radu; u suradnji s ravnateljem i 

predsjednikom Upravnog vijeća priprema materijale za 

sjednice Upravnog vijeća; vodi zapisnik sjednica 

Upravnog vijeća i pruža stručnu pomoć Upravnom 

1 2020. 
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vijeću; u suradnji s ravnateljem vodi brigu o izvršenju 

odluka Upravnog vijeća; brine o čuvanju pečata Vrtića; 

vodi uredsko i arhivsko poslovanje Vrtića; obavlja 

administrativne poslove u vezi s upisom djece; obavlja 

poslove u vezi s objavom natječaja i oglasa te 

prijavama i odjavama radnika; priprema ugovore o 

radu, ugovore o djelu, ugovore o autorskom djelu, 

ugovore s roditeljima; priprema prijedlog plana 

korištenje godišnjih odmora radnika; surađuje s 

osiguravajućim društvima oko potraživanja za naplatu 

šteta; objavljuje na internetskim stanicama dokumente 

iz svog djelokruga rada, a sukladno Zakonu o pravu na 

pristup informacijama; pomaže službeniku za 

informiranje oko postupanja prema Zakonu o pravu na 

pristup informacijama; sudjeluje u provođenju Zakona 

o javnoj nabavi i provodi postupak nabave bagatelne 

vrijednosti; u suradnji s voditeljem računovodstva 

sudjeluje u izradi plana nabave na temelju financijskog 

plana; ispunjava statističke i druge potrebne evidencije 

o ustanovi i radnicima; nadzire provođenje propisa i 

mjera iz područja sigurnosti, zaštite na radu i zaštite od 

požara; u suradnji s ravnateljem i medicinskom sestrom 

organizira rad tehničkog osoblja; obavlja i druge 

poslove u vezi s upravno-pravnim poslovima Vrtića. 

5. 

Voditelj računovodstva: organizira rad 

računovodstva sukladno zakonu o računovodstvu i 

drugim računovodstvenim propisima; brine o 

poštivanju rokova važnih za financijsko poslovanje; 

priprema financijske planove i ostale financijske 

dokumente za osnivača, ravnatelja i Upravno vijeće; 

vrši knjiženje financijske dokumentacije; prati i 

proučava propise koji se odnose na rad računovodstva 

te daje prijedloge za izradu obrazaca i normativnih 

akata koji se odnose na to područje; vodi brigu o 

čuvanju i arhiviranju računovodstvene dokumentacije; 

sudjeluje u pripremi materijala za rad inventurnih 

komisija; u suradnji s tajnikom sudjeluje u izradi plana 

nabave na temelju financijskog plana; plaća račune 

dobavljačima; koordinira postupak fiskalne 

odgovornosti; vrši obračun plaća radnika; sudjeluje u 

1 2020. 
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provođenju Zakona o javnoj nabavi i nabavi bagatelne 

vrijednosti; obavlja i druge poslove po nalogu 

ravnatelja iz svog djelokruga rada, 

6. 

Pedagog: prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada; 

stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-

obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-

obrazovni proces; predlaže inovacije, suvremene 

metode i oblike rada; predlaže, sudjeluje i pomaže 

odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog 

usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja; 

ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i 

obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih 

problema; surađuje s drugim odgojno-obrazovnim 

akterima; vodi odgojitelje pripravnike kroz pripravnički 

staž; vodi brigu o nabavi i raspodjeli pedagoškog i 

didaktičkog materijala; vodi pedagošku knjižnicu i 

dokumentaciju; sudjeluje u istraživanjima u Vrtiću; 

uređuje internetsku stranicu Vrtića i objavljuje 

dokumente iz svog djelokruga rada; pridonosi razvoju 

timskoga rada u Vrtiću; javno predstavlja odgojno-

obrazovni rad u Vrtiću; sudjeluje u postupku upisa 

djece u Vrtić i raspoređivanju djece u odgojne skupine; 

sudjeluje u organizaciji rada i rasporedu rada 

odgojitelja; obavlja druge poslove iz svog djelokruga 

rada po nalogu ravnatelja. 

1 2020. 

7. 

Zdravstveni voditelj: jest viša medicinska 

sestra/viši medicinski tehničar koji radi na osiguravanju 

i unapređivanju zaštite zdravlja djece i u timu sa 

stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, 

roditeljima i ostalim akterima sudjeluje u ostvarivanju 

tih zadataka. 

Zdravstveni voditelj provodi sve zdravstveno 

preventivne mjere za očuvanje psihičkog i fizičkog 

zdravlja djece; koordinator je u provođenju zdravstvene 

zaštite djece u Vrtiću sa zdravstvenim ustanovama; 

provodi zdravstveni odgoj djece, zdravstveno 

prosvjećivanje zaposlenih u Vrtiću i roditelja; u 

suradnji s liječnikom radi na ranom otkrivanju 

zdravstvenih problema djece; provodi nadzor nad 

1 2020. 
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higijenskim uvjetima i održavanjem čistoće unutarnjeg 

i vanjskog prostora gdje borave djeca; vodi brigu o 

mjerama dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije; 

kontrolira ispravnost rada kuhinje, kvalitetu hrane i 

svježinu namirnica; sudjeluje u izradi jelovnika za 

potrebe djece; vodi propisanu zdravstvenu 

dokumentaciju te sastavlja potrebne izvještaje i analize 

o zdravstvenom stanju djece; pruža prvu pomoć do 

konačne obrade; vodi nadzor nad redovitim pregledima 

osoblja, naročito osoba koje rade s hranom; prati 

epidemiološku situaciju i provodi protuepidemijske 

mjere; sudjeluje u organiziranju i realizaciji 

rekreativnih programa; vodi brigu o nabavi sanitetskog 

materijala, lijekova, sredstava za dezinfekciju i čišćenje 

te priručnu apoteku u Vrtiću; sudjeluje u organizaciji i 

provođenju upisa djece; objavljuje na internetskim 

stanicama dokumente iz svog djelokruga; obavlja 

prema potrebi i druge poslove i radne zadatke u vezi sa 

zdravstvenom zaštitom; sudjeluje u organizaciji i 

rasporedu rada spremača i kuhara; radi i druge poslove 

iz svog djelokruga rada po nalogu ravnatelja Vrtića. 

 

Napomena: 

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

10 Natječaja. 

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

potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. 

Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik 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 7 

„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“) 

 

Planirano trajanje provedbe projekta odnosno provedbe ulaganja je 22 mjeseca.  
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3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI 

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

znakova) 

 

U svrhu provedbe projekta provodit će se sljedeće glavne aktivnosti: 

1. Upravljanje projektom i administracija – sastavit će se projektni tim od 5 članova, kojima će 

voditelj projekta dodijeliti zadatke i odgovornosti za provedbu projekta uz angažman vanjskog 

suradnika (konzultanta) 

2. Promidžba i vidljivost – osigurat će se aktivnosti vidljivosti projekta putem kojih će ciljane 

skupine i krajnji korisnici biti upoznati s realizacijom projekta 

3. Provođenje postupka javne i jednostavne nabave – provodit će se postupak za odabir 

najkvalitetnijeg i najpovoljnijeg dobavljača za opće troškove, radove izgradnje i opremanja  

4. Izvođenje radova izgradnje i opremanja uz provedbu stručnog nadzora  

 

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 od strane tvrtke Singrad d.o.o. za inženjering, zastupanje i poslovne 

komunikacije u kolovozu 2015. godine.  

Ishođeno je mišljenje nadležnih tijela vezano za predmetni projekt je li potrebno ili nije potrebno provesti 

postupak procjene ili ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te postoji li utjecaj projekta na ekološku 

mrežu. 

Ishođena je građevinska dozvola izdana od Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjek za prostorno uređenje i 

gradnju Pazin, od 25. svibnja 2016., a koja je postala pravomoćna 17. lipnja 2016. godine. 

Ishođene su potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela: 

 Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Puli od 13.01.2016. 

godine 

 Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava Istarska Sektor upravnih i inspekcijskih poslova od 

dana 24.11.2015. godine 
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 Hrvatske vode Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka od dana 11.09.2015. 

godine 

 Ministarstvo zdravlja Uprava za unaprjeđenje zdravlja Sektor: Županijske sanitarne inspekcije i 

pravne podrške Služba županijske sanitarne inspekcije Odjel za Istru i Primorje Ispostava Pazin od 

dana 17.11.2015. godine 

 HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti od dana 27.11.2015. godine 

 ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet, Sv. Ivana 8. od dana 24.9.2015. godine 

 HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroistra Pula, Pogon Pazin - prethodna 

elektroenergetska suglasnost (PEES) od dana 25.9.2015. godine  

 

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'') 

 

Ukupna vrijednost projekta uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove i opće troškove iznosi 

8.828.856,25 kuna s uključenim PDV-om. 

 

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 Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. 

stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti 

prije podnošenja Zahtjeva za potporu. 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 Zahtjeva za 

potporu 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 korisnika o 

dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga) 

Ciljane skupine projekta 

Ciljane skupine projekta, na koje će realizacija projekta imati neposredan utjecaj, jesu sljedeće: 
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 mlade obitelji s djecom jasličke i vrtićke dobi 

 obitelji s djecom jasličke i vrtićke dobi 

 samohrani roditelji djece jasličke i vrtićke dobi 

 skrbnici djece jasličke i vrtićke dobi bez roditelja 

 roditelji djece jasličke i vrtićke dobi s teškoćama u razvoju i/ili motoričkim smetnjama u 

razvoju 

Ciljne skupine projekta jesu prethodno navedene skupine koje žive na području Općine Gračišće i okolnih 

naselja koja gravitiraju Općini Gračišće. 

Na području Općine Gračišće postoji problem ograničenih kapaciteta vrtića pri čemu se svake godine 

određeni broj djece ne može upisati u jaslice i/ili vrtić. Ovaj problem direktno utječe na prethodno 

definirane ciljane skupine projekta. Zbog ograničenog kapaciteta područnog vrtića u Gračišću od 25 djece 

vrtićke dobi, brojna djeca predškolsko obrazovanje pohađaju u Pazinu i Žminju, a oko 35 djece na 

području Općine uopće ne pohađa program predškolskog obrazovanja. U pedagoškoj godini 2016./2017. 

upisano je 18 djece s područja Općine Gračišće u područni vrtić u Gračišću, te 3 djece u matični vrtić 

„Olga Ban“ u Pazinu. U 2015., 2016. i 2017. godini rođena su 34 djeteta.  

Prema tome, realizacija projekta će ciljanim skupinama od 1 do 4 omogućiti upis djece u jasličke i vrtićke 

skupine. Time će se osigurati više vremena za rad roditelja i skrbnika, adekvatnost odgoja i obrazovanja 

djece, kvalitetna i odgovarajuća prehrana te socijalizacija djece posebice one bez roditelja. Realizacija 

projekta od posebnog je značaja za ciljanu skupinu 5 budući će vrtić biti prilagođen djeci s teškoćama u 

razvoju i/ili motoričkim smetnjama u razvoju, pa su predviđene sanitarije za osobe ograničene 

pokretljivosti i vertikalno podizna platforma, dok je sva oprema dostupna iz invalidskih kolica.   

Izgradnjom i opremanjem građevine predškolske namjene – dječjeg vrtića u naselju Gračišće unaprijedit 

će se socijalna i društvena infrastruktura što će utjecati na poboljšanje kvalitete života stanovnika na 

području Općine Gračišće. 

 

Krajnji korisnici projekta 

Krajnji korisnici projekta podijeljeni su u dvije skupine: izravni i neizravni.  

Izravni krajnji korisnici: 

1. Djeca s lokalnog područja – djeca jasličke i vrtićke dobi, starosti od prve godine života do 

polaska u osnovnu školu, koristit će prostorije dječjeg vrtića. Pružat će im se cjelodnevni redoviti 

program boravka u vrtiću. Redoviti program podrazumijeva cjeloviti razvojni program odgoja i 

naobrazbe djece u dobi do polaska u školu koji je namijenjen djeci za zadovoljavanje njihovih 

potreba i potreba roditelja. Razvojem vrtića, djeca koja borave u istom imat će na raspolaganju 

posebne programe kao što su: programi ranog učenja jezika, likovni programi, sportski programi i 

drugo. U sklopu planiranog vrtića djeca će moći sudjelovati na organiziranim druženjima i 

izletima u prirodu. U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temelji se na 
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Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete 

i kulture RH br. 7/8 od 10. lipnja 1991. godine), Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski 

odgoj (NN br. 5/2015), i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja 

(NN br. 63/2008 i 90/2010), te je prilagođen razvojnim potrebama djece, zatim materijalnim, 

socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji i djece polaznika vrtića. Izgradnjom 

zgrade vrtića, povećat će se kapacitet prihvata nove djece, te će se poboljšati uvjeti boravka. 

2. Djeca s lokalnog područja s teškoćama u razvoju i/ili motoričkim smetnjama u razvoju – djeca 

jasličke i vrtićke dobi, starosti od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Ista će 

prije polaska u osnovnu školu koristiti prostorije dječjeg vrtića. Realizacijom projekta, predmetni 

vrtić biti će prilagođen za korištenje djeci s teškoćama u razvoju i/ili motoričkim smetnjama u 

razvoju. U vrtiću su predviđene sanitarije za osobe ograničene pokretljivosti, vertikalno podizna 

platforma, a sva oprema bit će dostupna iz invalidskih kolica. Građevina vrtića je projektirana u 

skladu sa Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti. U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temelji se na Programskom 

usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH 

br. 7/8 od 10. lipnja 1991. godine), Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj (NN br. 

5/2015), i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja (NN br. 63/2008 

i 90/2010), te je prilagođen razvojnim potrebama djece, zatim materijalnim, socijalnim, 

kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji i djece polaznika vrtića. Izgradnjom zgrade 

vrtića, povećat će se kapacitet prihvata nove djece, te će se poboljšati uvjeti boravka. 

3. Segment roditelja s lokalnog područja – prije svega odnosi se na stanovnike s područja Općine 

Gračišće, odnosno roditelje djece s obzirom da će izgradnja dječjeg vrtića zadovoljiti sve potrebe 

roditelja s područja Općine Gračišće u pogledu adekvatnog odgoja i obrazovanja djece 

predškolske dobi. Odgojitelji dječjeg vrtića i stručni suradnici ostvarit će suradnju s roditeljima i 

pomagati im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih problema kod djece. 

U proces unapređenja kvalitetne suradnje po potrebi uključit će se i vanjski suradnici vrtića. U 

ostvarivanju programa novi dječji vrtić će stvoriti primjerene uvjete za rast i razvoj svakog 

djeteta, te dopunjavati obiteljski odgoj u suradnji s roditeljima. 

 

Neizravni krajnji korisnici: 

4. Područni vrtići – na području Općine Gračišće djeluje područno odjeljenje Dječjeg vrtića „Olga 

Ban“ iz Pazina locirano u zgradi osnovne škole, koje pohađa u prosjeku 25 djece u cjelodnevnom 

programu. Kako postojeći dječji vrtić nije u svim segmentima potpuno adekvatan za prihvat 

postojećeg broja djece niti novog broja djece s tog područja, novim dječjim vrtićem povećat će se 

kapacitet boravka djece, osigurati potreban broj djelatnika u odgojno-obrazovnom procesu čime 

će se olakšati odgoj djece u postojećem vrtiću. Time će se isto tako rasteretiti postojeći dječji 

vrtići u Pazinu i Žminju koje pohađa okvirno 30 djece s područja Općine Gračišće. 
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5. Područna škola Gračišće – na području Općine Gračišće nalazi se Područna škola Gračišće, koja 

djeluje u sklopu matične Osnovne škole „Vladimira Nazora“ locirane u Pazinu u kojoj je 

organizirana nastava za učenike od prvog do četvrtog razreda, dok učenici viših razreda nastavu 

pohađaju u matičnoj osnovnoj školi u Pazinu. U 2017./2018. školskoj godini pohađalo je ukupno 

27 učenika u dva čista razredna odjela i jedan kombinirani razredni odjel. Osim područne škole u 

Gračišću, pojedini učenici direktno pohađaju Osnovnu školu u Pazinu i u Žminju. Realizacija 

dječjeg vrtića osigurat će adekvatan program odgoja i obrazovanja za svu djecu s područja Općine 

Gračišće, čime će se povećati standardi odgoja, a što će u konačnici olakšati osnovnoškolski 

odgoj. Provođenjem redovitog cjelodnevnog programa odgoja u vrtiću te suradnjom s osnovnim 

školama uspostavit će se bolja stupnjevitost odgoja i naobrazbe sve djece lokalnog područja, te će 

se osigurati lakše uključivanje djece u program osnovne škole. 

6. Sportski klubovi i društva – odnosi se na članove dva sportska kluba – NTK Gračišće i Batlug i 

jednu lovačku udrugu. Izgradnjom dječjeg vrtića navedeni sportski klubovi će u suradnji s 

Općinom Gračišće putem sportskih dopunskih programa aktivno promicati popularizaciju sporta 

među djecom i kasnije tijekom osnovnoškolskog obrazovanja poticati mlade na sport i 

tradicionalne izvorne sportove lokalnog područja. Izgradnjom dječjeg vrtića razvit će se preduvjeti 

za razvoj sporta na tom području i povećati broj članova nogometnih klubova. U vlasništvu 

Općine Gračišće je 7 malonogometnih igrališta i 10 boćališta. 

Obzirom da će izgradnja vrtića rezultirati kvalitetnijim uvjetima za postojeće korisnike, 

spomenuto će utjecati na ostanak mladih roditelja i djece na području Općine Gračišće, što će 

pozitivno utjecati na smanjenje procesa depopulacije. Time će se povećati baza potencijalnih 

članova za sportske aktivnosti lokalnih sportskih klubova i društava (aktivni i pasivni članovi), 

odnosno stvoriti sinergija roditelja i djece sa sportskim klubovima, a njihovo uključivanje 

doprinijet će većoj socijalnoj uključenosti u lokalnu društvenu zajednicu. 

7. Nezaposleni na području Općine – realizacija projekta rezultirat će zapošljavanjem novih 

djelatnika. Izgradnjom i opremanjem vrtića planira se zaposliti 10 novih djelatnika. Izgradnja 

dječjeg vrtića će potaknuti ostanak mladih obitelji na lokalnom području, zatim stvoriti dodatne 

mogućnosti njihovog zapošljavanja što će utjecati na porast opće gospodarske aktivnosti, a samim 

time utjecati na mogućnost zapošljavanja ostalih nezaposlenih na lokalnom području. 

8. Ostalo lokalno stanovništvo – odnosi se na sve stanovnike sa područja Općine Gračišće svih 

životnih dobi, a koji ne pripadaju niti jednom od prethodno navedenih segmenata krajnjih 

korisnika. Povećanje kvalitete uvjeta za odgoj i obrazovanje djece na području Općine Gračišće 

motivirat će pojedine roditelje za korištenje usluga izgrađenog dječjeg vrtića u većoj mjeri 

umjesto dosadašnje brige i čuvanja djece kod drugih članova obitelji. Na isti način stvorit će se 

preduvjeti da se rasterećenjem određenog broja članova obitelji steknu preduvjeti za njihovo 

zapošljavanje odnosno oslobodi vrijeme za gospodarske i druge aktivnosti. 
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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) 

Provedba projekta doprinijet će unaprjeđenju kvalitete predškolskog odgoja i naobrazbe na području 

Općine Gračišće putem povećanja prostornih i tehničkih kapaciteta kroz izgradnju i opremanje dječjeg 

vrtića. Izgradnjom objekta bruto površine 698,96 m2 osigurat će se mogućnost smještaja za dodatno, kako 

vrtićkih tako i jasličkih skupina u starosti od prve godine života do polaska u osnovnu školu. Time će se 

kreirati prostorni i tehnički kapacitet za 2 mješovite vrtićke i 1 mješovitu jasličku skupinu. Realizacijom 

predmetnog projekta značajno će se poboljšati odgojno-obrazovni uvjeti predškolskog obrazovnog sustava 

na području Općine Gračišće i doprinijet će se otvaranju novih radnih mjesta budući da se namjerava 

zaposliti 10 novih djelatnika. 

 

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 

korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima) 

Nije primjenjivo za predmetni projekt obzirom da je korisnik Općina Gračišće. 

 

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 korisnik udruga ili 

vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima) 

Nije primjenjivo za predmetni projekt obzirom da je korisnik Općina Gračišće. 

 

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA  

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) 
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TROŠK

OVI 

PROJE

KTA  

2015. 
2016

. 
2017. 2018. 2019. 2020. Izvori sredstava 

1.-12.mj. 

1.-

12.m

j. 

1.-
6.mj. 

7.-

12.m

j. 

1.-
6.mj. 

7.-12.mj. 
1.-

6.mj. 
7.-

10.mj. 
1.-

6.mj. 

7.-

10.mj

. 

Proračun 

Općine 

Kredit 

HBOR-a 

Bespovra

tna 

sredstva 

(povrat) 

G.2. 

Trošak 

geodetsk

ih usluga 

 

21.937,50 

kn 
         

12. mj. 

2015. 

18.617,50 

kn; 2017. 

je plaćeno 

3.320,00 

kn 

 

I. Zahtjev 

za – 7. 

mj. 2019. 

19.743,75 

kn 

G.1. 

Trošak 

izrade 

glavnog 

projekta 

187.500,00 

kn  
         

izrađen u 

08. mj. 

2015. 

platit će se  

nakon 

dobivanja 

Odluke o 

dodjeli 

sredstava 

7.-12. mj. 

2018. 

187.500,00 

kn 

 

I. Zahtjev 

za isplatu  

– 7. mj. 

2019. 

168.750,0

0 

kn 

E.1. 

Trošak 

priprem

e 

dokume

ntacije 

za 

Natječaj 

  

23.75

0,00 

kn 

  

61.250,0

0 

kn 

 

   Prvi dio 

2017. je  
plaćen   

23.750,00 

kn, 

Drugi dio 

nakon 

Odluke o 

prihvatljiv

osti 2018.  

61.250,00 

kn -  

u 2 obroka 

 

 

I. Zahtjev 

za isplatu 

– 7. mj. 

2019. 

76.500,00 

kn 

 

Odluka o 

prihvatlji

vosti 

   

     

  

 

  

G.6. 

Trošak 

priprem

e i 

provedb

e nabave 

  

    
25.000
,00 kn 

 

  

 

05. mjesec 

2019. 

25.000,00 

kn 

I. Zahtjev 

za isplatu 

– 7. mj. 

2019. 

godine 

22.500,00 

kn 

A.1. 

Troškovi 

građenja 

 

 

 

 

   7.386.287,50 kn   

kontinuira

no nakon 

svake 

privremen

e situacije 

2019./2020

. 

7.386.287,

50 kn 

I., II. i III. 

Zahtjev 

za isplatu 

– 7. i 11. 

mj. 2019. 

te 3. mj. 

2020. 

6.647.658

,75 kn 

B.1. 

Oprema 

 

 

 

     
488.712,50 

kn 
 

kontinuira

no nakon 

svake 

privremen

e situacije 

2019./2020

. 

488.712,50 

kn 

III. 

Zahtjev 

za isplatu 

– 3. mj. 

2020 

439.841,2

5 kn 
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G.4. 

Trošak 

stručnog  

nadzora 

 

 

 

 

   250.000,00 kn 

 

 

kontinuira

no nakon 

svake 

privremen

e situacije 

2019./2020

. 

250.000,00 

kn 

I., II. i III. 

Zahtjev 

za isplatu 

– 7. i 11. 

mj. 2019. 

te 3. mj. 

2020. 

225.000,0

0 kn 

P.1. 

Troškovi 

vođenja 

projekta 

 

 

 

 

  85.000,00 kn  

nakon 4. 

mj. 

provedbe 

31.250,00 

kn;  

nakon 7. 

mj. 

provedbe 

31.250,00 

kn 

neposredn

o prije III. 

Zahtjeva 

za isplatu  

22.500,00 

kn 

 

P.2. 

Kamate 

na kredit 

 

 

 

 

 

 
  294.418,75 kn 

tijekom 

korištenja 

kredita i 

otplate 

 

294.418,75 

kn 

  

P.3. 

Troškovi 

promidž

be i 

vidljivost

i 

 

 

 

 

   5.000,00 kn 

tijekom i 

nakon 

provedbe 

projekta 

2019.-

2020. 

5.000,00 

kn 

  

UKUPNO = 8.828.856,25 kn  
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Općina Gračišće raspolaže sa dostatnim financijskim kapacitetom za realizaciju predmetnog projekta s 

obzirom na planirano ishođenje kredita za financiranje projekta. Navedeni kapitalni projekt planiran je u 

Proračunu Općine Gračišće za 2018. godinu u okviru Programa 0911 Predškolsko obrazovanje pod 

stavkom Kapitalni projekt K100014 Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Gračišće. Potrebna financijska 

sredstva za realizaciju predmetnog projekta osigurat će se iz kapitalnih pomoći iz državnog proračuna 

temeljem prijenosa EU sredstava, te iz dobivenih zajmova od banaka izvan javnog sektora (dugoročni). 

Općina je kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića planirala u Planu razvojnih programa za razdoblje od 

2018.-2020. godine u okviru Cilja 3: „Upravljanje resursima“, a kao pokazatelj rezultata zacrtano je 

povećanje prostornih kapaciteta u djelatnosti predškolskog odgoja. Isto tako, prema Programu gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu u Općini Gračišće je predviđen projekt 

izgradnje dječjeg vrtića.  

U skladu s navedenim, Općina Gračišće raspolaže sa dostatnim financijskim kapacitetom potrebnim za 

uspješnu i pravovremenu provedbu predmetnog projekta odnosno za financiranje ukupnog ulaganja 

zajedno s općim troškovima u procijenjenoj vrijednosti od 8.828.856,25 kuna s uključenim PDV-om.   

Ukupno planirano ulaganje sastoji se od sljedećih troškova: troškovi izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u 

iznosu od 7.875.000,00 kuna, troškovi nadzora gradnje u iznosu od 250.000,00 kuna, troškovi projektanta 

u iznosu od 187.500,00 kuna, troškovi konzultantskih usluga u iznosu od 170.000,00 kuna, troškovi javne 

nabave u iznosu od 25.000,00 kuna i troškovi geodetskih usluga u iznosu od 21.937,50 kuna. Svi troškovi 

su s uključenim PDV-om.  U 2018. godini planirani su troškovi izgradnje i opremanja u iznosu od 

4.378.750,00 kuna (cca 50% ukupnih troškova izgradnje i opremanja). Svi troškovi iskazani su s PDV-om. 

Financiranje ulaganja planirano je iz kredita banke koji bi se u najvećem dijelu zatvorio sa sredstvima 

potpore iz EAFRD-a nakon isplate istih, uz ograničenja za opće troškove.  

Prema I. izmjenama proračuna Općine Gračišće za 2018. godinu plan ukupnih prihoda za 2018. godinu 

iznosi 12.685.300,00 kuna. Od toga, plan prihoda od poreza za 2018. godinu iznosi 2.916.544,00 kune, a 

obuhvaća prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge. Prihodi od 

inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u visini od 7.435.636,00 kuna, a odnose se 

na pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, 

pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i pomoći 

temeljem prijenosa EU sredstava. 

Prihodi od imovine planiraju se u visini od 510.120,00 kuna, a čine ih prihodi od financijske i 

nefinancijske imovine. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 

naknada planiraju se u visini od 1.561.000,00 kuna, a čine ih prihodi od upravnih i administrativnih 

pristojbi, prihodi po posebnim propisima, prihodi od komunalnog doprinosa i  komunalne naknade. 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 50.000,00 kuna, dok 

prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planiraju se u visini od 212.000,00 kuna. Prihodi od 

prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna. 
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Plan ukupnih rashoda za 2018. godinu iznosi 5.249.750,00 kuna. Rashodi za zaposlene predviđaju se u 

iznosu od 724.500,00 kuna, a obuhvaćaju bruto plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene te doprinose 

na plaće. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.851.750,00 kuna, a obuhvaćaju naknade troškova 

zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog 

odnosa, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 251.000,00 

kuna, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode. Subvencije se 

planiraju u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, 

te subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 868.000,00 kuna, a 

predstavljaju pomoći unutar općeg proračuna. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 

druge naknade planiraju se u iznosu od 164.000,00 kuna. Ostali rashodi predviđaju se u iznosu od 

290.500,00 kuna, a raspoređuju se za tekuće donacije i kapitalne pomoći. Rashodi za nabavu 

neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 80.000,00 kuna. Rashodi za nabavu 

proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 12.297.550,00 kuna, a odnose se na građevinske 

objekte, postrojenja i opremu, te nematerijalnu proizvedenu imovinu. Izdaci za otplatu glavnice primljenih 

kredita i zajmova planirani su u iznosu od 388.000,00 kuna, a odnose se na otplate glavnica i kamata kod 

kreditnih institucija.  

U računu zaduživanja/financiranja planirani su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2018. 

godinu u ukupnom iznosu od 388.000,00 kuna, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih 

kredita i zajmova. Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 4.400.000,00 

kuna.  

Prema stavci zaduženja, Općina Gračišće ima dva dugoročna kredita i jedan kratkoročni kredit. HBOR-ov 

kredit realiziran u 2009. godini za financiranje modernizacije nerazvrstanih cesta i revitalizaciju općinske 

zgrade (rok otplate: do 3 mjeseca poček + 12 godina otplate) – kvartalna rata otplate iznosi 21.700,00 

kuna.  

Kredit otvoren kod poslovne banke Erste Bank koji je realiziran u 2013. godini za rekonstrukciju lokalnih 

nerazvrstanih cesta (rok otplate je do 2024. godine) – kvartalna rata otplate iznosi 15.284,00 kune. Obveze 

po predmetna dva kredita se redovito podmiruju.  

 

Planirani projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića namjerava se financirati kreditom banke, te 

sredstvima potpore iz EAFRD-a. Ukupni planirani iznos ulaganja s uključenim općim troškovima iznosi 

8.828.856,25 kuna (s uključenim PDV-om). Pritom, procijenjeni troškovi izgradnje podrazumijevaju 

radove u pogledu posebnog zakona kojim se uređuju arhitektonski i inženjerski poslovi te djelatnosti u 

prostornom uređenju i gradnji. Zajednički iskaz procijenjenih troškova izgradnje dječjeg vrtića sastoji se 

od troškova unutar sljedećih projekata: arhitektonskog, građevinskog projekta konstrukcije, projekta 

elektroinstalacija, projekta vatrodojave, projekta vertikalno podizne platforme, projekta vodovoda i 

kanalizacije, te strojarskog projekta – grijanje, hlađenje i ventilacija.  
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Iz proračuna 2016. godine Općina Gračišće financirala je geodetske usluge potrebne za izradu projektne 

dokumentacije za predmetni projekt u iznosu od 18.617,50 kuna, a preostali dio plaćen je u prvoj polovici 

2017. godine. Glavni projekt izrađen je u kolovozu 2015. godine, a isti će Općina platiti iz proračuna 

nakon dobivene Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. Općina će iz proračuna financirati troškove 

kamata tijekom otplate kredita u procijenjenom iznosu od 294.418,75 kuna. Troškove promidžbe i 

vidljivosti tijekom provedbe projekta Općina Gračišće planira financirati iz proračuna u iznosu od 

5.000,00 kuna. Provedbom aktivnosti promidžbe i vidljivosti označit će se ulaganje tijekom provedbe 

projekta i po dovršetku ulaganja u razdoblju od 5 godina nakon dovršetka istog, sukladno Prilogu 14. 

Natječaja. 

Za potrebe realizacije projekta Općina Gračišće namjerava ishoditi kredit od HBOR-a. Prema kreditnom 

programu HBOR-a „Kreditiranje EU projekata javnog sektora“ kako je korisnik kredita Općina, HBOR će 

kreditirati do 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om. Predmetni Program kreditiranja nudi 

mogućnost korištenja kredita do 18 mjeseci, uz mogućnosti počeka do 5 godina i rok otplate do 15 godina 

uključujući poček. Prilikom izrade dinamike financiranja projekta po godinama planirane provedbe, 

polazna pretpostavka je korištenje kredita 18 mjeseci tijekom provedbe projekta sukladno dinamici 

ulaganja uz rok otplate od 15 godina i kamatnu stopu od 3% godišnje. Kreditom će se financirati 100% 

vrijednosti investicije s uključenim PDV-om u ukupnom iznosu od 8.828.856,25 kuna. 

Tako će Općina iz kredita financirati troškove izgradnje i opremanja, a provedba projekta će trajati 22 

mjeseca (planira se započeti sa provedbom projekta u siječnju 2019. godine i završiti u listopadu 2020. 

godine). Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića financirat će se kontinuirano iz kredita prema ispostavljenim 

privremenim situacijama odnosno izvršenim radovima izgradnje i opremanja. Za navedene troškove će se 

tražiti povrat sredstava putem podnošenja tri rate Zahtjeva za isplatu tijekom 2019. i 2020. godine i to 

sljedećom dinamikom: mjesec kolovoz 2019. godine, mjesec travanj i studeni 2020. godine.  

Za opće troškove Općina Gračišće planira dobiti povrat bespovratnih sredstava u maksimalnom 

prihvatljivom iznosu od 148.560,00 kuna tijekom podnošenja rata Zahtjeva za isplatu sredstava.  

 

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA 

(navesti dosadašnja iskustva korisnika 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 

korisnika 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 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima) 

 

Općina Gračišće organizirana je putem ustroja Općine koju čine: Načelnik, Općinsko vijeće, Jedinstveni 

upravni odjel i Mjesni odbori. U Općini Gračišće zaposleno je ukupno 5 djelatnika i to redom kako slijedi: 
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općinski načelnik, pročelnik, referent za računovodstvene poslove i proračun, referent za mjesnu 

samoupravu i stručni suradnik za koordinaciju poslova općinskog načelnika i općinskog vijeća. 

Općina Gračišće raspolaže sa dostatnim operativnim kapacitetom za uspješnu i pravovremenu provedbu 

projekta. Za pripremu i provedbu predmetnog projekta Općina Gračišće će koristiti i konzultantske usluge 

vanjskih stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u ishođenju bespovratnih sredstava i vođenju projekata 

financiranih iz EU fondova. 

Djelatnici Općine Gračišće su u dosadašnjem razdoblju uspješno proveli niz projekata na području 

Općine, koji su se većim dijelom odnosili na provedbu infrastrukturnih projekata. Posebno treba istaknuti 

rekonstrukciju zgrade bivše škole u naselju Bazgalji, rekonstrukciju nerazvrstane ceste, rekonstrukciju 

škole u naselju Milotski Brijeg, izgradnju društvenog doma u naselju Batlug, izgradnju kanalizacijskog 

sustava u naselju Gračišće i niz drugih projekata kao što su proširenje groblja, izgradnja i rekonstrukcija 

lovačkog i vatrogasnog doma, popločenje starogradske jezgre i drugi projekti. Od navedenih potrebno je 

istaknuti sljedeće projekte: 

  

‐  U razdoblju od 2004. do 2007. godine izgrađen je društveni dom u naselju Batlug. Navedeni projekt 

sufinancirao se potporom Ministarstva regionalnog razvoja i proračuna Općine Gračišće, a vrijednost 

investicije iznosila je nešto manje od 1.000.000,00 kuna.  

‐  U 2011. godini završena je rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstane ceste dužine 6,9 kilometara: 

Gračišće-Sv. Juraj, Škljonki-Valeti i Perunčevac-Sv.Stjepan, a investicija se sufinancirala putem 

pretpristupnog IPARD programa približno u iznosu od 4.000.000,00 kuna.  

‐  Kroz tri faze u razdoblju od 2007. do 2012. godine izgrađen je kanalizacijski sustav u naselju Gračišće 

i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 5.000.000,00 kuna, a 

financirana je sredstvima Europske investicijske banke, Hrvatskih voda i proračuna Općine Gračišće.  

‐  Projekt rekonstrukcije stare škole u naselju Bazgalji sufinanciran je potporom Ministarstva 

regionalnog razvoja i proračuna Općine, a provodio se u tri faze od 2012. do 2014. godine – ukupna 

vrijednost investicije iznosila je približno 1.400.000,00 kuna.  

‐  Projekt popločenja starogradske jezgre realiziran je kroz dvije faze, a ukupna vrijednost investicije 

iznosila je 4.544.114,00 kuna. Prva faza je realizirana 2012. godine u iznosu od 2.867.874,00 kuna, 

dok je druga faza realizirana 2013. godine u iznosu od 1.240.278,00 kuna. Ukupna investicija 

pretežito je financirana sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja, Istarske županije i Općine 

Gračišće. 

‐  U projekt „Katinina kuća“, ulagano je kroz razdoblje od 2008. do 2010. godine, a ukupna vrijednost 

ulaganja iznosila je 1.139.528,00 kuna. Ulaganje je financirano sredstvima Ministarstva regionalnog 

razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, HBOR-a i Općine Gračišće, te se odnosilo na građevinske 

radove održavanja uporabljive građevine. Tijekom 2016. godine, izrađen je projekt adaptacije 

postojeće građevine Katinine kuće u Centar za posjetitelje, te je u 1. fazi uloženo 792.893,91 kuna, te 



 

Strana 1371 – Broj 29                         SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                  Utorak, 31. srpnja 2018. 

 

 

 
 

je projekt financiran iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini od strane 

Ministarstva turizma.  

‐  U okviru projekta REVITAS postavljena je i turistička informativna ploča na kojoj je prikazan plan 

srednjovjekovnog Gračišća, a postavljena je na zgradi Općinske uprave na samom ulasku u njihove 

prostorije. Na turističkoj informativnoj ploči označeno je 13 kulturnih znamenitosti na području 

starogradske jezgre Gračišća. Projekt REVITAS, pretežno financiran iz IPA sredstava obuhvaća 

mnogobrojne aktivnosti, a jedna od njih je opremanje 10 info točaka s pločom, metalnim stalcima i 

info kioscima na području Istarske županije, te obuhvaća i lokaciju Općine Gračišće.           

 

Isto tako, Općina Gračišće je izdvojila značajna financijska sredstva za obnovu kulturne baštine na 

području starogradske jezgre Gračišća za sljedeće kulturne znamenitosti: ulaganje u Špital, današnju 

Gradsku vijećnicu u iznosu od 2.199.000,00 kuna, ulaganje u Kulu u iznosu od 140.000,00 kuna, 2009. 

godine ulaganje u crkvu Sv. Pankracija u iznosu od 120.000,00 kuna, zatim u razdoblju 2010.-2014. 

godine ulaganje u crkvu Majke Božje na Placu u iznosu od 640.000,00 kuna i 2009. godine ulaganje u 

crkvu Sv. Antona u iznosu od 270.000,00 kuna.         

Za potrebe realizacije projekta bit će odgovorni i zaduženi stručni djelatnici Općine Gračišće sa iskustvom 

u planiranju i provedbi projekata. Formirat će se projektni tim za kvalitetnu i pravovremenu provedbu 

projektnih aktivnosti koji će se sastojati od 5 članova – voditelja projekta, projektnog asistenta, projektnog 

administratora, vanjskog stručnjaka konzultanta koji posjeduje dugogodišnje iskustvo u vođenju i 

provedbi EU projekata, zatim pripremi i provedbi javne i jednostavne nabave te vanjskog stručnjaka za 

provedbu stručnog nadzora gradnje. Izabrani djelatnici Općine raspolažu sa potrebnim iskustvom u 

timskom radu tijekom višegodišnje realizacije projekata na području jedinice lokalne samouprave.  

 

Uloga voditelja projekta je praćenje provedbe projektnih aktivnosti u cilju ispunjenja projektnih zadataka. 

Voditelj projekta, Nensi Fonović Rade (VSS, dipl. iur.) zaposlena je u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Gračišće od 2016. godine, a u Općini radi od 2010. godine na koordinaciji poslova općinskog 

načelnika i općinskog vijeća, zatim na poslovima savjetnika za proračun i financije, odnosno lokalnu 

samoupravu, opće i pravne poslove. Bit će odgovorna za provedbu projekta, odnosno izradu potrebnih 

izvješća i pripremu Zahtjeva za isplatu. Odredit će uloge svih članova projektnog tima. Trenutno je 

zaposlena na radnom mjestu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće. Posjeduje 

iskustvo u vođenju projekata u Općini Gračišće te u pripremi projektne dokumentacije, provedbi i vođenju 

projekata. Sudjelovala je u prijavi i provedbi projekata na natječaje Ministarstva turizma – Fond za 

turizam, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva kulture, Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva 

prometa. 

Projektni asistent, Natali Aničić (VSS, dipl. oec.) trenutno je zaposlena na radnom mjestu referenta za 

mjesnu samoupravu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće. U Jedinstvenom upravnom odjelu 

zaposlena je od 2012. godine. Posjeduje iskustvo u pripremi, provođenju i izvještavanju projekata 
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financiranih iz nacionalnih i EU fondova. Nadalje, posjeduje iskustvo pripreme tehničke i investicijske 

dokumentacije te obavlja stručne, normativne i dokumentacijske poslove. Projektni asistent će dogovarati 

koordinacijske sastanke i pomagati voditelju projekta. Isto tako, sudjelovat će u osiguranju promidžbe i 

vidljivosti projekta. 

 

Projektni administrator, Aleana Mijandrušić (SSS, oec.) bit će odgovorna za financijsko i administrativno 

praćenje projekta, a za isto će biti zadužen predstavnik računovodstva i financija Općine Gračišće. 

Projektni administrator bit će odgovoran za prikupljanje ponuda i faktura te za pravovremena plaćanja i 

kontrolu potrošnje sredstava u skladu s proračunom projekta. Zaposlena je na radnom mjestu referenta za 

računovodstvo i proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće od 2005. godine. Posjeduje 

dugogodišnje iskustvo na poslovima koji se odnose na računovodstvo, financije i proračun te iskustvo u 

financijskom i administrativnom praćenju projekata koje provodi Općina Gračišće. Isto tako, u Općini je 

odgovorna za prikupljanje ponuda i faktura te za pravovremena plaćanja i kontrolu potrošnje sredstava u 

skladu s proračunom. Osim navedenog posjeduje iskustvo rada u računovodstvu, uredskom poslovanju i 

arhiviranju predmeta.  

 

Za provedbu postupaka nabave će biti angažiran vanjski stručnjak, kojeg će prijavitelj angažirati kako bi 

proveo proces pripreme natječajne dokumentacije te provedbu svih postupaka nabave sukladno trenutno 

važećem Zakonu o javnoj nabavi. Isti je nositelj certifikata u području javne nabave, a do sada je 

sudjelovao u izradi natječajne dokumentacije značajnog broja projekata i proveo veći broj postupaka javne 

nabave. U suradnji s voditeljem projekta, pripremat će i provoditi postupke javne i jednostavne nabave 

temeljem važećeg Zakona o javnoj nabavi i Odluci Općine Gračišće o provedbi postupaka jednostavne 

nabave male vrijednosti, pripremati odgovore, izrađivati dokumentaciju za nadmetanje tijekom trajanja 

pojedinačnih nabava, izrađivati i pregledavati ugovore o nabavi roba, radova i usluga s odabranim 

ponuditeljima te arhivirati dokumentaciju iz postupaka nabave. Ovaj vanjski stručnjak će koordinirati 

ispunjenje svojih zadataka s voditeljem projekta i projektnim asistentom, sukladno njihovim 

odgovornostima te usklađenosti dinamike provedbe postupaka nabave s aktivnostima izgradnje i 

opremanja dječjeg vrtića.  

 

Stručnjak za arhitektonsko-građevinsko savjetovanje, odnosno nadzor gradnje bit će angažiran kao vanjski 

stručnjak. Angažirat će se osoba sa iskustvom u građevinskom i arhitektonskom savjetovanju. Ista osoba 

će provoditi nadzor aktivnosti izgradnje i opremanja dječjeg vrtića. Osiguravat će kontinuitet gradnje, a 

njegovo dugogodišnje iskustvo omogućit će da na vrijeme uoči moguće rizike i probleme prilikom 

izgradnje i opremanja objekta te će u suradnji s voditeljem projekta i ostalim članovima projektnog tima 

poduzeti odgovarajuće korektivne mjere za učinkovitu provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja dječjeg 

vrtića. Kao stručnjak za nadzor gradnje bit će angažirana visokoobrazovana osoba inženjerskog 
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usmjerenja ili ovlašteni arhitekt. Ovaj stručnjak će biti angažiran u okviru aktivnosti upravljanja projektom 

te će provoditi nadzor gradnje sukladno glavnom projektu i troškovniku.  

 

Općina Gračišće osigurat će upravljanje i održavanje realiziranim projektom na način da će isto prepustiti 

Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin, predškolskoj ustanovi, za razdoblju od minimalno 5 godina nakon 

realizacije istog. Predstavnici predškolske ustanove Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u suradnji s 

djelatnicima Općine Gračišće bit će zaduženi za upravljanje istim u razdoblju od minimalno 5 godina 

nakon konačne isplate sredstava i realizacije projekta. Novim vrtićem u naselju Gračišće upravljati će 

ravnatelj (VSS, prof. psihologije) Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, pročelnik (VSS, dipl. iur.) zaposlen u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće i voditelj računovodstva (VŠS, oec.) Dječjeg vrtića „Olga 

Ban“ Pazin. 

 

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) 

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin kao javna ustanova će nakon realizacije projekta upravljati radom vrtića. 

Trenutno, vrtić ima ukupno 84 zaposlenih djelatnika. 

Vrtić se financira iz gradskog i općinskih proračuna te iz roditeljskih uplata. Iz gradskog proračuna dječji 

vrtić se financira iz općih prihoda i primitaka, dok se putem tekućih i kapitalnih pomoći vrtić financira iz 

općinskih proračuna.  

Prema I. izmjeni Financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2018. godinu su planirani su 

ukupni prihodi u ukupnom iznosu od 11.480.100,00 kuna. Od toga, najznačajniji prihodi ostvaruju putem 

prihod iz nadležnog proračuna i iz HZZO-a koji su planirani u iznosu od 4.769.900,00 kuna, zatim pomoći 

iz inozemstva koje su planirane u iznosu od 3.707.200,00 kuna. Poslovanje vrtića se isto tako financira iz 

upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama – prihodi od 

roditeljskih uplata za sufinanciranje boravka i prehrane djece u vrtiću planirani su za 2018. godinu u 

iznosu od 2.982.000,00 kuna.  

Ukupni rashodi planirani su u istom iznosu od 11.480.100,00  kuna za 2018. godinu.  Rashodi za 

zaposlene planirani su u iznosu od 7.732.675,00 kuna. Rashodi za plaće i prava djelatnika će se financirati 

dijelom iz općih prihoda i primitaka Dječjeg vrtića temeljem potpisanog Kolektivnog ugovora dok će se 

dio financirati iz tekućih i kapitalnih pomoći iz općinskih proračuna potpisnica Sporazuma o 

sufinanciranju djelatnosti vrtića. Za 2018. godinu planirano je financiranje rashoda dječjeg vrtića iz općih 

prihoda i primitaka Dječjeg vrtića koji su planirani u iznosu od 4.769.000 kuna. Materijalni rashodi vrtića, 

odnosno rashodi koji se odnose na uredski materijal, rashode materijala i sirovina, energije, komunalnih 

usluga, usluga tekućeg i investicijskog održavanja objekata i opreme financirat će se dijelom iz vlastitih 

prihoda Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin koji su za 2018. godinu planirani u iznosu od 2.982.000,00 kune te 
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dijelom iz općih prihoda i primitaka Dječjeg vrtića, te prihoda od tekućih i kapitalnih pomoći. Materijalni 

rashodi planirani su u iznosu od 3.643.425,00 kuna za 2018. godinu. Isti se sastoje od rashoda za uredski 

materijal i ostalih materijalnih rashoda, rashoda materijala i sirovina, rashoda energije i sitnog inventara. 

Isto tako, dio rashoda poslovanja vrtića, materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene financirat će se, kao i 

do sada, iz tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna. 

1) Najveći dio prihoda će se financirati iz proračuna Općine Gračišće te iz roditeljskih uplata. Iz 

općinskog proračuna dječji vrtić se financira iz općih prihoda i primitaka, dok putem roditeljskih 

uplata ostvaruje vlastite prihode ostvarene obavljanjem osnovne djelatnosti.  

Izvore prihoda koji su nužni za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji 

projekta/operacije predstavljaju sljedeće stavke: 

 prihodi od cijene boravka (programa) djece u predškolskoj ustanovi sufinancirani od strane 

roditelja  

 opći prihodi iz proračuna Općine Gračišće 

 primici od zaduženja Općine (kreditna sredstva) 

 prihodi od sufinanciranja projekta bespovratnim sredstvima 

Za uspješnu provedbu projekta planiraju se rashodi plaća članova projektnog tima Dječjeg vrtića 

„Olga Ban“ Pazin koji će biti zaduženi za upravljanje dječjim vrtićem. Navedeni rashodi plaća 

financirat će se iz općih prihoda i primitaka dječjeg vrtića koji su planirani u iznosu od 4.769.900,00 

kuna. Opći prihodi i primici se u najvećem dijelu ostvaruju iz poreznih prihoda, te od zakupa gradske 

imovine.  

Materijalni rashodi za troškove prehrane djece će se financirati prihodima od cijene boravka djece u 

predškolskoj ustanovi. Osim troškova za prehranu djece, iz roditeljskih uplata će se financirati i 

režijski troškovi, a dio rashoda koji se odnose na plaće financirati će Općina iz proračuna, a dio 

rashoda plaća i kompletnog održavanja vrtića financirati će Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin.  

2) Rashodi nužni za kvalitetnu i pravovremenu provedbu projektnih aktivnosti odnose se na rashode za 

plaće članova projektnog tima, za promidžbu i vidljivost te za stručni nadzor tijekom provedbe 

projekta. Navedeni rashodi nužni za provedbu projekta financirat će se iz proračuna Općine Gračišće, 

odnosno iz kredita i iz bespovratnih sredstava. Za uspješnu provedbu projekta planiraju se troškovi 

plaća članova projektnog tima Općine koji će provoditi projekt. Isti će biti zaduženi za realizaciju 

cjelokupnog projekta – za provedbu aktivnosti pripreme i provedbe postupaka javne i jednostavne 

nabave, poslove administracije i financija tijekom provedbe projekta te aktivnosti promidžbe i 

vidljivosti. Za troškove stručnog nadzora gradnje u fazi izvođenja radova predviđeni su troškovi u 

iznosu od 250.000,00 kuna, a financirat će se iz kredita, odnosno bespovratnih sredstava tijekom 

podnošenja rata Zahtjeva za isplatu. Troškovi promidžbe i vidljivosti tijekom provedbe projekta 

planiraju se u iznosu od 5.000,00 kuna, a isti će se financirati iz proračuna Općine Gračišće. 
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Najznačajniji rashodi nužni za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji 

projekta/operacije odnose se na rashode plaća (posebice djelatnika Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin), 

materijalne rashode i rashode za održavanje dječjeg vrtića. 

Rashodi plaća odnose se na rashode djelatnika koji će upravljati vrtićem (ravnatelj vrtića i voditelj 

računovodstva). Prema I. izmjeni Financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2018. godinu 

su planirani rashodi za zaposlene u iznosu od 7.732.675,00 kuna. Rashodi za plaće i prava djelatnika 

će se financirati dijelom iz općih prihoda i primitaka dječjeg vrtića temeljem potpisanog Kolektivnog 

ugovora dok će se dio financirati iz tekućih i kapitalnih pomoći iz općinskih proračuna potpisnica 

Sporazuma o sufinanciranju djelatnosti vrtića. Prihodi iz općinskih proračuna planirani su za 

financiranje rashoda djelatnika vrtića.  

Materijalni rashodi vrtića, odnosno rashodi koji se odnose na uredski materijal, rashode materijala i 

sirovina, energije, komunalnih usluga, usluga tekućeg i investicijskog održavanja objekata i opreme 

financirat će se dijelom iz vlastitih prihoda Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin koji su za 2018. godinu 

planirani u iznosu od 3.643.425,00 kuna te dijelom iz općih prihoda i primitaka dječjeg vrtića. Isti se 

sastoje od rashoda za uredski materijal i ostalih materijalnih rashoda, rashoda materijala i sirovina, 

rashoda energije i sitnog inventara, rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda za 

komunalne usluge. 

 

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 korisnika, a koji 

su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od 

dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; 

navesti način upravljanja projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje 

projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima) 

Općina Gračišće planira novoizgrađeni dječji vrtić dati na upravljanje predškolskoj ustanovi, dječjem 

vrtiću „Olga Ban“ Pazin, na najmanje 5 godina od završetka projekta i isplate sredstava potpore. Za 

potrebe održavanja i upravljanja realiziranim projektom bit će odgovorni i zaduženi stručni djelatnici 

dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u suradnji s djelatnicima Općine Gračišće. Novim vrtićem u naselju 

Gračišće upravljati će 3 osobe, a biti će odgovorne za održavanje i upravljanje vrtićem nakon realizacije. 

Glavnu ulogu u održavanju i upravljanju vrtićem imati će ravnatelj (VSS, prof. psihologije) Dječjeg vrtića 

„Olga Ban“ Pazin, zatim pročelnik (VSS, dipl. iur.) zaposlen u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Gračišće i voditelj računovodstva (VŠS, oec.) Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin posjeduje ukupno radno iskustvo na poslovima psihologa od 

33 godine, te posjeduje potrebno znanje i iskustvo obzirom da je zaposlen na radnom mjestu ravnatelja 23 

godine. U dosadašnjem radu aktivno je sudjelovala u razvoju predškolske djelatnosti na Pazinštini 

odnosno u provedbi projekata koji su se odnosili na izgradnju novih i rekonstrukciju starih objekata. Isto 



 

Utorak, 31. srpnja 2018.                       SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                    Strana 1376 – Broj 29 

 

 

tako, sudjelovala je na projektima osuvremenjivanja procesa u predškolskoj djelatnosti. Kao vanjski 

suradnik u visokoškolskom obrazovanju odgajatelja i učitelja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

sudjelovala je 8 godina. Osim navedenih osoba zaduženih za upravljanje vrtićem, novi djelatnici zaposleni 

u vrtiću obavljat će poslove propisane zahtjevima i odredbama Državnog pedagoškog standarda, a sa 

ciljem adekvatnog provođenja programa predškolskog obrazovanja.   

Razvojem vrtića, djeca koja borave u istom imati će na raspolaganju posebne programe kao što su: 

programi ranog učenja jezika, likovni programi, sportski programi i drugo. U sklopu planiranog vrtića 

djeca će moći sudjelovati i na organiziranim druženjima i izletima u prirodi. Izgradnjom zgrade društvene 

namjene odnosno dječjeg vrtića osigurati će se prostor za prihvat nove djece vrtićke i jasličke dobi. Isto 

tako, održavanjem i upravljanjem objektom vrtića u razdoblju dužem od 5 godina, predškolska ustanova 

osigurati će adekvatan program odgoja i obrazovanja za svu djecu s područja Općine, čime će se povećati 

standardi i kvaliteta odgoja. Provođenjem redovitog cjelodnevnog programa odgoja u vrtiću uspostaviti će 

se suradnja s osnovnim školama i bolja stupnjevitost odgoja i naobrazbe sve djece sa lokalnog područja 

čime će se osigurati lakše uključivanje djece u program osnovne škole. S obzirom da je na području 

Općine Gračišće u odnosu na prethodni popis stanovništva prisutan negativan trend kretanja stanovništva, 

odnosno dugoročan trend depopulacije, niski stupanj obrazovanja stanovnika te kako općina sukladno 

indeksu razvijenosti zaostaje za prosjekom Republike Hrvatske, jedan od osnovnih prioriteta Općine je 

plansko i održivo upravljanje ljudskim resursima kroz dugoročno razdoblje. Povećanjem kapaciteta 

predškolskih ustanova u dugoročnom razdoblju stvorit će se adekvatni preduvjeti za razvoj konkurentnog i 

održivog gospodarstva Općine Gračišće zasnovanog na znanju s obzirom da je razina obrazovanja i znanja 

od presudnog značaja za razvoj ruralnog turizma, uslužnih djelatnosti i poljoprivrede kao strateških 

razvojnih smjernica.  

 

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 stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 

2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te se popunjen uljepljuje 

u ovom poglavlju). 

Predložak za 

izračun neto prihoda.xlsx
 

Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE  

Tablica izračuna neto prihoda 
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Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA  

Stavka 
Godina 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Prihodi od upravnih i 

administrativnih pristojbi   373.200 373.200 373.200 373.200 373.200 373.200 373.200 373.200 373.200 373.200 

A. Prihodi poslovanja (1+2) 0 373.200 373.200 373.200 373.200 373.200 373.200 373.200 373.200 373.200 373.200 

3. Rashodi za zaposlene   850.594 850.594 850.594 850.594 850.594 850.594 850.594 850.594 850.594 850.594 

4. Materijalni rashodi   455.428 455.428 455.428 455.428 455.428 455.428 455.428 455.428 455.428 455.428 

5. Financijski rashodi   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

6. Trošak amortizacije   193.196 193.196 193.196 193.196 193.196 193.196 193.196 193.196 193.196 193.196 

B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8) 0 1.499.718 1.499.718 1.499.718 1.499.718 1.499.718 1.499.718 1.499.718 1.499.718 1.499.718 1.499.718 

C. Dobit/gubitak [A-B] 0 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 

D. Ulaganje u materijalnu imovinu 8.125.000                     

E. Ulaganje u obrtna sredstva 703.856                     

F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E] 8.828.856 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 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 -1.126.518 

II. Trošak amortizacije 0 193.196 193.196 193.196 193.196 193.196 193.196 193.196 193.196 193.196 193.196 

III. Ukupna kapitalna ulaganja 8.828.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. Novčani tok [I + II - III] -8.828.856 -933.322 -933.322 -933.322 -933.322 -933.322 -933.322 -933.322 -933.322 -933.322 -933.322 

V. Ostatak vrijednosti projekta                     -1381545,15 

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] -8828856,3 -897425,4 -862909,0 -829720,2 -797807,9 -767123,0 -737618,2 -709248,3 -681969,5 -655739,9 -1563841,6 

VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) 

[suma diskontiranog novčanog toka]   

-

17.332.259,36 

IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / 

suma III)   -1,96 

X. Ukupan iznos umanjenja potpore 0,00 

  diskontna stopa 4,00%   
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10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE 

LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG 

LAG-a 

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne 

razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je 

vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom 

strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i 

prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj 

glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj 

glasnika/link na mrežnu stranicu) 

 

Predmetni projekt, odnosno zahvat u prostoru usklađen je sa strateškim razvojnim programom Općine 

Gračišće. Isti je usklađen sa ciljevima i prioritetima dokumenta „Program ukupnog razvoja Općine 

Gračišće 2015.-2020.“ – Strategija razvoja. U okviru navedenog Programa projekt je usklađen sa ciljem 3. 

„Upravljanje resursima“ i Prioritetom 7. „Razvoj ljudskih resursa“ kojim se nastoji unaprijediti kvaliteta 

života kroz poboljšanje i razvoj infrastrukture. Mjera 17. pod nazivom Izgradnja dječjeg vrtića predviđa 

realizaciju predmetnog projekta Općine.  

U okviru predmetnog strateškog cilja odnosno prioriteta „Upravljanje resursima“ PUR-a navedeno je 

sljedeće: „Razvoj ljudskih potencijala započinje već u najranijoj dobi koja je ključna i najvažnija za 

oblikovanje osobnosti, karaktera i moralnih vrijednosti buduće odrasle osobe. Izgradnja i opremanje 

dječjeg vrtića, osim što je kompatibilna drugom postavljenom strateškom cilju (povećanje kvalitete života) 

te se direktno odražava na reduciranje emigracije mladog stanovništva iz područja općine, značajno će 

poboljšati razinu predškolskog obrazovanja. Nadalje, odvajanjem dječjeg vrtića iz prostorija osnovne 

škole, kao i izgradnja sportske dvorane u njenoj neposrednoj blizini, poboljšati će i kvalitetu 

osnovnoškolskog obrazovanja.“ 

Isto tako, unutar predmetnog prioriteta navedeno je sljedeće: „Općina Gračišće je premala sredina da bi 

se na njenom području organiziralo adekvatno i kvalitetno srednjoškolsko i visoko obrazovanje, a što se 

gospodarstvo više razvija, ljudski resurs postaje sve važniji faktor njegovog razvoja. Ulaganje u 

obrazovanje najbolja je investicija u budućnost, a politika obrazovanja u dugom je roku najvažnija 

ekonomska politika.“ 

Cilj 3. „Upravljanje resursima“ i Prioritet 7. „Razvoj ljudskih resursa“ navode se u Poglavlju broj 2.3. pod 

nazivom „Cilj III. – Upravljanje resursima“ Programa ukupnog razvoja Općine Gračišće na stranici broj 9. 

Isto tako, Cilj 3. „Upravljanje resursima“ i Prioritet 7. „Razvoj ljudskih resursa“ navode se u Poglavlju 

broj 5. pod nazivom „Cilj III. – Upravljanje resursima“, odnosno potpoglavlju broj 5.1. Programa ukupnog 

razvoja Općine Gračišće – Strategija razvoja na stranici broj 29 i 30. U potpoglavlju 5.1.1. navodi se 

Mjera 17. koja se odnosi na Izgradnju dječjeg vrtića.  
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Na temelju članka 35. 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 i 18/13) i članka 30. Statuta Općine Gračišće 

(»Službene novine Grada Pazina», broj 5/13 i 21/13.), Općinsko vijeće Općine Gračišće  na sjednici 

održanoj 23. prosinca 2014. godine donijelo je Odluku o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine 

Gračišće za razdoblje 2015.-2020. (KLASA: 302-01/14-01/07, URBROJ: 2163/02-02-02-14-12). Odluka 

se nalazi na web stranici Općine Gračišće i nalazi se na sljedećem linku:  

http://www.gracisce.hr/images/stories/objava-pur.pdf  

Program ukupnog razvoja Općine Gračišće 2015.-2020. objavljen je na sljedećem linku:  

http://www.gracisce.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=43  

 

 

 

 

http://www.gracisce.hr/images/stories/objava-pur.pdf
http://www.gracisce.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=43
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11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I 

RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 

 

Pojašnjenje: 

- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1 

- Korisnik 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 korisnika. 

 

Projekt, odnosno ulaganje pod nazivom „Izgradnja dječjeg vrtića na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće“ biti će 

dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. Projekt se odnosi na izgradnju i 

opremanje područnog dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Gračišće. Lokacija budućeg dječjeg vrtića nalazi 

se u obuhvatu Prostornog plana uređenja Općine Gračišće, unutar izgrađenog dijela građevinskog 

područja naselja II. stupnja zaštite graditeljske baštine, na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće. 

Realizacijom projekta povećat će se kapacitet predškolskih ustanova u Općini Gračišće te će se osigurati 

kvalitetnije provođenje programa odgoja i obrazovanja u predškolskom odgoju što je od prioritetnog 

značaja za lokalno stanovništvo. U prostorima dječjeg vrtića predviđene su dvije mješovite vrtićke i jedna 

mješovita jaslička skupina, odnosno prostorije za prihvat nove djece u dobi od prve godine života do 

polaska u osnovnu školu. Dječji vrtić biti će dostupan za korištenje lokalnom stanovništvu i svim krajnjim 

korisnicima odnosno interesnim skupinama projekta. 

Kako planirani projekt predstavlja ulaganje u razvoj ljudskih resursa, ulaganje će biti dostupno sljedećim 

interesnim  skupinama: 

 djeca s lokalnog područja 

 djeca s lokalnog područja s teškoćama u razvoju i/ili motoričkim smetnjama u razvoju 

 segment roditelja s lokalnog područja 

 područni vrtići 

 područna škola Gračišće 

 sportski klubovi i društva 

 nezaposleni na području općine  

 ostalo lokalno stanovništvo 

Djeca s lokalnog područja jasličke i vrtićke dobi koristit će prostorije dječjeg vrtića. Pružati će im se 

cjelodnevni redoviti program boravka u vrtiću koji će biti usmjeren na zadovoljavanje njihovih potreba i 

potreba roditelja.  

Razvojem vrtića, djeca koja borave u istom imat će na raspolaganju i korištenje posebnih programa, a isti 

će biti prilagođen za korištenje djeci s teškoćama u razvoju i/ili motoričkim smetnjama u razvoju.  
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Segment roditelja s lokalnog područja prije svega se odnosi na stanovnike s područja Općine Gračišće, 

odnosno roditelje djece s obzirom da će izgradnja dječjeg vrtića zadovoljiti sve potrebe roditelja u pogledu 

adekvatne pomoći u odgoju i obrazovanju djece.  

Područni vrtići predstavljaju krajnje korisnike projekta s obzirom da područno odjeljenje dječjeg vrtića iz 

Gračišća nije u potpunosti adekvatno za prihvat postojećeg broja djece niti dodatnih 60 djece s tog 

područja. Novim dječjim vrtićem povećati će se kapacitet boravka djece, osigurati potreban broj djelatnika 

u odgojno-obrazovnom procesu čime će se poboljšati i olakšati odgoj djece iz postojećeg vrtića te 

rasteretiti dječji vrtići u Pazinu i Žminju.  

Isto tako, krajnji korisnik je područna škola u Gračišću, ali i ostale područne osnovne škole koje se nalaze 

u Pazinu i Žminju. Realizacija dječjeg vrtića osigurati će adekvatan program odgoja i obrazovanja za svu 

djecu s područja Općine Gračišće, čime će se povećati standardi odgoja, a što će olakšati osnovnoškolski 

odgoj. Provođenjem redovitog cjelodnevnog programa odgoja u vrtiću te suradnjom s osnovnim školama 

uspostaviti će se bolja stupnjevitost odgoja i naobrazbe djece lokalnog područja te omogućiti lakše 

uključivanje djece u program osnovne škole.  

Izgradnjom dječjeg vrtića, brojni sportski klubovi će u suradnji sa Općinom Gračišće putem sportskih 

dopunskih programa u sklopu vrtića aktivno promicati popularizaciju sporta među djecom i kasnije 

tijekom osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja poticati mlade na sport. Projektom će se razviti preduvjeti 

za razvoj sporta na tom području, što će utjecati na povećanje broja članova nogometnih klubova.  

Nadalje, lokalno stanovništvo će u dugoročnom razdoblju biti krajnji korisnik realiziranog projekta pošto 

će isti stvoriti osnovnu pretpostavku za razvoj konkurentnog gospodarstva Općine zasnovanog na znanju. 

Isto tako, smanjiti će se negativni trend kretanja stanovništva odnosno dugoročan trend depopulacije 

Općine te povećati stupanj obrazovanja stanovništva. U dugoročnom razdoblju izgradnjom vrtića stvoriti 

će se preduvjeti za razvoj poduzetništva, ruralnog turizma, prerađivačke industrije i poljoprivrede na 

lokalnom području s obzirom da je razina obrazovanja i znanja od presudnog značaja za razvoj navedenih 

sektora.  

Isto tako, krajnji korisnici su i nezaposleni na području Općine s obzirom da će realizacija projekta 

rezultirati novim zapošljavanjem. Izgradnjom vrtića planira se zaposliti 10 novih djelatnika, dok će se 

njegovim razvojem, po potrebi dodatno zaposliti i novi djelatnici. 

Iz navedenog proizlazi da će projekt „Izgradnja dječjeg vrtića na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće“, s obzirom na 

namjenu, svrhu, lokaciju i prioritetan značaj istog, biti dostupan lokalnom stanovništvu i većem broju 

interesnih skupina na području Općine. 

 

 

Datum:         Potpis i pečat: 
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Na temelju članka 35., stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

novine“ broj 91/96., 68/9.8, 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/06., 146/08., 

38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 5. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/12.) i članka 30. 

Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“, broj 21/18.), Općinsko vijeće Općine Gračišće 

na svojoj sjednici održanoj dana 30. srpnja 2018. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o prodaji suvlasničkih dijelova nekretnina u suvlasništvu 

Općine Gračišće 

 

I. 

Daju se na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda nekretnine u 

suvlasništvu Općine Gračišće, i to: 

Suvlasnički dio nekretnina oznake k.č. 541/1 ZGR i k.č. 541/2 ZGR, upisane u z.k.ul. 147 k.o. 

Gračišće, stambena zgrada, ukupne površine 408 m2 sa utvrđenom tržišnom vrijednošću, odnosno 

početnom cijenom u iznosu od 196.000.00 kuna (suvlasnički dio Općine Gračišće 25/176 iznosi 27.841,00 

kuna) i k.č. 8942/1, upisana u z.k.ul. 2948 k.o. Gračišće, građevinsko zemljište površine 1010 m2, sa 

utvrđenom tržišnom vrijednošću, odnosno početnom cijenom utvrđenom u  iznosu od 96.000.00 kuna 

(suvlasnički dio Općine Gračišće 125/880 iznosi 13.606,00 kuna). 

Predmetne nekretnine nalaze se u naselju Brozani.  

 

II. 

Početna prodajna cijena nekretnina utvrđena je procjenom tržišne vrijednosti nekretnina 

ovlaštenog sudskog vještaka graditeljske struke. 

 

III. 

Natječaj se provodi sustavom zatvorenih pisanih ponuda. 

 

IV. 

U skladu s ovom Odlukom i Odlukom o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine Gračišće, općinski načelnik objaviti će Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Gračišće. U natječaju će se naznačiti način i rok isplate kupoprodajne cijene za navedene 

nekretnine, te će se naznačiti mogućnost obročne otplate i to u  plaćanje u 3 (tri) jednaka mjesečna obroka. 

 

V. 

Pri odabiru najpovoljnije ponude Natječajna komisija za promet imovinom u vlasništvu Općine 

Gračišće vodit će se kriterijem najviše ponuđene cijene. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

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

 

KLASA: 943-01/18-01/03 

URBROJ: 2163/02-02-02-18-2 

Gračišće, 30. srpnja 2018. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
   Predsjednik  

Općinskog vijeća 

          Marijan Brozan, v.r. 
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Na temelju članka 35. 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., 18/13., 137/15. i 123/17.) i članka 

30. Statuta Općine Gračišće (»Službene novine Grada Pazina», broj 21/18.), Općinsko vijeće Općine 

Gračišće na sjednici održanoj 30. srpnja 2018. godine donosi 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se da će prodajna cijena za knjigu „25 godina Općine Gračišće“ iznositi 85,00 kuna s 

PDV-om. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada 

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

 

 

KLASA: 612-10/18-01/01 

URBROJ: 2163/02-02-02-18-6 

Gračišće, 30. srpnja 2018.  
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Na temelju članka 35., stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 

68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 

152/14), članka 5. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 

Gračišće („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/12.) i članka 45. Statuta Općine Gračišće („Službene 

novine Grada Pazina“, broj 21/18.), Općinski načelnik Općine Gračišće dana 31. srpnja 2018. godine, 

donosi 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnina u vlasništvu 

Općine Gračišće 

 

I. 

Daju se na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda nekretnine u vlasništvu 

Općine Gračišće, i to: 

 

Nekretnina oznake k.č. 9028, upisana u z.k.ul. 2243 k.o. Gračišće, površine 104 m2, građevinsko 

zemljište, s početnom cijenom u iznosu od 5.990,00 kuna 

Suvlasnički dio Općine Gračišće od 1200/4320 dijela nekretnine oznake k.č. 374 zgr,  upisana u 

z.k.ul. 2792 k.o. Gračišće, površine 147 m2, stambena zgrada, s početnom cijenom  koja za suvlasnički 

dio Općine Gračišće iznosi 3.917,00 kn. 

Predmetne nekretnine nalaze se u mjestu Lančišće. 

 

II. 

Početna prodajna cijena za  predmetne nekretnine utvrđena je procjenom tržišne vrijednosti 

nekretnina stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina.  

 

III. 

Natječaj se provodi sustavom zatvorenih pisanih ponuda. 

 

IV. 

U skladu s ovom Odlukom i Odlukom o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine Gračišće, općinski načelnik objaviti će Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Gračišće. U natječaju će se naznačiti način i rok isplate kupoprodajne cijene za navedene 

nekretnine, te će se naznačiti mogućnost obročne otplate i to  plaćanje u 3 (tri) jednaka mjesečna obroka. 

 

V. 

Pri odabiru najpovoljnije ponude Natječajna komisija za promet imovinom u vlasništvu Općine 

Gračišće vodit će se kriterijem najviše ponuđene cijene. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu dan  nakon objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

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

 

KLASA: 943-01/18-01/04 

URBROJ: 2163/02-01-01-18-2 

Gračišće, 31. srpnja 2018. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

Općinski načelnik 

          Ivan Mijandrušić,v.r. 

 


