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156

Temeljem članka 41. statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“, br.
05/18) i 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” temeljem Lokalne razvojne
strategije LAG-a “Središnja Istra” 2014.-2020., Općinsko vijeće Općine Žminj na
sjednici održanoj dana 13. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja
na području Općine Žminj - projekt “Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta
Žminj”

Članak 1.
Ovom odlukom daje se suglasnost Općini Žminj za provedbu ulaganja - projekt
“Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Žminj” (naselje Žminj k.č. 13704/3 k.o. Žminj),
na području Općine Žminj, prema priloženom prilogu “Opis projekta/operacije”.
Članak 2.
Suglasnost se daje 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” temeljem
Lokalne razvojne strategije LAG-a Središnja Istra 2014.-2020. u okviru Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjere 07 “Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, Podmjere 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.
U svrhu prijave projekta na natječaj naveden u prvom stavku ove točke, ovom
Odlukom se daje i suglasnost Općini Žminj za prijavu na natječaj.
Članak 3.
Prilog “Opis projekta/operacije” sastavni je dio ove Odluke.
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U prilogu iz prethodnog stavka navedeni su bitni podaci o projektu: naziv
projekta/operacije, naziv korisnika, kratki opis projekta/operacije, društvena
opravdanost projekta/operacije, financijski kapacitet korisnika i procjena troškova
projekta, način održavanja i upravljanja projektom/operacijom, usklađenost
projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom Općine Žminj.
Članak 4.
Ulaganje u projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Žminj” od posebnog je
interesa za lokalno stanovništvo i biti će dostupno lokalnom stanovništvu i različitim
interesnim skupinama.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom
glasniku Općine Žminj“.

KLASA: 361-08/19-01/01
URBROJ: 2171/04-01/19-15
Žminj, 13. svibnja 2019. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.

Prilog III.
UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 361-08/19-01/01 URBROJ: 2171/04-01/19-03 )
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“
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OPIS PROJEKTA
1. NAZIV PROJEKTA
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog
odgovarajućeg dokumenta)
IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA - ŽMINJ
2. NOSITELJ PROJEKTA
2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA
OPĆINA ŽMINJ
2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA
PAZINSKA 2/G
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
ŽELJKO PLAVČIĆ, općinski načelnik
2.5. KONTAKT
Tel. 052/846-250, e-mail: tamara.zgrablic.sirol@zminj.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
3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
ISTARSKA ŽUPANIJA
3.2.2. GRAD/OPĆINA
OPĆINA ŽMINJ
3.2.3. NASELJE/NASELJA
ŽMINJ
3.3. CILJEVI PROJEKTA
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Projektom se planira izgradnja i opremanje parka u samom centru Žminja koji se nalazi
odmah do osnovne škole koju polazi otprilike 350 učenika. Park će, budući da je to centralni
park Žminja, koristiti i oko 150 djece jasličke, vrtićke i predškolske dobi, kao i posjetitelji
Općine Žminj te je stoga jasno da će se provedbom projekta park približiti još većem broju
posjetitelja te poboljšati kvalitetu i pristup infrastrukturi kao i sam izgled centra naselja. To je
zapravo park koji bi djeca s područja Općine Žminj najviše koristila zbog same njegove
pozicije i upravo je zato odabran kao idealna lokacija kako bi još više privukao djecu i
njihove roditelje te kako bi se na taj način poboljšalo kvalitetu temeljnih usluga za lokalno
stanovništvo, osobito njihovo slobodno vrijeme te privukli djecu u prirodu znajući kako u
današnje vrijeme djeca sve više vremena provode pred kompjuterskim ekranima.
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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)
Cilj je djeci približiti park i igru modernim i sigurnim spravama te na taj način poboljšati
lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Smatramo da ćemo ostvarenje tog cilja moći vidjeti u
kratkom periodu po broju djece u parku ali i po samim komentarima roditelja i djece, odnosno
po tome koliko će oni zadovoljstvo pokazati, što je zapravo najbolji pokazatelj uspjeha u
projektu jer su oni ciljna skupina. Drugi cilj je poboljšati okolišne i društvene uvjete a to će
biti realizirano uređenjem okoliša parka i postavljanjem novih kanti na više punktova, kako
bismo djeci učili odgovornom ponašanju prema okolišu, čime će okoliš izgledati ljepše i
privlačnije te će se u kratko vrijeme vidjeti koliko će park više privlačiti djecu te koliko će biti
čišći i uredniji.
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
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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)

R.br.

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
Planirana godina ili
Planirani
planirano razdoblje
Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
broj radnih
stvaranja novog
mjesta
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.
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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“
18 mjeseci
6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a
najviše 800 znakova)
Izgradnja i opremanje parka započinje pripremom projekta i projektne dokumentacije,
sakupljanjem ponuda i dogovaranjem svih potrebnih radova. Nakon rješavanja pripremne
dokumentacije te izrade projekta slijedi prijava na natječaj. Nakon dobivanja sredstava
započinje odabir ponuditelja za opremanje parka te radovi na samoj izgradnji i opremanju
parka i to priprema terena za postavljanje sprava, rješavanje pitanja oborinske odvodnje,
poravnanje i nasipavanje terena, uređenje okoliša, postavljanje antistres podloga kako bi se
osigurala sigurnost djece te potom postavljanje samih sprava na za to predviđene lokacije
čime se namjerava park prilagoditi djeci od jasličkog pa sve do starijeg osnovnoškolskog
uzrasta.
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)
Riješeni su imovinsko pravni odnosi te je izrađen glavni projekt. Teren je velikim dijelom
otprije spreman za korištenje te će ga trebati samo dodatno urediti i kvalitetnije prilagoditi bez
većih troškova.
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)
220.000,00 kuna
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

___________________________________________________________________________
15. svibnja 2019.

Broj 4 / 19

Službeni glasnik Općine Žminj

Stranica 7

(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 jesu djeca sa područja Općine Žminj te njihovi roditelji kojima se izgradnjom
i opremanjem parka želi približiti infrastrukturu te poboljšati kvalitetu života u Općini Žminj i
kvalitetu provođenja slobodnog vremena. Park je otvoren za lokalno stanovništvo kao i za sve
ostale posjetitelje, dakle u potpunosti je otvoren za sve ciljne skupine ali i druge ljude. Budući
da je u zadnjih 5 godina svake godine na području Općine Žminj rođeno 25-30 djece
smatramo ovakve investicije itekako potrebnima i dobrodošlima jer je to također svojevrstan
poticaj mladim obiteljima koji su naša glavna ciljna skupina da ostaju na području naše
Općine, te da nam se mlade obitelji nastave doseljavati u Općinu i vide da se ulaže u djecu i
mlade koji su naša budućnost. Također s obziom na porast broja ležajeva na području Općine
Žminj, odnosno povećanje turstičkih kapaciteta smatramo da će i s te strane biti veoma
korisno i za iznajmljivače da njihovi gosti prilikom posjeta centru naselja mogu kvalitetno
provesti vrijeme s djecom, osobito s obzirom na lokaciju parka koji se nalazi odmah preko
puta pošte, banke, restorana, kafića, kioska i pekare, dakle zapravo idealna lokacija i za turiste
i prolaznike.
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)
Kao što je ranije navedeno, na području Općine Žminj trenutno se nalazi otprilike 500 djece u
uzrastu od jasličke do starije školske dobi, te se godišnje rodi 25-30 djece. Dakle ciljna
skupina nam je svake godine sve veća, park koji ćemo izgraditi i opremiti nalazi se na
idealnoj lokaciji u centru uz samu osnovnu školu te smatramo da će reakcije ciljane skupine
biti veoma pozitivne jer su naša ciljana skupina mladi roditelji koji će na ovaj način vidjeti da
se ulaže u kvalietu njihova života i života njihove djece koja su zapravo krajnji korinici ovog
projekta. Rezultati projekta biti će vidljivi kroz korištenje samog parka te kroz komentare i
reakcije samih krajnjih korisnika parka i njihovih roditelja.
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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)
___________________________________________________________________________
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)
___________________________________________________________________________
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)
148.000,00 kuna iz Mjere 2.1.1.
72.000,00 kn vlastita sredstva Općine Žminj iz općih poreznih primitaka
Projekt se planira u cijelosti završiti unutar 2019. godine po odobrenju sredstava
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“)
Općina Žminj je kadrovski potpuno osposobljena provoditi ovakve projekte samostalno.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žminj službenici kao nositelji projekta:
Tamara Žgrablić Širol, prof.kulturalnih predmeta, zadužena za vođenje projekta (završena
edukacija za vođenje i provedbu projekata)
Neda Kontić Orbanić, dipl.iur. - voditelj općih i pravnih poslova
Sanijela Bulić Kresina, dipl.oec. - financijsko računovodstveni poslovi u praćenju projekta
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Kristijan Benčić, dipl.oec. - pročelnik JUO zadužen za praćenje i realizaciju projekata,
položen certifikat za javnu nabavu
Vlastiti pogon koji je dio Jedinstvenog upravnog odjela ima zaposleno pet (5) namještenika
koji su zaduženi za održavanje javnih površina, imovine, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete,
pa tako i dječjih igrališta i parkova.
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)
Izvor prihoda za upravljanje odnosno održavanje projekta nakon dovršetka jest općinski
proračun. Dakle, kao i dosad, popravci, preinake i održavanje parkova obveza su same općine
te će financijska sredstva za to biti osigurana u općinskom proračunu Općine Žminj.
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)
5 osoba
- čistač javnih površina, vozač strojeva za održavanje javnih površina, električar, građevinski
tehničar, namještenik na održavanju općinske imovine
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

Predložak za
izračun neto prihoda.xlsx

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Tablica izračuna neto prihoda
(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda )
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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:
CILJ 1. Povećati konkurentnost lokalnog gospodarstva u skladu sa suvremenim tržišnim
trendovima
CILJ 2.Razviti i ojačati društvene i okolišne kapaciteta područja LAG-a
CILJ 2. - Razviti i ojačati društvene i okolišne kapacitete područja LAG-a
Opći cilj LAG-a “Središnja Istra” jest Stvoriti povoljne gospodarske i društvene preduvjete za
život na području LAG-a “Središnja Istra” do 2020. (Poglavlje 3, str. 26.), dok je specifični
cilj LAG-a “Središnja Istra” razviti i ojačati društvene i okolišne kapacitete područja LAG-a
“Središnja Istra” (Poglavlje 3, str. 26.). To se ostvaruje kroz Prioritet 2.1., odnosno povećanje
kvalitete i pristupa društvenoj infrastrukturi uvažavajući principe održivog razvoja (Poglavlje
3, str. 27.), mjeru 2.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu (Poglavlje 3, str. 28 i str.40.). Kroz navedene mjere planira se doći do
postavljenih ciljeva odnosno poboljšati kvalitetu života u ruralnim sredinama i stvoriti
poticajno okruženje za život lokalnog stanovništva, osobito mladih te time doći do konkretnih
rezultata i to do poboljšanih temeljnih usluga za lokalno stanovništvo i poboljšane okolišne i
društvene uvjete na području LAG-a “Središnja Istra”. Naš će projekt doprinijeti upravo tome,
poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva, osobito mladih, poboljšati kvalitetu
njihovog slobodnog vremena te stvoriti poticajno okruženje za mlade obitelji odnosno djecu
što je u vrijeme kada se sve veći broj ljudi odlučuje na napuštanje države veoma bitno da na
taj način zadržimo mlade i na sve moguće načine im poboljšamo kvalitetu života te ih
privučemo da svoje obitelji podižu upravo tu gdje jesu.
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.
___________________________________________________________________________
Datum:

Potpis i pečat:

7. svibnja 2019.
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Na temelju odredaba članka 3. i 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10.) i članka 41. Statuta Općine
Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj br. 5/18.), Općinsko vijeće Općine Žminj na
prijedlog Općinskog načelnika Općine Žminj, na sjednici održanoj dana 23. svibnja
2019. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 7/18. i 1/19.), u
tablici u članku 2., dodaje se alineja 17. koja glasi:
17.

Radnik na održavanju javne
rasvjete

IV.

namještenik
II. potkategorije
1.razine

11

2,65

Članak 2.
U preostalom dijelu Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj (Službeni glasnik Općine
Žminj broj 7/18. i 1/19.) ostaje i dalje na snazi u neizmijenjenom tekstu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Žminj, a primjenjuje se počevši od obračuna plaće za mjesec koji slijedi
nakon mjeseca stupanja na snagu Odluke.
KLASA: 023-01/18-01/07
URBROJ: 2171/04-01-19-3
Žminj, 23. svibnja 2019.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
Predsjednik Općinskog vijeća
Sanjin Stanić, v.r.

___________________________________________________________________________
15. svibnja 2019.

Broj 4 / 19

Službeni glasnik Općine Žminj

Stranica 12

158
Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br.
5/18.), a nastavno na dostavljenu Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu
djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Rapčići”, Klasa:
003-05/19-01/1, Urbroj: 2171/04-54-26-19-1 od 18.04.2019. godine, Općinsko vijeće
Općine Žminj na sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
u Dječjem vrtiću “Rapčići”

I.
Dječjem vrtiću “Rapčići” Žminj daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i
dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u
Dječjem vrtiću “Rapčići”, Klasa: 003-05/19-01/1, Urbroj: 2171/04-54-26-19-1 donijetu
na Upravnom vijeću Dječjeg vrtića dana 18.04.2019. godine.
II.
Sastavni dio ove Odluke čini Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu
djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Rapčići”, Klasa:
003-05/19-01/1, Urbroj: 2171/04-54-26-19-1 od 18.04.2019. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 601-01/19-01/01
Urbroj: 2171/04-01-19-6
Žminj, 23. svibnja 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.
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Na temelju članka 16. Statuta Dječjeg vrtića „RAPČIĆI“, Žminj, Upravno vijeće na sjednici
održanoj dana 18.04. 2019. godine donosi
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O UPISA DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA
KORISNIKA USLUGA U DJEČJEM VRTIĆU „ RAPČIĆI“

Članak 1.
U Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću
„Rapčići“ donesenog na 4. sjednici Upravnog vijeća KLASA: 003-05/17-01/1, URBROJ:
2171/ 04-54-26-17-1 od 5. svibnja 2017. godine, članak 4. mijenja se i glasi:
„Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem u sjedištu vtića u posljednjih 6 mjeseci.
Direktan upis u vrtić imaju djeca samohranih roditelja. Razvedeni roditelj nije samohrani
roditelj.
Direktan upis u vrtić imaju i djeca korisnika stalne novčane pomoći kao prava iz socijalne
skrbi kod osnivača Općine Žminj.”
Članak 2.
U članku 3. stavku 3. točka 5. briše se.
Članak 3.
U članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Kod bodovanja djece s teškoćama u razvoju bodovati će se preporuke specijalista psihologa,
logopeda i slično.“
Članak 4.
U članku 3. stavku 2. iza točke 12. dodaju se točke 13., 14., i 15. koje glase:
„13. Djeca roditelja koja su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa – 6
bodova,
14. Djeca polaznici predškolskih ustanova drugih osnivača izvan područja općine Žminj,
neovisno o tome je li boravak djeteta u toj predškolskoj ustanovi u prethodnoj godini bio
sufinanciran od strane Općine Žminj - 3 boda, i
15. Djeca zaposlenika dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj koji imaju prebivalište na području
Općine Žminj - 3 boda“.
Članak 5.
Članak 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Uz zahtjev za upis prilaže se:
a) Izvod iz matične knjige rođenih djeteta te braće i sestara
b) Domovnica djeteta
c) Potvrda o prebivalištu djeteta (ne starija od 6 mjeseci)
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d) Potvrde o zaposlenju (oba) roditelja ili skrbnika „elektronički zapis“ HZMO
e) Potvrde o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata ili samohraniteljstvu
f) Potvrda socijalnog ili drugog stručnog djelatnika o postojanju socijalne patologije u
obitelji
g) Potvrda o statusu studenta za roditelje (redovni /izvanredni studij)
h) Potvrda da je dijete s teškoćama u razvoju (kategorizacija)
i) Potvrda nadležnog tijela o invalidnosti općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad za
roditelja/skrbnika
j) Potvrda o dječjim doplatku
k) Liječničko uvjerenje o općem zdravstvenom stanju djeteta i procijepljenosti
Članak 6.
U članku 9. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„ Pod f) Stupanj socijalne patologije utvrđuje socijalni ili drugi stručni djelatnik
Centra za socijalnu skrb koji vrtiću dostavlja rješenje o stupnju socijalne patologije“
Članak 7.
U članku 11. dodaje se stavak 2. i 3. koji glase:
Da bi se lista prioriteta mogla objaviti potrebno je urudžbirati svaki zahtjev za upis i zadnji
broj urudžbenog broja na zahtjevu za upis predstavlja broj pod kojim se vodi upisano dijete i
koji će se objaviti u listi prioriteta ili konačnoj listi na oglasnoj ploči i internet stranici vrtića.
Svaki roditelj koji je predao zahtjev za upis dobiva urudžbeni broj pod kojim je predao
zahtjev za upis, a koji mu služi radi uvida u listu prioriteta te konačnu listu upisa djece na
oglasnoj ploči i internet stranici vrtića.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Rapčići“ stupa na snagu osmog (8) dana od
objave na oglasnoj ploči dječjeg vrtića.
KLASA:
UR.BROJ:
Žminj,
PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu objavljen dana _____________ godine
i stupio je na snagu dana __________ 2019. godine.
RAVNATELJ
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Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br.
5/18.), a nastavno na dostavljeni Prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić “Rapčići”
Žminj za pedagošku 2019/2020. godinu za redoviti 10-satni program i program
predškole,
Klasa:
601-06/19-01/01,
Urbroj:
2171/04-54-26-19-1
od
18.04.2019.godine, Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici održanoj 23. svibnja
2019. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.
Daje se naputak Dječjem vrtiću “Rapčići” Žminj da se za pedagošku 2019/2020.
godinu u redoviti 10-satni jaslički program primi najmanje 12 (dvanaestero) djece, u
redoviti 10-satni vrtićki program najmanje 15 (petnaestero) djece, a u program
predškole do 20 (dvadeset) djece, sukladno Državnom pedagoškom standardu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 601-01/19-01/01
Urbroj: 2171/04-01-19-7
Žminj, 23. svibnja 2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.

160
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Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne
novine 94/13, 73/17, 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom
(Narodne novine 50/17) i članka 59. Statuta Općine Žminj (Službeni glasnik Općine
Žminj, br. 5/18.), Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj 13. svibnja 2019.
godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj
Članak 1.
U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj, (Službeni glasnik
Općine Žminj broj 1/18.), članak 8. stavak 7. dopunjuje se na način da se u istom
članku dodaje slijedeća odredba:
“Korisnici usluge iz kategorije gospodarski subjekti sezonskog karaktera kada traje
privremena obustava djelatnosti, zadužuju se za spremnik volumena 80 litara.”
Članak 2.
U članku 8., iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:
“Iznimno od stavka 1. ovog članka, korisnike usluge iz kategorije kućanstva sa
jednim članom davatelj javne usluge zadužuje sa obračunskim volumenom spemnika
od 60 litara.”
Članak 3.
U preostalom dijelu Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj,
(Službeni glasnik Općine Žminj broj 1/18.), ostaje i dalje na snazi u neizmijenjenom
tekstu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Žminj.
KLASA: 363-10/17-01/02
URBROJ: 2171/04-01-19-13
Žminj, 13. svibnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.
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