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Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 

životinja („Narodne novine“ broj 102/17.) te članka 28. Statuta Općine Marina („Službeni glasnik“ 

Općine Marina broj 05/18.), Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 12. sjednici održanoj dana 

11.09.2018. godine donosi 

 

 

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE 

o načinu držanja kućnih ljubimaca, 

načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama  

te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa 

 

Članak 1. 

U Odluci o  načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim 

životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa 

(Službeni glasnik Općine Marina 20/18), čl. 20. st.1. mijenja se i glasi: 

 

„Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 

osoba i s njom izjednačeni subjekti ako: 

- postupa suprotno odredbi članka 8. ove Odluke; 

- postupa suprotno odredbi članka 10. st. 1., st. 6. i st. 7. ove Odluke; 

- postupa suprotno odredbi članka 11. ove Odluke. 

- postupa suprotno odredbi članka 12. ove Odluke 

 

Članak 2. 

Ostale odredbe Odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim 

životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa (Službeni 

glasnik Općine Marina 20/18) ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 3. 

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina. 

 

KLASA: 322-01/18-10/03 

URBROJ: 2184/02-03/01-18-5 

Marina, 11.09. 2018. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća: 

 

Davor Radić 
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Temeljem čl. 28. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina broj 05/18) 

 Općinsko vijeće Općine Marina  na svojoj 12. sjednici održanoj dana 11. rujna 2018.godine,  

donosi 

 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINSKOM NAČELNIKU 

ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE MARINA 

ZA PROJEKT „DJEČJI VRTIĆ I JASLICE U POZORCU“ 

Članak 1. 

Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Marina za provedbu ulaganja na području Općine 

Marina za projekt  „DJEČJI VRTIĆ I JASLICE U POZORCU“ sve sukladno čl.30. st. 15. 

Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine 

br.48/18), PODMJERA 7.4., TIP OPERACIJE 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

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

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” 

Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke je Prilog 12. Opis projekta sa svim ključnim informacijama o projektu, 

koji prilog je propisan Natječajem za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 

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

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u 

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

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina. 

KLASA: 601-02/18-20/07 

UR.BROJ: 2184/02-01/01-18-2 

Marina, 11. rujna 2018. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća: 

 

Davor Radić 
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PRILOG 
 

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE 

SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA 

(KLASA: 601-02/18-20/07  URBROJ: 2184/02-01/01-18-2 ) 

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) 

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE U POZORCU 

2. KORISNIK PROJEKTA 

2.1. NAZIV KORISNIKA 

Općina Marina 

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA 

Jedinica lokalne samouprave 

2.3. ADRESA KORISNIKA 

Ante Rudana 47. 21222 Marina  

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 

Ante Mamut, Načelnik 

2.5. KONTAKT 

Telefon: 021/889-088 

Faks: 021/796–541 

Email: tajnica@marina.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 „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 

Splitsko-dalmatinska županija 

3.2.2. GRAD/OPĆINA 

Općina Marina 

3.2.3. NASELJE/NASELJA 

Naselje Pozorac 

3.3. CILJEVI PROJEKTA 

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

Sadašnji prostor u kojem je smješten dječji vrtić, u sklopu administrativne zgrade Općine Marina, 

je neadekvatan, premalog kapaciteta i bez vanjskog prostora za igru. 

 

Realizacijom Projekta će se omogućiti uvođenje novih produljenih (cjelodnevnih) programa i 

omogućiti uvođenje jasličkog odjeljenja za djecu mlađu od 3 godine. 

 

Projektom je predviđena izgradnja i opremanje samostojeće zgrade dječjeg vrtića i jaslica u 

Pozorcu ukupne bruto površine 723 m2. 

Zgrada dječjeg vrtića je predviđena za 3 vrtićke i 1 jasličku skupinu sa svim potrebnim pratećim 

prostorima. Vrtić je namijenjen za 72 djece ukupno od čega je 60 vrtićke, a 12 jasličke dobi. 
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Opći cilj projekta:  

Podizanje kvalitete i standarda života stanovnika Općine Marina. 

Specifični ciljevi projekta: 

1. Izgradnja i opremanje nove samostojeće zgrade vrtića  (sukladno Glavnom projektu koji je 

sastavni dio ove projektne prijave) 

2. Otvaranje novih radnih mjesta 

3. Povećanje broja korisnika (upisane djece) 

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) 

R. br. cilja Naziv cilja Mjerljivi 

indikator 

Početno 

stanje 

Stanje po 

implementaciji 

projekta 

Očekivani 

rezultat 

1 Izgradnja i 

opremanje 

nove 

samostojeće 

zgrade vrtića   

Izgrađen 

objekt 

0 1 1 

2 Otvaranje 

novih radnih 

mjesta 

Nova radna 

mjesta 

0 3 3 

3 Povećanje 

broja 

korisnika 

Dodatno 

upisane djece 

0 25 25 

 

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 

 

Zbog planiranog povećanja broja upisane djece (korisnika), uvođenja novih produljenih 

(cjelodnevnih) programa te uvođenja jasličkog odjeljenja, pojavljuje se potreba za zapošljavanjem 

troje novih odgojitelja na puno radno vrijeme. 
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Pri tome se zadržavaju svi postojeći djelatnici DV „Bosiljak“ koji će po realizaciji Projekta otpočeti 

s radom u novoizgrađenom dječjem vrtiću i jaslicama u Pozorcu. Riječ je o četiri odgojitelja, dvije 

spremačice i jednoj kuharici. 

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

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

razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta) 

 

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

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

Planirani 

broj radnih 

mjesta 

Planirana godina ili 

planirano razdoblje 

stvaranja novog 

radnog mjesta nakon 

realizacije projekta 

1 Odgojitelj 3 

Stvaranje predmetnih 

novih radnih mjesta 

planirano neposredno 

po okončanju 

realizacije projekta 

 

 

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 razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli 

sredstava te je planiran završetak danom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.  
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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) 

Temeljem ishođene građevinske dozvole će se pristupiti građenju i opremanju dječjeg vrtića i 

jaslica u Pozorcu. 

Kao prethodnica neposrednom izvođenju radova, Općina Marina će provesti postupak javne 

nabave za izbor izvođača radova. 

Svi radovi će se izvoditi sukladno projektnoj dokumentaciji koja je sastavni dio građevinske dozvole. 

Po izvođenju radova, pristupit će se opremanju objekta. 

Po završetku svih projektom predviđenih radova, biti će izgrađen i opremljen objekt katnosti suteren i 

prizemlje, ukupne bruto površine 723 m2. 

U suterenu će se nalaziti sporedni pješački ulaz za osoblje, gospodarski prostori i prostori vrtićkog 

osoblja, dok će u prizemlju biti smještene dnevne sobe dječjeg vrtića i jaslica s pripadajućim 

garderobama i sanitarijama, glavni ulazni hall u vidu pvn-a sa spremištem, uprava vrtića te sanitarni 

čvor za posjetitelje.  Zgrada dječjeg vrtića je predviđena za 3 vrtićke i 1 jasličku skupinu sa svim 

potrebnim pratećim prostorima. Vrtić je namijenjen za 72 djece ukupno od čega je 60 vrtićke, a 12 

jasličke dobi. 

 

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) 

Pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije su kako slijedi: 

• riješeni su imovinsko-pravni odnosi 

• izrađen je glavni projekt 

• prikupljeno je mišljene o potrebi provedbe postupka procjene/ ocjene o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliš te glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu 

• prikupljene su suglasnosti javno-pravnih tijela 

• građevinska dozvola je u procesu ishođenja 
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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 (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'') iznosi 9.093.750,00 kn. 

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA 

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

vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja 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 i krajnji korisnici/interesne skupine projekta su kako slijedi: 

• Svi postojeći i budući stanovnici Općine Marina, 

• Svi postojeći i budući roditelji i njihova djeca (s prebivalištem na području Općine 

Marina) kao korisnici usluga novoizgrađenog objekta, 

• Svi postojeći i budući djelatnici u novoizgrađenom objektu. 
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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) 

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Pozorcu će višestruko doprinijeti Općini Marina i 

to kroz direktne i indirektne doprinose, koji su kako slijedi: 

Direktni doprinosi: 

• Otvaranjem triju novih radnih mjesta na puno radno vrijeme direktno se povećava zaposlenost na 

području Općine Marina 

• Podizanjem standarda i kvalitete predškolskog odgoja kroz usluge pružene u novoizgrađenom 

objektu, osigurava se direktna dodatna vrijednost kako postojećim, tako i budućim roditeljima i 

njihovoj djeci  

• Podizanjem kapaciteta predškolskog odgoja i uvođenjem jaslica pozitivno se utječe na broj 

upisane djece (korisnika) 

• Podizanje standarda, kvalitete i kapaciteta predškolskog odgoja kroz novoizgrađeni objekt, 

također se stvaraju nužni preduvjeti za još kvalitetniji rad i izvrsnost kako postojećih tako i 

budućih djelatnika vrtića 

Indirektni doprinosi: 

• Podizanje standarda, kvalitete i kapaciteta predškolskog odgoja u Općini Marina šalje se snažna 

pozitivna (demografska) poruka, kako postojećim stanovnicima, tako i onima koji razmišljaju o 

doseljenju u Općinu Marina, što može pozitivno utjecati na prirast stanovništva. 
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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 korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim 

djelatnostima) 

Nije primjenjivo, Korisnik u slučaju ovog Projekta je Općina Marina, a ne 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 korisnik 

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

Nije primjenjivo, Korisnik u slučaju ovog Projekta je Općina Marina, a ne udruga ili vjerska 

zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima. 
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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) 

U tablici koja slijedi prikazana je dinamika financiranja projekta po godinama planirane provedbe 

do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta, sa navedenim svim planiranim izvorima sredstava 

potrebnih za provedbu projekta. Svi izraženi iznosi su u kunama. 

 

Početak provedbe projekta je planiran za 1.1.2019. godine s rokom trajanja 24 mjeseca, zaključno 

s 31.12.2020. godine. 

Planirano je podnošenje zahtjeva za isplatu kroz 3 rate i to kakao slijedi: 

• I. rata u iznosu od 50% ukupno odobrenog iznosa zaključno s 31.12.2019. 

• II. rata u iznosu od 25% ukupno odobrenog iznosa zaključno s 30.6.2020. 

• III. rata u iznosu od 25% ukupno odobrenog iznosa zaključno s 31.12.2020. 

Kao što je razvidno iz gornje tablice, financijska konstrukcija projekta je održiva i generira 

pozitivni kumulativni tijek novca kroz sve godine trajanja projekta.  

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) 
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I.-VI. 2019. VII.-XII. 2019. I.-VI. 2020. VII.-XII. 2020. UKUPNO

Građenje i opremanje sa PDV 4.546.875 2.273.438 2.273.438 9.093.750 

Ukupni iznos prihvatljivog 

ulaganja 0 4.546.875 2.273.438 2.273.438 9.093.750 

0 4.546.875 2.273.438 2.273.438 9.093.750 

Izvori financiranja

Ukupna potpora (proračun EU 

+ RH proračun) 3.720.000 1.860.000 1.860.000 7.440.000 

Vlastito financiranje 826.875 413.438 413.438 1.653.750 

Ukupno svi izvori financiranja 0 4.546.875 2.273.438 2.273.438 9.093.750 

Tijek novca 0 0 0 0 0 

Kumulativni tijek novca 0 0 0 0 0 

Stavke / godina projekta

Prihvatljivi troškovi

Ukupni troškovi (iznos) projekta 
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Općina Marina posjeduje relevantno iskustvo i raspolaže sa dostatnim ljudskim resursima za 

uspješnu provedbu ovdje predloženog projekta, kao i kontinuirano održavanje/upravljanje istim u  

za to predviđenom periodu, pa i duže. Niže navedeni djelatnici će se  optimalno alocirati na ovaj 

projekt te njegovo buduće održavanje/upravljanje, kako bi se osigurala potpuna dugoročna 

funkcionalnost i održivost izgrađenog objekta. 

Dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta je kako slijedi: 

• Djelatnici i stručne službe Općine Marine aktivno prate realizaciju projekta IZGRADNJA 

VODOVODA ZA NASELJE SEVID, koji se odvija na području Općine Marina i koji se 

financira u sklopu operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, 

odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda. Realizacija predmetnog projekta je u tijeku i 

provodi se temeljem ugovora o financiranju 771306/2017, sklopljenog između APPRRR-

a i Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, uz odobrenu potporu u iznosu od 6.824.131,89 kn 

• Službenici Općine Marina radili su na prijavi, a kasnije i na realizaciji projekta 

Rekonstrukciji lokalne ceste L-65078, od raskrižja s državnom cestom D8 do mjesta 

Sevid prema projektu od TRIVIUM d.o.o. Split oznake T.D. 21/14 u iznosu od 

3.014.231,50 kuna. 

• Službenici Općine uspješno su odradili prijavu prema Programu pripreme lokalnih 

razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Ministarstva regionalnog 

razvoja i fondova Europske unije za izradu projektno-tehničke dokumentacije za 

VATROGASNI DOM MARINA, gdje je Općini odobren iznos od 180.000,00 kuna 

temeljem Ugovora o sufinanciranju broj 08-F-U-0841/18-17, te je u tijeku provedba 

projekta. 

• Službenici Općine proveli prijavu na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje 

materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini, gdje je 

Općini temeljem Ugovora s Ministarstvom  za demografiju, obitelj mlade i socijalnu 

politiku odobren iznos od 310.751,00 kuna  za izradu projektno-tehničke dokumentacije 

za dječji vrtić i jaslice Pozorac i za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Vrsine. U tijeku je 

provedba. 

Održavanje i upravljanje realiziranim projektom te nužno izvještavanje će biti prepušteno sljedećim 

zaposlenicima Općine Marina: 

• Darija Najev, dipl. iur., VSS, stručnjak za provedbu postupaka nabave te vođenje i 

koordinaciju projekata sa 3 godine relevantnog iskustva 

• Jelena Dujmov, SSS, stručnjak za administrativno i računovodstveno praćenje realizacije 

projekta sa 20 godina relevantnog iskustva 

• Roko Matijaš ing. građ., VŠS, stručnjak za neposredno praćenje realizacije i dinamike 

radova u sklopu projekta sa 5 godina relevantnog iskustva 

Operativno upravljanje novoizgrađenim dječjim vrtićem i jaslicama u Pozorcu, po realizaciji 

projekta, će biti povjereno javnoj ustanovi dječjeg vrtića čiji je osnivač jedinica lokalne 

samouprave. Riječ je o ustanovi „Dječji vrtić Marina“, s dugogodišnjim iskustvom u operativnom 

upravljanju sa glavnim i 4 područna vrtića na području Općine Marina, a u koje je trenutno 

ukupno upisano cca 117 djece (korisnika).                 
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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) 

U tablici u nastavku su navedeni planirani izvori prihoda/sufinanciranja i rashoda nužni za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u 

predviđenoj funkciji projekta. Referentni promatrani period iznosi 10 godina od realizacije projekta. 

 

Kao što je razvidno iz gornje tablice ukupan planirani godišnji rashod poslovanja po realizaciji projekta (bez amortizacije) iznosi 1.375.269 kn, od 

čega najznačajniji iznos otpada na trošak plaća (1.050.000 kn) postojećih i novozaposlenih djelatnika. Slijedi stavka materijalnih rashoda koja 

kumulativno godišnje iznosi 230.000 kn, praćeno godišnjim troškom energije od 49.800 kn te planiranim troškom godišnjeg tekućeg održavanja od 

45.469 kn. 

Kako bi se namirili planirani rashodi, predviđeni su prihodi od sufinanciranja cijena usluga u iznosu od 280.000 kn godišnje, dok se ostatak namire 

rashoda planira osigurati iz proračuna u iznosu od 1.095.269 kn godišnje. 

 

 

 

str. 11/16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269

280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000

1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269

45.469 45.469 45.469 45.469 45.469 45.469 45.469 45.469 45.469 45.469

49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800

230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000

1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Trošak energije

5. Materijalni rashodi

6. Trošak plaća

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

C. Dobit/gubitak [A-B]

Stavka
Godina

1. Prihodi iz proračuna

2. Prihodi od sufinanciranja cijene usluga

A. Prihodi poslovanja (1+2)

3. Trošak održavanja
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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) 

Održavanje i upravljanje realiziranim projektom te nužno izvještavanje će biti prepušteno sljedećim 

zaposlenicima Općine Marina: 

• Darija Najev, dipl. iur., VSS, stručnjak za provedbu postupaka nabave te vođenje i 

koordinaciju projekata sa 3 godine relevantnog iskustva 

• Jelena Dujmov, SSS, stručnjak za administrativno i računovodstveno praćenje realizacije 

projekta sa 20 godina relevantnog iskustva 

• Roko Matijaš ing. građ., VŠS, stručnjak za neposredno praćenje realizacije i dinamike 

radova u sklopu projekta sa 5 godina relevantnog iskustva 

Operativno upravljanje novoizgrađenim dječjim vrtićem i jaslicama u Pozorcu, po realizaciji 

projekta, će biti povjereno javnoj ustanovi dječjeg vrtića čiji je osnivač jedinica lokalne 

samouprave. Riječ je o ustanovi „Dječji vrtić Marina“, s dugogodišnjim iskustvom u operativnom 

upravljanju sa glavnim i 4 područna vrtića na području Općine Marina, a u koje je trenutno ukupno 

upisano cca 117 djece (korisnika). 
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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). 

Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE   

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 

 

Tablica izračuna neto prihoda 

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda ) 

Kao što je razvidno iz tablice u nastavku, u referentnom razdoblju od 10 godina projekt ne ostvaruje neto prihod. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269 1.095.269

280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000

0 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269 1.375.269

45.469 45.469 45.469 45.469 45.469 45.469 45.469 45.469 45.469 45.469

49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800

230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000

1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

485.938 485.938 485.938 485.938 485.938 485.938 485.938 485.938 485.938 485.938

0 1.861.206 1.861.206 1.861.206 1.861.206 1.861.206 1.861.206 1.861.206 1.861.206 1.861.206 1.861.206

0 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938

9.093.750

0

9.093.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938 -485.938

0 485.938 485.938 485.938 485.938 485.938 485.938 485.938 485.938 485.938 485.938

9.093.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9.093.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00

1 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756

-9093750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-9.093.750,00

-1,00

0,00

diskontna stopa 4,00%

VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)

[suma diskontiranog novčanog toka]

III. Ukupna kapitalna ulaganja

IV. Novčani tok [I + II - III]

V. Ostatak vrijednosti projekta

VI. Diskontni faktor

VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]

Godina

1. Prihodi iz proračuna

Izračun diskontiranog neto prihoda

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

C. Dobit/gubitak [A-B]

D. Ulaganje u materijalnu imovinu

F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Godina

X. Ukupan iznos umanjenja potpore

IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)

I. Dobit/gubitak

II. Trošak amortizacije

2. Prihodi od sufinanciranja cijene usluga

Stavka

E. Ulaganje u obrtna sredstva

A. Prihodi poslovanja (1+2)

3. Trošak održavanja

4. Trošak energije

5. Materijalni rashodi

6. Trošak plaća

7. Trošak amortizacije

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA 

Stavka
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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) 

Naziv strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave: 

„STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE MARINA za razdoblje od 2016. do 2020. g.“ 

Cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta: 

STRATEŠKI CILJ 1: Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture te zaštita prirode 

Prioritet 1.2. Izgradnja, obnova i održavanje društvene infrastrukture 

Mjera 1.2.4. Izgradnja dječjeg vrtića u Marini 

Broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet 

Stranica 79, poglavlje „PRIORITETI, MJERE I INDIKATORI“. 

Broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave: 

Strategija razvoja Općine Marina je usvojena Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Općine 

Marina (KLASA:302-02/16-20/03; URBROJ: 2184/02-01/01-16-3; datum: 27.09.2016. 

Mjesto objave Akta; naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu 

Strategija razvoja Općine Marina je objavljena u Službenom glasniku Općine Marina broj 17/2016 

te je dostupna i na mrežnim stranicama Općine na sljedećoj poveznici: 

http://www.marina.hr/strategija-razvoja-opcine-marina-2016-do-2020/  
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11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM 

STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 

 

 

Ja, Ante Mamut, načelnik Općine Marina, u ime Općine Marina, ovim putem izjavljujem da će 

planirano ulaganje, odnosno projekt „DJEČJI VRTIĆ I JASLICE U POZORCU“,  

koji se realizira u sklopu podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

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

infrastrukturu“,  

tip operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

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

po svojoj realizaciji, biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama  i to: 

• svim postojećim i budućim stanovnicima Općine Marina, 

• svim postojećim i budućim roditeljima i njihovoj djeci (s prebivalištem na području 

Općine Marina) kao korisnicima usluga novoizgrađenog objekta, 

• svim postojećim i budućim djelatnicima u novoizgrađenom objektu 

 

 

 

 

Datum:       Potpis i pečat: 

        Ante Mamut, načelnik Općine Marina 

 

_____________________                                                     ______________________________ 
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Temeljem čl. 28. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina broj 05/18) 

Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 12. sjednici održanoj dana 11. rujna 2018.godine,  

donosi 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINSKOM NAČELNIKU 

ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE MARINA 

ZA PROJEKT „VATROGASNI DOM MARINA“ 

Članak 1. 

Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Marina za provedbu ulaganja na području Općine 

Marina za projekt  „VATROGASNI DOM MARINA“ sve sukladno čl.30. st. 15. Pravilnika o 

provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine br.48/18), PODMJERA 

7.4., TIP OPERACIJE 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

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

te povezanu infrastrukturu” 

Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke je Prilog 12. Opis projekta sa svim ključnim informacijama o projektu, 

koji prilog je propisan Natječajem za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 

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

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u 

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

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina. 

 

KLASA: 361-01/18-10/88 

UR.BROJ: 2184/02-02/01-18-2 

Marina, 11. rujna 2018. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća: 

 

Davor Radić 
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PRILOG 
 

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE 

SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA 

(KLASA: 361-01/18-10/88 URBROJ: 2184/02-01/01-18-2) 

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) 

VATROGASNI DOM MARINA 

2. KORISNIK PROJEKTA 

2.1. NAZIV KORISNIKA 

Općina Marina 

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA 

Jedinica lokalne samouprave 

2.3. ADRESA KORISNIKA 

Ante Rudana 47. 21222 Marina  

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 

Ante Mamut, načelnik 

2.5. KONTAKT 

Telefon: 021/889-088 

Faks: 021/796–541 

Email: tajnica@marina.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 „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 

Splitsko-dalmatinska županija 

3.2.2. GRAD/OPĆINA 

Općina Marina 

3.2.3. NASELJE/NASELJA 

Naselje Marina 

3.3. CILJEVI PROJEKTA 

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

Na području Općine Marina dugi niz godina djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Marina 

(DVD Marina). 

DVD Marina trenutno koristi u potpunosti neadekvatne  prostore na adresi Ante Rudana 47. Riječ 

je o suterenskom prostoru površine 54,68 m2, u kojem nedostaje dispečerski centar, ne postoji 

skladište za vatrogasnu opremu, ne postoje svlačionice za vatrogasce, kao ni prostor za okrijepu 

te sanitarni čvor. 

U postojećem prostoru također nedostaje servis za opremu vatrogasaca, kao i servis za vozila.  

Nadalje, u okviru trenutnog prostora ne postoji parking za vatrogasna vozila; trenutna 

parkirališna lokacija vatrogasnih vozila je udaljena preko 500 m od prostora gdje se nalaze 

vatrogasci, što znatno otežava i ugrožava pravovremenost intervencija.  

Dodatno, vozila se trenutno parkiraju na u potpunosti otvorenom prostoru, izloženom svim 

vremenskim (ne)prilikama što dovodi do ubrzanog propadanja istih. 
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U 2017. godini je DVD Marina imalo ukupno 120 intervencija. Za očekivati je kontinuiranim 

razvojem turizma (produljenjem sezone i povećanjem broja noćenja) da će rasti i potreba za 

intervencijama što svakako dodatno ukazuje na svekoliku nužnost za izgradnjom adekvatnog 

vatrogasnog doma, kako je predviđeno ovim Projektom. 

Realizacijom Projekta će se u potpunosti razriješiti svi prethodno naznačeni problemi te omogućiti 

osnivanje stručne službe unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marine, na koju će biti 

preneseno upravljanje i održavanje Projektom po njegovoj realizaciji.  

Projektom je predviđena izgradnja i opremanje zgrade vatrogasnog doma. Planirani objekt je 

samostojeći, katnosti prizemlje i kat, ukupne korisne površine 856 m2.  

Opći cilj projekta:  

Podizanje sigurnosti i standarda života stanovnika i posjetitelja Općine Marina. 

Specifični ciljevi projekta: 

4. Izgradnja i opremanje nove samostojeće zgrade vatrogasnog doma Marina  (sukladno 

Glavnom projektu koji je sastavni dio ove projektne prijave) 

5. Uspostavljanje stručne službe unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina 

6. Otvaranje novih radnih mjesta 

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) 

R. br. cilja Naziv cilja Mjerljivi 

indikator 

Početno 

stanje 

Stanje po 

implementaciji 

projekta 

Očekivani 

rezultat 

1 Izgradnja i 

opremanje 

nove 

samostojeće 

zgrade 

vatrogasnog 

doma   

Izgrađen 

objekt 

0 1 1 

2 Uspostavljanje 

stručne službe 

unutar 

Jedinstvenog 

upravnog 

odjela Općine 

Marina  

Uspostavljena 

stručna služba 

unutar 

Jedinstvenog 

upravnog 

odjela Općine 

Marina  

0 1 1 

3 Otvaranje 

novih radnih 

mjesta 

Nova radna 

mjesta 

0 3 3 
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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'': 

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

 

Zbog planiranog uspostavljanja stručne službe i daljnje profesionalizacije i podizanja standarda 

vatrogasne službe, pojavljuje se potreba za zapošljavanjem troje novih vatrogasaca na puno radno 

vrijeme. Pri tome se planira zadržati postojeće djelatnike DVD Marina koji će preći u radni odnos 

u novo uspostavljenu stručnu službu Jedinstvenog upravnog odjela. Riječ je vatrogasnom 

zapovjedniku i jednom vatrogascu. 

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

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

razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta) 

 

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

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

Planirani 

broj radnih 

mjesta 

Planirana godina ili 

planirano razdoblje 

stvaranja novog 

radnog mjesta nakon 

realizacije projekta 

1 Vatrogasac 3 

Stvaranje predmetnih 

novih radnih mjesta 

planirano neposredno 

po okončanju 

realizacije projekta 

 

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. 
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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 razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli 

sredstava te je planiran završetak danom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.  

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

800 znakova) 

Temeljem ishođene građevinske dozvole će se pristupiti građenju i opremanju vatrogasnog doma 

Marina. 

Kao prethodnica neposrednom izvođenju radova, Općina Marina će provesti postupak javne 

nabave za izbor izvođača radova. 

Svi radovi će se izvoditi sukladno projektnoj dokumentaciji koja je sastavni dio građevinske dozvole. 

Po izvođenju radova, pristupit će se opremanju objekta. 

Po završetku svih projektom predviđenih radova, biti će izgrađen i opremljen objekt katnosti prizemlje i 

kat, ukupne korisne površine 856 m2. 

 

U prizemlju zgrade će biti  smješteni: ulazni hol, dojavni centar sa spavaonicom, ured 

zapovjednika, sanitarni čvor i spremišta te cijeli funkcionalni sklop za vatrogasce - garderobe sa 

sanitarnim čvorom, praonica, alatnica i servis rekvizita te tri garažna mjesta za vatrogasna vozila s 

manjim spremištem.  

Na katu će se nalaziti 4 smještajne jedinice koje primaju 4 odrasle osobe, dnevni boravak za 

vatrogasce, manja vježbaonica s garderobom i sanitarnim čvorom, učionica te sanitarni čvor za 

goste uz 2 manja spremišta za spremačice. 

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 

• izrađen je glavni projekt 

• prikupljene su suglasnosti javno-pravnih tijela 

• građevinska dozvola je u procesu ishođenja 
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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 (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'') iznosi 8.235.400,00 kn. 

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA 

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

vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja 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 i krajnji korisnici/interesne skupine projekta su kako slijedi: 

• Svi postojeći i budući stanovnici Općine Marina, 

• Svi posjetitelji Općine Marina, 

• Svi postojeći i budući djelatnici u novoizgrađenom objektu. 
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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) 

Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma Marina će višestruko doprinijeti Općini Marina i to kroz 

direktne i indirektne doprinose, koji su kako slijedi: 

Direktni doprinosi: 

• Otvaranjem triju novih radnih mjesta na puno radno vrijeme direktno se povećava zaposlenost na 

području Općine Marina 

• Podizanjem standarda, kvalitete i kapaciteta vatrogasne službe omogućenog novoizgrađenim 

objektom, osigurava se direktna dodatna vrijednost u vidu sigurnosti svim stanovnicima i 

posjetiteljima Općine Marina 

• Podizanje standarda, kvalitete i kapaciteta vatrogasne službe kroz novoizgrađeni objekt, također 

se stvaraju nužni preduvjeti za još kvalitetniji rad i izvrsnost kako postojećih tako i budućih 

djelatnika 

Indirektni doprinosi: 

• Podizanje standarda, kvalitete i kapaciteta vatrogasne službe u Općini Marina šalje se pozitivna 

poruka, kako stanovnicima tako i posjetiteljima Općine, te se povećava osjećaj sigurnosti, što 

može pozitivno utjecati prvenstveno na ekonomsku granu turizma, ali i na demografska kretanja 

(odluke o doseljenju u Općinu Marina, prirodni prirast i sl.)  
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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 korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim 

djelatnostima) 

Nije primjenjivo, Korisnik u slučaju ovog Projekta je Općina Marina, a ne 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 korisnik 

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

Nije primjenjivo, Korisnik u slučaju ovog Projekta je Općina Marina, a ne udruga ili vjerska 

zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima. 

 

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) 

U tablici koja slijedi prikazana je dinamika financiranja projekta po godinama planirane provedbe 

do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta, sa navedenim svim planiranim izvorima sredstava 

potrebnih za provedbu projekta. Svi izraženi iznosi su u kunama. 
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Početak provedbe projekta je planiran za 1.1.2019. godine s rokom trajanja 24 mjeseca, zaključno 

s 31.12.2020. godine. 

Planirano je podnošenje zahtjeva za isplatu kroz 3 rate i to kakao slijedi: 

• I rata u iznosu od 50% ukupno odobrenog iznosa zaključno s 31.12.2019. 

• II rata u iznosu od 25% ukupno odobrenog iznosa zaključno s 30.6.2020. 

• III rata u iznosu od 25% ukupno odobrenog iznosa zaključno s 31.12.2020. 

Kao što je razvidno iz gornje tablice, financijska konstrukcija projekta je održiva i generira 

pozitivni kumulativni tijek novca kroz sve godine trajanja projekta. 

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 Marina posjeduje relevantno iskustvo i raspolaže sa dostatnim ljudskim resursima za 

uspješnu provedbu ovdje predloženog projekta, kao i kontinuirano održavanje/upravljanje istim u 

za to predviđenom periodu, pa i duže. Niže navedeni djelatnici će se  optimalno alocirati na ovaj 

projekt te njegovo buduće održavanje/upravljanje, kako bi se osigurala potpuna dugoročna 

funkcionalnost i održivost izgrađenog objekta. 
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I.-VI. 2019. VII.-XII. 2019. I.-VI. 2020. VII.-XII. 2020. UKUPNO

Građenje i opremanje sa PDV 4.043.750 2.021.875 2.021.875 8.087.500 

Stručni nadzor sa PDV 73.950 36.975 36.975 147.900 

Ukupni iznos prihvatljivog 

ulaganja 0 4.117.700 2.058.850 2.058.850 8.235.400 

0 4.117.700 2.058.850 2.058.850 8.235.400 

Izvori financiranja

Ukupna potpora (proračun EU 

+ RH proračun) 3.705.930 1.852.965 1.852.965 7.411.860 

Vlastito financiranje 411.770 205.885 205.885 823.540 

Ukupno svi izvori financiranja 0 4.117.700 2.058.850 2.058.850 8.235.400 

Tijek novca 0 0 0 0 0 

Kumulativni tijek novca 0 0 0 0 0 

Stavke / godina projekta

Prihvatljivi troškovi

Ukupni troškovi (iznos) projekta 
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Dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta je kako slijedi: 

• Djelatnici i stručne službe Općine Marine aktivno prate realizaciju projekta IZGRADNJA 

VODOVODA ZA NASELJE SEVID, koji se odvija na području Općine Marina i koji se 

financira u sklopu operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu,  

odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda. Realizacija predmetnog projekta je u tijeku i 

provodi se temeljem ugovora o financiranju 771306/2017, sklopljenog između APPRRR-

a i Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, uz odobrenu potporu u iznosu od 6.824.131,89 kn 

• Službenici Općine Marina radili su na prijavi, a kasnije i na realizaciji projekta 

Rekonstrukciji lokalne ceste L-65078, od raskrižja s državnom cestom D8 do mjesta 

Sevid prema projektu TRIVIUM d.o.o. Split oznake T.D. 21/14 u iznosu od 3.014.231,50 

kuna. 

• Službenici Općine uspješno su odradili prijavu prema Programu pripreme lokalnih 

razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Ministarstva regionalnog 

razvoja i fondova Europske unije za izradu projektno-tehničke dokumentacije za 

VATROGASNI DOM MARINA, gdje je Općini odobren iznos od 180.000,00 kuna 

temeljem Ugovora o sufinanciranju broj 08-F-U-0841/18-17, te je u tijeku provedba 

projekta. 

• Službenici Općine proveli su prijavu na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na 

poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. 

godini, gdje je Općini temeljem Ugovora s Ministarstvom  za demografiju, obitelj mlade i 

socijalnu politiku odobren iznos od 310.751,00 kuna  za izradu projektno-tehničke 

dokumentacije za dječji vrtić i jaslice Pozorac i za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Vrsine.  

U tijeku je provedba. 

Održavanje i upravljanje realiziranim projektom te nužno izvještavanje će biti prepušteno sljedećim 

zaposlenicima Općine Marina: 

• Darija Najev, dipl. iur., VSS, stručnjak za provedbu postupaka nabave te vođenje i 

koordinaciju projekata sa 3 godine relevantnog iskustva 

• Jelena Dujmov, SSS, stručnjak za administrativno i računovodstveno praćenje realizacije 

projekta sa 20 godina relevantnog iskustva 

• Roko Matijaš ing. građ., VŠS, stručnjak za neposredno praćenje realizacije i dinamike 

radova u sklopu projekta sa 5 godina relevantnog iskustva 

Operativno upravljanje i održavanje novoizgrađenim vatrogasnim domom Marina, po realizaciji 

projekta, će biti povjereno novo uspostavljenoj stručnoj služni unutar Jedinstvenog upravnog 

odjela. Općina Marina će odlučiti o optimalnom obliku novo uspostavljene stručne službe. Njeno 

uspostavljanje će svakako biti u okviru modaliteta dozvoljenih Natječajem za koji se ovim putem 

podnosi Projektna prijava. Riječ je o nekom od sljedećih oblika/modaliteta: trgovačkom društvu 

koje osniva korisnik (Općina Marina), javnoj ustanovi koju osniva korisnik (Općina Marina), ili 

službi/vlastitom pogonu koju osniva korisnik (Općina Marina). 

U novo uspostavljenu stručnu službu će prijeći u radni odnos postojeći djelatnici DVD Marina.  

Riječ je vatrogasnom zapovjedniku i jednom vatrogascu s višegodišnjim relevantnim i visoko 

vrijednim operativnim i organizacijskim iskustvom. 
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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) 

U tablici u nastavku su navedeni planirani izvori prihoda/sufinanciranja i rashoda nužni za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u 

predviđenoj funkciji projekta. Referentni promatrani period iznosi 10 godina od realizacije projekta. 

 

Kao što je razvidno iz gornje tablice ukupan planirani godišnji rashod poslovanja po realizaciji projekta (bez amortizacije) iznosi 973.038.000 kn, od 

čega najznačajniji iznos otpada na trošak plaća (580.000 kn) postojećih i novozaposlenih djelatnika. Slijedi stavka materijalnih rashoda koja 

kumulativno godišnje iznosi 320.000 kn, praćeno planiranim troškom godišnjeg tekućeg održavanja od 40.438 kn te godišnjim troškom energije od 

32.600 kn.  

Kako bi se namirili planirani rashodi, predviđeni su prihodi iz proračuna u iznosu od 973.038 kn godišnje. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038

973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038

40.438 40.438 40.438 40.438 40.438 40.438 40.438 40.438 40.438 40.438

32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600

320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000

973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Trošak energije

5. Materijalni rashodi

6. Trošak plaća

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

C. Dobit/gubitak [A-B]

Stavka
Godina

1. Prihodi iz proračuna

A. Prihodi poslovanja (1+2)

3. Trošak održavanja
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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) 

Održavanje i upravljanje realiziranim projektom te nužno izvještavanje će biti prepušteno sljedećim 

zaposlenicima Općine Marina: 

• Darija Najev, dipl. iur., VSS, stručnjak za provedbu postupaka nabave te vođenje i 

koordinaciju projekata sa 3 godine relevantnog iskustva 

• Jelena Dujmov, SSS, stručnjak za administrativno i računovodstveno praćenje realizacije 

projekta sa 20 godina relevantnog iskustva 

• Roko Matijaš ing. građ., VŠS, stručnjak za neposredno praćenje realizacije i dinamike 

radova u sklopu projekta sa 5 godina relevantnog iskustva 

Operativno upravljanje i održavanje novoizgrađenim vatrogasnim domom Marina, po realizaciji 

projekta, će biti povjereno novo uspostavljenoj stručnoj službi. Općina Marina će odlučiti o 

optimalnom obliku novo uspostavljene stručne službe. Njeno uspostavljanje će svakako biti u 

okviru modaliteta dozvoljenih Natječajem za koji se ovim putem podnosi Projektna prijava. Riječ 

je o nekom od sljedećih oblika/modaliteta: trgovačkom društvu koje osniva korisnik (Općina 

Marina), javnoj ustanovi koju osniva korisnik (Općina Marina), ili službi/vlastitom pogonu koju 

osniva korisnik (Općina Marina). 

U novo uspostavljenu stručnu službu će preći u radni odnos postojeći djelatnici DVD Marina. Riječ 

je vatrogasnom zapovjedniku i jednom vatrogascu s višegodišnjim relevantnim i visoko vrijednim 

operativnim i organizacijskim iskustvom. 
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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). 

Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE   

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 

 

Tablica izračuna neto prihoda 

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda ) 

Kao što je razvidno iz tablice u nastavku, u referentnom razdoblju od 10 godina projekt ne ostvaruje neto prihod. 

 

 

 

 

 

 

str. 13/16 



Stranica 546  -Broj 38/18    SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA    utorak, 11. rujna 2018. godine 
 
 

 

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik:       Ante Mamut – PRIPREMA: 

Jedinstveni upravni odjel Općine Marina 

 
 

 

 

str. 14/16 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038

0 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038 973.038

40.438 40.438 40.438 40.438 40.438 40.438 40.438 40.438 40.438 40.438

32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600

320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000

419.375 419.375 419.375 419.375 419.375 419.375 419.375 419.375 419.375 419.375

0 1.392.413 1.392.413 1.392.413 1.392.413 1.392.413 1.392.413 1.392.413 1.392.413 1.392.413 1.392.413

0 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375

8.087.500

0

8.087.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375 -419.375

0 419.375 419.375 419.375 419.375 419.375 419.375 419.375 419.375 419.375 419.375

8.087.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-8.087.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00

1 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756

-8087500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-8.087.500,00

-1,00

0,00

diskontna stopa 4,00%

VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)

[suma diskontiranog novčanog toka]

III. Ukupna kapitalna ulaganja

IV. Novčani tok [I + II - III]

V. Ostatak vrijednosti projekta

VI. Diskontni faktor

VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]

Godina

1. Prihodi iz proračuna

Izračun diskontiranog neto prihoda

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

C. Dobit/gubitak [A-B]

D. Ulaganje u materijalnu imovinu

F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Godina

X. Ukupan iznos umanjenja potpore

IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)

I. Dobit/gubitak

II. Trošak amortizacije

Stavka

E. Ulaganje u obrtna sredstva

A. Prihodi poslovanja (1+2)

3. Trošak održavanja

4. Trošak energije

5. Materijalni rashodi

6. Trošak plaća

7. Trošak amortizacije

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA 

Stavka



Stranica 547  -Broj 38/18    SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA    utorak, 11. rujna 2018. godine 
 
 

 

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – 

Odgovorni urednik:       Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina 

 
 

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) 

Naziv strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave: 

„STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE MARINA za razdoblje od 2016. do 2020. g.“ 

Cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta: 

STRATEŠKI CILJ 1: Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture te zaštita prirode 

Prioritet 1.2. Izgradnja, obnova i održavanje društvene infrastrukture 

Mjera 1.2.7. Vatrogasni dom Marina 

Broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet 

Stranica 80, poglavlje „PRIORITETI, MJERE I INDIKATORI“. 

Broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave: 

Strategija razvoja Općine Marina je usvojena Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Općine 

Marina (KLASA:302-02/16-20/03; URBROJ: 2184/02-01/01-16-3; datum: 27.09.2016. 

Mjesto objave Akta; naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu 

Strategija razvoja Općine Marina je objavljena u Službenom glasniku Općine Marina broj 

17/2016 te je dostupna i na mrežnim stranicama Općine na sljedećoj poveznici: 

http://www.marina.hr/strategija-razvoja-opcine-marina-2016-do-2020/  
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Stranica 548  -Broj 38/18    SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA    utorak, 11. rujna 2018. godine 
 
 

 

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – 

Odgovorni urednik:       Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina 

 
 

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM 

STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 

 

 

Ja, Ante Mamut, načelnik Općine Marina, u ime Općine Marina, ovim putem izjavljujem da će 

planirano ulaganje, odnosno projekt „VATROGASNI DOM MARINA“,  

koji se realizira u sklopu podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

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

infrastrukturu“,  

tip operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

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

po svojoj realizaciji, biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama  i to: 

• svim postojećim i budućim stanovnicima Općine Marina, 

• svim posjetiteljima Općine Marina, 

• svim postojećim i budućim djelatnicima u novoizgrađenom objektu. 

 

 

 

 

Datum:       Potpis i pečat: 

        Ante Mamut, načelnik Općine 

Marina 

 

__________________________    __________________________ 
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