
 

str. 1/10 

 

Prilog III. 

 

 

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE 

SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA 

(KLASA: _406-01/21-01/03__ URBROJ: __2123/06-01-21-3_ ) 

 

UNUTAR TIPA OPERACIJE 2.1.1 "RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U 

SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA LAG-a"   

LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a „MOSLAVINA“ 
 

OPIS PROJEKTA 

1. NAZIV PROJEKTA 

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

dokumenta) 

REKONSTRUKCIJA MJESNOG DOMA U VELIKOJ TRNOVITICI – UVOĐENJE PLINSKOG CENTRALNOG 

GRIJANJA 
 

2. NOSITELJ PROJEKTA 

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA 

Općina Velika Trnovitica 

 

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA 

Jedinica lokalne samouprave 

 

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA 

Velika Trnovitica 223A 

 

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 

Ivan Marković, općinski načelnik 

 

2.5. KONTAKT 

Tel: 043/542-038; e-mail: opcina-velika-trnovitica@bj.t-com.hr  

mailto:opcina-velika-trnovitica@bj.t-com.hr
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3. OPIS PROJEKTA 

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE 

TO 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika 

LAG-a“ unutar Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ 

3.1.1. PODMJERA 

2.1. POTPORA RAZVOJU DRUŠTVENE I REKREACIJSKE INFRASTRUKTURE 

3.1.2. TIP OPERACIJE 

2.1.1. RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA 

KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA LAG-a 

 

3.2. MJESTO PROVEDBE 

Velika Trnovitica 

 

3.2.1. ŽUPANIJA 

Bjelovarsko – bilogorska županija 

 

3.2.2. GRAD/OPĆINA 

Velika Trnovitica 

 

3.2.3. NASELJE/NASELJA 

Velika Trnovitica 

 

3.3. CILJEVI PROJEKTA 

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

Realizacijom projekta „Rekonstrukcija mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – uvođenje plinskog 

centralnog grijanja“ ostvaruju se slijedeći ciljevi:  

1. Obnova zgrade mjesnog doma u svrhu poboljšanja općih uvjeta za korisnike mjesnog 

doma, mještana Velike Trnovitice, civilnih društava i ostalih korisnika. 

2. Proširenje temeljnih lokalnih usluga za ruralno stanovništvo s naglaskom na slobodno 

vrijeme i kulturu. 

3. Poboljšanje kvalitete života mještana te smanjenje depopulacije ruralnih područja. 

4. Ujednačavanje razvoja cijelog područja Općine Velika Trnovitica 

5. Podizanje razine komunalnih usluga i standarda 

6. Ulaganjem u rekonstrukciju mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – uvođenjem plinskog 

centralnog grijanja postižu se ciljevi u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a 

„Moslavina“ sadržani u okviru Natječaja za TO „2.1.1 „RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE 
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INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 

LAG-a“ 

 

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) 

Provedbom rekonstrukcije mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – uvođenje plinskog centralnog 

grijanja ostvarit će se sljedeći rezultati: 

- Poboljšanje dostupnosti društvene infrastrukture 

- Unaprjeđenje stanja javne društvene infrastrukture 

- Povećana kvaliteta života i životni standard mještana Velike Trnovitice 

- Poticanje općih društvenih aktivnosti 

 

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta 

 

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE  

(Podcrtati 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) 

 

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

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

Planirani 

broj radnih 

mjesta 

Planirana godina ili 

planirano razdoblje 

stvaranja novog 

radnog mjesta nakon 

realizacije projekta 

    

    

 

Napomena: 

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3. 

„Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta“ i praćenje indikatora vezanih za provedbu 

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

projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. 

Na zahtjev LAG-a „Moslavina“/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 TO 

2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-

a“ unutar Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ 

Radovi na projektu „Rekonstrukcije mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – uvođenje plinskog 

centralnog grijanja“ će biti izvedeni u periodu od travnja 2022.god. do prosinca 2022. god.  

 

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI 

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

800 znakova) 

Aktivnosti Rekonstrukcije mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – uvođenje plinskog centralnog 

grijanja podrazumijeva Izrada projekta, montiranje sustava grijanja prema nacrtu i  stručni 

nadzor. 

 

Montiranje sustava centralnog grijanja uključuje: nabavu grijaćih kotlova, cijevi za grijanje, 

radijatora i ostalih elemenata plinskog centralnog grijanja; montiranje kompletne instalacije do 

pune pogonske sposobnosti sa ugradnjom svih potrebnih elemenata; dobavu i montiranje 

dimnjaka; uspostavljanje i puštanje sustava centralnog grijanja u rad. 

 

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) 

U SVRHU REALIZACIJE PROJEKTA PROVEDENE SU SLIJEDEĆE PRIPREMNE AKTIVNOSTI: IZRADA  

PROJEKTA 

 

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 
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nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 250.000 eura (s PDV-om) u 

kunskoj protuvrijednosti) 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA IZNOSI: 145.000,00 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 prijave projekta. 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 ZAPOČETE 

 

 

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) 

Realizacijom projekta „Rekonstrukcija mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – uvođenje plinskog 

centralnog grijanja“ kao ciljana skupina definiraju se svi mještani Općine Velika Trnovitica 

Krajnji korisnici/interesne skupine projekta su: 

1. Mještani Velike Trnovitice, 

2. Stanovnici Općine Velika Trnovitica 

3. Organizacije civilnog društva (DVD, udruge, vjerske zajednice) 

4. Posjetitelji, 

5. Ostali. 

 

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) 
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Općina Velika Trnovitica će provedbom ovog projekta unaprijedit stanje javne društvene 

infrastrukture u Velikoj Trnovitici („Rekonstrukcija mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – 

uvođenje plinskog centralnog grijanja“) čime će se direktno utjecati na kvalitetu života 

mještana. Poboljšanjem općih uvjeta za korisnike mjesnog doma povećat će se korištenje 

mjesnog doma te omogućiti ujednačavanje standarda u svim naseljima Općine Velika 

Trnovitica. S obzirom na krajnje korisnike ovog projekta, omogućit će se ugodan boravak svih 

ciljanih skupina u mjesnom domu.  

Rekonstrukcijom zgrade mjesnog doma postići će se energetski učinkovitije održavanje same 

zgrade i očuvanje od propadanja. 
 

 

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I 

DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE 

ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO 

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM 

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

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

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

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

djelatnostima) 

Nije primjenjivo 

 

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

ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO 

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

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

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

Nije primjenjivo 

 

6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA  

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE 

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

i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta) 
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Izvori sredstava za financiranje svih troškova projekta uključuju bespovratna novčana sredstva 

koja će se dodijeliti putem ovog natječaja te proračunska sredstva Općine Velika Trnovitica, 

kao nositelja projekta. U okviru ovog natječaja sredstva će se dodijeliti u obliku namjenskih 

bespovratnih novčanih sredstava od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika 

Hrvatska s 10% udjela. 

Nakon zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava, a po završetku svih radova i okončanoj situaciji 

planira se podnošenje Zahtjeva za isplatu.  

 

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 TO 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u 

svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ unutar Lokalne razvojne strategije LAG-a 

„Moslavina“ 

Općina Velika Trnovitica zapošljava 3 osobe na puno radno vrijeme u Jedinstvenom upravnom 

odjelu. Za provedbu projekta ključna i odgovorna osoba će biti pročelnica Adrijana Župljanin, 

struč.spec.oec., te će u suradnji sa stručnim suradnicima u LAG-u „Moslavina“ raditi na provedbi 

ovog projekta.  

Općina Velika Trnovitica će biti zadužena za održavanje i upravljanje projektom u svim fazama 

provedbe. Općina Velika Trnovitica te njeni djelatnici imaju znatno iskustvo u prijavama i 

provedbi nacionalnih i EU projekata što se može vidjeti u Tablici u nastavku teksta gdje su 

prikazani dosadašnji projekti ulaganja u infrastrukturu na području Općine Velika Trnovitica. 

 
PROJEKTI  TIJELO PROVEDBE VLASTITA/ 

SREDSTVA 

OPĆINE 

UKUPNO 

   

1. Rekonstrukcija krovišta 

na mjesnom domu u 

Gornjoj Trnovitici 

Ministarstvo prostornog uređenja, 

graditeljstva i državne imovine 

65.579,00 kn 

 

 

96.403,50 

 

 

161.982,50 

2. III. faza rekonstrukcije 

nogostupa u Novoj 

Ploščici 

Ministarstvo regionalnog razvoja i 

fondova EU 

284.188,06 

 

 

121.794,88 

 

 

405.982,94 

3. IV. faza rekonstrukcije 

nogostupa u Novoj 

Ploščici 

Ministarstvo regionalnog razvoja i 

fondova EU 

200.000,00 

 

 

406.926,10 

 

 

606.926,10 
 

 

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) 
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Prihodi nužni za upravljanje predmetnim objektom su prihodi od najma mjesnog doma u Velikoj 

Trnovitici. 

Rashodi koji nastaju održavanjem predmetnog objekta se odnose na troškove energije i na redovito 

održavanje mjesnog doma u Velikoj Trnovitici.  

 

Troškovi održavanja i energije financirat će se proračunskim sredstvima Općine Velika 

Trnovitica. 

 

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 TO 2.1.1. „Razvoj opće društvene 

infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ unutar Lokalne razvojne 

strategije LAG-a „Moslavina“; navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta 

prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim 

propisima) 

Održavanje zgrade mjesnog doma u Velikoj Trnovitici te poslove povremenog godišnjeg 

pregleda građevine, poslove održavanja i unapređivanja temeljnih zahtjeva za građevine i 

druge slične stručne poslove u razdoblju od 5 godina od dana konačne isplate sredstava iz 

TO 2.1.1 bit će zadužena Općina Velika Trnovitica, kao nositelj projekta. Konkretno 

Jedinstveni upravni odjel u čijem djelokrugu su poslovi održavanja i upravljanja objektima 

i infrastrukturom javne namjene. Zaposlenik Općine Velika Trnovitica – komunalni redar 

bit će osoba kojoj će se moći prijaviti eventualni nedostaci kao i hitni slučajevi interveniranja 

u održavanje navedene nekretnine. 

 

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-moslavina.hr.   

 

 

Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE  

(Podcrtati odgovor koji je primjenjiv za projekt) 

Predložak za 

izračun neto prihoda.xlsx

http://www.lag-moslavina.hr/
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Tablica izračuna neto prihoda 

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda ) 

10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM 

ODABRANOG LAG-a 

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije LAG- „Moslavina“, a iz kojih je vidljivo da je 

projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj 

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

s LRS) 

Cilj i prioriteti iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“  
Br. Poglavlja 4/str. 28 

 

Strateški cilj: Razvoj revitalizacije i održivog korištenja razvojne resursne osnove s jačanjem 

CLLD pristupa lokalnom razvoju 

Prioritetna mjera: Potpora razvoju društvene i rekreacijske infrastrukture 

Tip operacije: Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života 
stanovnika LAG-a.  

 

Usklađenost projekta s LRS: 
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Projekt pridonosi poboljšanju kvalitete života stanovnika područja Općine Velika Trnovitica, 

jer se provedbom iste poboljšava mjesni dom u Velikoj Trnovitici uvođenjem plinskog 

centralnog grijanja i na taj način utječe na zadržavanje stanovnika na tom ruralnom prostoru.   

 

11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM 

STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 

 

Pojašnjenje: 

- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za TO 2.1.1 „Razvoj opće 

društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ 

- 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. 

 

Ja, Ivan Marković, općinski načelnik Općine Velika Trnovitica, izjavljujem kako će se projekt 

„Rekonstrukcija mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – uvođenje plinskog centralnog grijanja“  

na  kč.br. 3104/1  k.o. Trnovitica provoditi u skladu s uvjetima natječaja za  TO 2.1.1. „Razvoj 

opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“. 

 

Rekonstrukcija mjesnog doma na  kč.br. 3104/1  k.o. Trnovitica dio je strateškog razvojnog cilja 

Općine, a odnosi se na poboljšanje i unapređenje uvjeta i kvalitete življenja stanovništva općine 

kroz obnovu i opremanje objekata javne društvene infrastrukture. Planirano ulaganje za cilj ima 

ujednačavanje dostupnosti i kvalitete korištenja javnih društvenih sadržaja čime se potiču opće 

društvene aktivnosti te stvaraju preduvjeti za ostanak obitelji u ruralnom području.  

 

Ciljane skupine i krajnji korisnici kojima će nakon završetka projekta biti osigurana dostupnost 

mjesnog doma su mještani Velike Trnovitice, kao i stanovnici cijelog područja Općine Velika 

Trnovitica, organizacije civilnog društva (dobrovoljna vatrogasna društva, udruge, vjerske 

zajednice) te ostali posjetitelji. 

 

Projektom će se utjecati na poboljšanje standarda života u ruralnom području, proširenje 

temeljnih lokalnih usluga za ruralno stanovništvo s naglaskom na slobodno vrijeme i kulturu te 

ujednačavanje razvoja cjelokupnog područja općine. Poboljšanjem kvalitete života u okviru 

predmetnog projekta, utječe se na sprječavanje iseljavanja stanovništva iz ruralnog područja te 

se time stvaraju preduvjeti za lokalni gospodarski razvoj.   

 

 

 

Datum:       Potpis i pečat: 

 

__26. studeni 2021. godine_____    __________________________ 


