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Na temelju članka 31.  Statuta Općine Maruševec  (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 

broj 11/13, 22/13, 43/15 i 13/18 ) , članka 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec 

(„Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 11/13, 43/15 i 13/18), članaka 21.-26.  Pravilnika 

o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. 

„Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ 

unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj 

pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-

2020. („Narodne novine“, broj 96/17 i 53/18),  Općinsko  vijeće Općine Maruševec  na  12.  

sjednici održanoj 30. studenog 2018. godine, donosi 

 

ODLUKU  

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

„REKONSTRUKCIJA SPORTSKE GRAĐEVINE (NOGOMETNO IGRALIŠTE)“  

na k.č.br. 1701/2 k.o. Donje Ladanje 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Maruševec za 

projekt „REKONSTRUKCIJA SPORTSKE GRAĐEVINE (NOGOMETNO IGRALIŠTE)“  na 

k.č.br. 1701/2 k.o. Donje Ladanje, u svrhu prijave na  NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA 

OPERACIJE 7.4. 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 2. 

Sastavni dio ove Odluke je Prilog „Opis projekta“ „REKONSTRUKCIJA SPORTSKE 

GRAĐEVINE (NOGOMETNO IGRALIŠTE)“ koji je sastavljen sukladno Natječaju za provedbu 

tipa operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu JIB: 74/09-18/01 BRS.:100/04/2, Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad. 

 

 

 

Članak 3. 

Podnositelj Zahtjeva za potporu i Korisnik potpore biti će: OPĆINA MARUŠEVEC, 

MARUŠEVEC 6, OIB: 26670454549. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MARUŠEVEC 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  404-01/18-01/03 

URBROJ:  2186-017/18-01 

Maruševec, 30. studeni  2018.                                                                                                        
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Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“.  

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                 Josip Špoljar, oec. 
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Prilog III. 

 

 

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE 

SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA 

(KLASA: 404-01/18-01/03, URBROJ: 2186-017/18-01 ) 

UNUTAR TIPA OPERACIJE 7.4. ULAGANJE U POKRETANJE, 

POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA 

RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I 

KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU  LRS 

LAG-a SJEVEROZAPAD  

 

OPIS PROJEKTA 

1. NAZIV PROJEKTA 

REKONSTRUKCIJA SPORTSKE GRAĐEVINE (NOGOMETNO IGRALIŠTE) 

 

2. NOSITELJ PROJEKTA 

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA 

Općina Maruševec 

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA 

Jedinica lokalne samouprave 

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA 

Maruševec 6, 42243 Maruševec 

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 

Damir Šprem, općinski načelnik 

2.5. KONTAKT 

Dragica Korpar, Maruševec 6, 42243 Maruševec 

E-mail: opcina@marusevec.hr 

Telefon: (042) 729-696,  fax: (042) 729-434 

 

mailto:opcina@marusevec.hr
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3. OPIS PROJEKTA 

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE 

3.1.1. PODMJERA 

Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije 

3.1.2. TIP OPERACIJE 

Tip operacije 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu  

 

3.2. MJESTO PROVEDBE 

Donje Ladanje, k.č.br. 1701/2 k.o. Donje Ladanje 

3.2.1. ŽUPANIJA 

Varaždinska županija 

3.2.2. GRAD/OPĆINA 

Općina Maruševec 

3.2.3. NASELJE/NASELJA 

Donje Ladanje 

 

3.3. CILJEVI PROJEKTA 

Podizanje kvalitete života  u ruralnom području – rekonstrukcijom sportske građevine 

(nogometno igralište) unaprijediti će se infrastrukturni uvjeti za pružanje ruralnih usluga koje 

uključuju slobodno vrijeme, namijenjeno lokalnoj zajednici. Projektom će se poboljšati uvjeti za 

pružanje usluga, te unaprijediti uvjeti za sportsko-rekreativne sadržaje te omogućiti ruralnoj 

zajednici da proširi opseg usluga vezanih za slobodno vrijeme i sport u naselju Donje Ladanje.  

Povećanjem dostupnosti usluga vezanih uz slobodno vrijeme i sport doprinosi se atraktivnosti 

sela i povećanju njegovog razvojnog potencijala.  

 

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA 

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori 

Projektom će se kroz provedbu aktivnosti rekonstrukcije sportske građevine (nogometnog 

igrališta) u naselju Donje Ladanje, unaprijediti uvjeti za provedbu sadržaja, koji se odnose na 

slobodno vrijeme i sport u lokalnoj zajednici. 
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Indikatori: 

- rekonstruirana sportska građevina (nogometno igralište) ukupne površine travnjaka nogometnog 

igrališta 7.270 m
2
,  postavljena nova ograda oko samog igrališta u duljini od 300 m', postavljena 

nova panelna ograda sa sjeverozapadne i jugoistočne strane nogometnog igrališta u duljini od 245 

m', 

- broj članova u sportskim udrugama na području Općine veći za 10% u godini nakon godine 

završetka projekta u odnosu na 2018. godinu. 

 

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta 

 

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE  

Ako je odgovor ''DA'': 

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

 

Nije primjenjivo. 

 

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA 

Trajanje projekta: 6 mjeseci. 

 

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI 

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

800 znakova) 

1. Upravljanje projektom i administracija (sklapanje Ugovora o financiranju, podnošenje zahtjeva za 

isplatu predujma, provedba postupka nabave za potrebe projekta i odabir izvođača za izvođenje 

radova, podnošenje zahtjeva za isplatu u ratama) 

2. Promidžba i vidljivost – označavanje ulaganja sukladno Pravilniku te kontinuirano praćenje 

projekta i izvještavanje šire javnosti o statusu projekta 

3. Radovi na rekonstrukciji sportske građevine (nogometnog igrališta) sukladno projektno tehničkoj 

dokumentaciji i troškovniku.  

 

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI 

U svrhu realizacije projekta izrađen je idejni i glavni projekt, ishođena je potvrda Upravnog 

odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije da se navedeni 

zahvat može izvoditi bez građevinske dozvole. Ishođeno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša 

i energetike da  za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti za 

ekološku mrežu. Čestica na kojoj se sportska građevina (nogometno igralište) nalazi je u 
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vlasništvu prijavitelja te su svi imovinsko-pravni odnosi riješeni. Projekt je u skladu sa 

Strategijom LAG-a Sjeverozapad. 

 

 

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 569.422,00  kuna s PDV-om. Ukupna vrijednost projekta 

je prihvatljiv trošak i uključuje slijedeće prihvatljive stavke: 

- troškovi izrade glavnog projekta od 33.750,00 kuna s PDV-om 

- troškovi rekonstrukcije u iznosu od 520.047,00 kuna s PDV-om i 

- opće troškove – stručni nadzor u iznosu od 15.625,00  kuna s PDV-om. 

 

 

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA 

Aktivnosti građenja nisu započele. 

 

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA 

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI 

Ciljane skupine projekta: 

1.)  Stanovnici naselja Donje Ladanje – 1.166 stanovnika (Izvor: DZS, 2011. godine) naselja 

Donje Ladanje koji će koristiti rekonstruiranu sportsku građevinu (nogometno igralište) za 

potrebe sportskih aktivnosti. 

2.) Članovi različitih sportskih udruga iz naselja Donje Ladanje, te članovi ostalih udruga sa 

područja Općine Maruševec koji će koristiti rekonstruiranu sportsku građevinu 

(nogometno igralište) za održavanje treninga, utakmica i drugih sportskih aktivnosti. 

Krajnji korisnici projekta: 

Stanovnici cijelog područja Općine Maruševec kojima će rekonstruirana sportska građevina 

(nogometno igralište) biti na raspolaganju za različite sportske aktivnosti. 

Sportske udruge sa područja cijele Općine Maruševec. 
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4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA 

Realizacijom projekta, koji predviđa rekonstrukciju sportskog objekta (nogometnog igrališta) u 

Donjem Ladanju, osigurati će se infrastrukturni preduvjeti za unapređenje kvalitete životnih 

uvjeta i usluga poveznih sa slobodnim vremenom za stanovnike Općine Maruševec, s obzirom da 

postojeći sportski objekt (nogometno igralište) zbog dotrajalosti i neispunjavanja osnovnih uvjeta 

ne ispunjava svoju osnovnu namjenu.  

Pozitivni učinci projekta: 

- rekonstrukcijom sportske građevine (nogometnog igrališta) udruge dobivaju adekvatne uvjete za 

obavljanje i provedbu svojih aktivnosti, 

- djeca s područja Općine Maruševec imaju adekvatne uvjete za provođenje slobodnog vremena i 

bavljenje sportom, 

- rekonstruirana sportska građevina poticajno djeluje na lokalnu zajednicu koja se više uključuje 

u društveni život kroz članstvo i volontiranje u udrugama. 

 

5. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA  

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE 

 

Ovaj projekt trajati će od siječnja do lipnja 2019. godine, odnosno ukupno 6 mjeseci. U mjesecu 

ožujku 2019. godine, Općina Maruševec podnijeti će zahtjev za predujam u iznosu 50% odobrene 

potpore. Tijekom prvog izvještajnog razdoblja, pravdat će se iznos odobren predujmom, a koji će 

biti utrošen na izvedene radove. U drugom završnom izvještajnom razdoblju, kroz Konačni 

zahtjev za isplatu potraživati će se preostala sredstva za nastale troškove u visini preostalih 50% 

odobrene potpore.  

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 569.422,00  kune s PDV-om. Svi troškovi su prihvatljivi 

i obuhvaćaju troškove rekonstrukcije u iznosu od 520.047,00 kuna s PDV-om te opće troškove 

(trošak izrade glavnog projekta i trošak stručnog nadzora) u ukupnom  iznosu od 49.375,00 kuna 

s PDV-om. 

Predmetni projekt se planira financirati putem dodijeljenih sredstava iz LAG-a Sjeverozapad te 

vlastitih sredstava Općine Maruševec. 

 

GODINA IZVRŠENJE PRORAČUNA 

2016. 8.164.161,21 

2017. 7.238.315,70 

 PLANIRANI PRORAČUN 

2018. 14.450.000,00 

2019. 17.870.000,00 
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2020. 18.205.000,00 

 

6. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA 

Općina Maruševec provela je sljedeće infrastrukturne projekte: 

1.Naziv projekta: Izgradnja općinske zgrade s vatrogasnim domom 

 

Razdoblje provedbe projekta: 2010.-2011.g. 

 

Ukupna vrijednost projekta: 3.373.771,45 kn sa PDV-om, od čega su radovi 3.295.081,45 kn sa 

PDV-om, i troškovi nadzora nad gradnjom 78.690,00 kn sa PDV-om. 

 

Opis projekta ukratko: U 840 kvadrata korisnog prostora smješten je Jedinstveni upravni 

odjel Općine Maruševec, te vatrogasci za čija su vozila i izgrađene garaže. 
 

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim: 

Voditelj projekta: načelnik Općine Maruševec 

Stručni suradnik: Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec 

mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo 

Ivan Vlahović, komunalni redar 

 
2.Naziv projekta: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Općini Maruševec 

 

Razdoblje provedbe projekta: 2014.- 2015.g. 

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.142.763,65 kn s PDV-om, od čega su radovi 2.113.049,65 kn s 

PDV-om, i troškovi nadzora nad gradnjom 29.714,00 kn s PDV-om. 

 

Opis projekta ukratko: Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste na području općine 

Maruševec proveden je s ciljem razvoja i poboljšanja osnovne infrastrukture u općini 

Maruševec, a što je direktno utjecalo na poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine. 

 

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim: 

Voditelj projekta: načelnik Općine Maruševec 

Stručni suradnik: Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec 

mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo 

Ivan Vlahović, komunalni redar 

  
3.Naziv projekta: Projekt izgradnje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na 

području Općine Maruševec 
 

Razdoblje provedbe projekta: 2014.g. 

 

Ukupna vrijednost projekta: 210.593,36 kn s PDV-om, od čega su radovi 196.337,50 kn s PDV-

om, i troškovi nadzora nad gradnjom 14.255,86 kn s PDV-om. 

 

Opis projekta ukratko: Izgrađena je energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na 

području Općine Maruševec. 

 

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim: 
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Voditelj projekta: načelnik Općine Maruševec 

Stručni suradnik: Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec 

mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo 

Ivan Vlahović, komunalni redar 

  
4.Naziv projekta: Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Maruševec 

 

Razdoblje provedbe projekta: 2015.g. 

 

Ukupna vrijednost projekta: 330.956,89 kn sa PDV-om, od čega su radovi 325.581,89 kn sa 

PDV-om, i troškovi nadzora nad gradnjom 5.375,00 kn sa PDV-om. 

 

Opis projekta ukratko: Projektom modernizacije nerazvrstanih cesta na području općine 

Maruševec utjecalo se na poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine. 

 

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim: 

Voditelj projekta: načelnik Općine Maruševec 

Stručni suradnik: Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec 

mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo 

Ivan Vlahović, komunalni redar 

 

5.Naziv projekta: Izgradnja prometnice u Poduzetničkoj zoni „Selnik“ 

 

Razdoblje provedbe projekta: 2015.g. 

 

Ukupna vrijednost projekta: 402.643,64 kn s PDV-om, od čega su radovi 396.693,64 kn s PDV-

om, i troškovi nadzora nad gradnjom 5.950,00 kn s PDV-om. 

 

Opis projekta ukratko: Na području Poduzetničke zone „Selnik“ izgrađena je i uređena 

prometnica. 

 

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim: 

Voditelj projekta: načelnik Općine Maruševec 

Stručni suradnik: Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec 

mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo 

Ivan Vlahović, komunalni redar 

 
6.Naziv projekta: Izgradnja n.n. mreže, javne rasvjete i DTK mreže u Poduzetničkoj zoni 

„Selnik“ 

 

Razdoblje provedbe projekta: 2015.-2016.g. 

 

Ukupna vrijednost projekta: 300.211,25 kn s PDV-om, od čega su radovi 295.211,25 kn s PDV-

om, i troškovi nadzora nad gradnjom 5.000,00 kn s PDV-om. 

 

Opis projekta ukratko: U Poduzetničkoj zoni „Selnik“ izrađena je n.n. mreža, javna rasvjeta i 

DTK mreža. 

 

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim: 

Voditelj projekta: načelnik Općine Maruševec 

Stručni suradnik: Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec 
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mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo 

Ivan Vlahović, komunalni redar 

 

7.Naziv projekta: Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Maruševec. 

 

Razdoblje provedbe projekta: 2016.g. 

 

Ukupna vrijednost projekta: 449.856,45 kn s PDV-om, od čega su radovi 443.231,45 kn s PDV-

om, i troškovi nadzora nad gradnjom 6.625,00 kn s PDV-om. 

 

Opis projekta ukratko: Projektom modernizacije nerazvrstanih cesta na području općine 

Maruševec utjecalo se na poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine. 

 

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim: 

Voditelj projekta: načelnik Općine Maruševec 

Stručni suradnik: Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec 

mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo 

Ivan Vlahović, komunalni redar 

 

 

 
8.Naziv projekta: Izgradnja priključaka za kanalizaciju i II faza izgradnje prometnica u 

Poduzetničkoj zoni „Selnik“ 
 

Razdoblje provedbe projekta: 2016.g. 

 

Ukupna vrijednost projekta: 631.833,73 kn s PDV-om, od čega su radovi 622.493,73 kn s PDV-

om, i troškovi nadzora nad gradnjom 9.340,00 kn s PDV-om. 

 

Opis projekta ukratko: U Poduzetničkoj zoni „Selnik“ izgrađen je priključak za kanalizaciju 

i izvršena je II faza izgradnje prometnica. 

 

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim: 

Voditelj projekta: načelnik Općine Maruševec 

Stručni suradnik: Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec 

mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo 

Ivan Vlahović, komunalni redar 

 

 

PROVEDBA PROJEKTA 

Za provedbu projekta/operacije oformit će se projektni tim od ukupno pet osoba i to: 

1. Voditelj projekta – načelnik Općine Maruševec,  

2. Stručni suradnik za financije – mr. Anica Vincek, dipl.oec. -Viša savjetnica za proračun, 

financije i računovodstvo 

3. Stručni suradnik za javnu nabavu – Dragica Korpar mag.oec, Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Maruševec, 
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4. Stručni suradnik za tehničke poslove - Ivan Vlahović- Komunalni redar zaposlen u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec, 

5.  Vanjski stručnjak za stručni nadzor radova. 

Voditelj projekta, načelnik Općine Maruševec, kao odgovorna osoba Korisnika, bit će odgovoran 

za organizaciju aktivnosti, vremensko i financijsko praćenje projekta, kao i upravljanje rizicima. 

Nadalje, Voditelj projekta će biti zadužen za organizaciju nabave za potrebe projekta, kao i za 

sudjelovanje u svim ostalim aktivnostima nužnima za izvršenje zadataka kojima će se osigurati 

postizanje cilja projekta. 

Stručni suradnik za financije - mr. Anka Vincek, dipl.oec. -Viša savjetnica za proračun, financije 

i računovodstvo. U timu za provedbu projekta bit će zadužena za pružanje stručne pomoći 

Voditelju projekta u vezi s vremenskim i financijskim praćenjem projekta kao i upravljanjem 

rizicima te aktivnostima iz samoupravnog djelokruga Korisnika u području predškolskog odgoja. 

Stručni suradnik za tehničke poslove - Ivan Vlahović- Komunalni redar zaposlen u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Maruševec. U skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom u struci 

bit će zadužen za brigu o aktivnostima gradnje te praćenje aktivnosti koje se odnose na radove te 

obavljanje pripremnih radnji. Nadalje, bit će zadužen za pripremu i kontrolu te vođenje 

dokumentacije koje se odnosi na radove i opremanje. Isto tako vodit će brigu oko izrade potrebne 

tehničke dokumentacije te pribavljanja dozvola i suglasnosti za potrebe projekta. Svojim će 

stručnim i praktičnim znanjem doprinijeti uspješnoj provedbi projekta u skladu s predviđenim 

terminskom planom. 

Stručni suradnik za javnu nabavu - Dragica Korpar mag.oec, Pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Maruševec, posjeduje važeći certifikat u području javne nabave. U provedbi 

projekta će biti ovlašteni predstavnik Naručitelja, Općine Maruševec. U skladu s time bit će 

odgovorna za pripremu, pokretanje, objavljivanje i provedbu postupaka javne nabave u skladu s 

važećom zakonskom regulativom te postupaka jednostavne nabave u skladu s važećim 

Pravilnikom Općine Maruševec. Postupke javne i jednostavne nabave pripremat će u suradnji s 

Voditeljem projekta, Stručnim suradnikom za financije, Stručnim suradnikom za tehničke 

poslove te Stručnom suradnicom za administrativne poslove. 

Vanjski stručnjak za stručni nadzor radova bit će podugovoren od strane Korisnika te će u skladu 

s relevantnom zakonskom regulativom obavljati poslove stručnog nadzora građenja, odnosno 

provoditi nadzor nad izvođenjem radova. Navedeni stručnjak će biti odgovoran za kontrolu 

provedbe ugovora između Korisnika i odabranog Izvođača radova, kontrolu kvalitete izvedenih 

radova, nadzor nad izvođenjem radova te za obračun izvedenih radova. Isto tako bit će stručna 

podrška Voditelju projekta te Stručnom suradniku za tehničke poslove u koordinaciji te 

upravljanju rizicima koji se odnose na izvedbu radova ne bi li se projekt proveo u skladu 

tehničkom dokumentacijom i planiranom dinamikom projekta. 

 

7. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM  

7.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE 
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Planirani prihodi: Projekt nema za cilj stvaranje profita. 

Rashodi se odnose na troškove energije (električna energija) te trošak vode kao i troškove 

redovitog održavanja koji su vezani uz sportsku građevinu nogometno igralište i preteći sadržaj 

pomoćni objekt svlačionica. Procjenjuje se da će rashodi za energente (električna energija i voda) 

kao i rashodi za održavanje sportske građevine (nogometnog igrališta) sa pratećim sadržajem rasti 

sukladno očekivanom povećanom korištenju predmetnog objekta kao rezultat realizacije ovog 

projekta. U prvoj godini završetka ulaganja procjena je da će spomenuti rashodi ukupno iznositi 

do 3.000,00 kuna. 

 

7.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD 

DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA 

Korisnik nije prenio niti će prenijeti upravljanje projektom drugoj pravnoj osobi sukladno 

nadležnim propisima. 

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

konačne isplate sredstava iz Mjere 7, a sukladno zakonski propisanim zadaćama Općine, te 

specifikacijom poslova Jedinstvenog upravnog odjela Općine Maruševec, biti će izravno 

uključeni sljedeći zaposlenici korisnika: 

Dragica Korpar – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Maruševec i 

Anica Vincek  - Viša savjetnica za proračun, financije i računovodstvo u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Maruševec. 

Volonteri – U provedbu projekta će se prema potrebi i sukladno tijeku radova uključiti i 

volonteri, to će biti članovi sportskih udruga, a koji će po završetku provedbe projekta koristiti 

prostor.  

Troškove održavanja podmirit će Općina Maruševec iz vlastitih proračunskih prihoda. 

8. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA 

 

Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE  
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Tablica izračuna neto prihoda 

 

 

Izračun diskontiranog neto prihoda 

                          
Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA  

Stavka 
Godina 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Prihodi od naknada i članarina   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Prihodi od najamnina   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

3. Trošak održavanja   2.100 2.140 2.082 2.124 2.150 2.206 2.248 2.295 2.342 2.395 

4. Trošak energije   400 500 620 760 980 1.100 1.350 1.500 1.620 1.880 

5. Trošak vanjskih usluga   500 540 580 620 680 720 760 790 820 860 

6. Trošak plaća   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Trošak amortizacije   28.471 28.471 28.471 28.471 28.471 28.471 28.471 28.471 28.471 28.471 

B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8) 0 31.471 31.651 31.753 31.975 32.281 32.497 32.829 33.056 33.253 33.606 

C. Dobit/gubitak [A-B] 0 -31.471 -31.651 -31.753 -31.975 -32.281 -32.497 -32.829 -33.056 -33.253 -33.606 

D. Ulaganje u materijalnu imovinu 569.422                     

E. Ulaganje u obrtna sredstva 0                     

F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E] 569.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK 

Stavka 
Godina 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Dobit/gubitak 0 -31.471 -31.651 -31.753 -31.975 -32.281 -32.497 -32.829 -33.056 -33.253 -33.606 

II. Trošak amortizacije 0 28.471 28.471 28.471 28.471 28.471 28.471 28.471 28.471 28.471 28.471 

III. Ukupna kapitalna ulaganja 569.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. Novčani tok [I + II - III] -569.422 -3.000 -3.180 -3.282 -3.504 -3.810 -4.026 -4.358 -4.585 -4.782 -5.135 

V. Ostatak vrijednosti projekta                     -7601,05 

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

VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI] 
-569422,0 -2884,6 -2940,1 -2917,7 -2995,2 -3131,5 -3181,8 -3311,7 -3350,2 -3359,8 -8604,0 

  
  -2884,6 -2940,1 -2917,7 -2995,2 -3131,5 -3181,8 -3311,7 -3350,2 -3359,8 -3469,0 

VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) 

[suma diskontiranog novčanog toka]   -606.098,70 

IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)   -1,06 

X. Ukupan iznos umanjenja potpore 0,00 

  

  diskontna stopa 4,00%   
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9. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM 

ODABRANOG LAG-a 

Projekt je u skladu s razvojnom strategijom odabrane Lokalne – akcijske grupe – LAG 

Sjeverozapad. Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad 2014.-2020. 

donesena je 25. siječnja 2018. godine, od strane nadležnog tijela – Skupštine Lokalne – 

akcijske grupe Sjeverozapad. Strategija je objavljena na sljedećoj poveznici: 

http://www.lagsz.hr/wp-content/uploads/2018/03/LRS-LAG-Sjeverozapad-2014-2020.pdf . 

Predmetni projekt u skladu je s Ciljem 2. Podizanje kvalitete života na ruralnom području  

(kroz partnerske odbore i uvažavajući SWOT analizu, velika slabost LAG-a Sjeverozapad je 

depopulacija i starenje stanovništva. Da bi se zaustavili negativni trendovi potrebno je poticati 

stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život i otvarati nova radna mjesta. Time bi se trebala 

zaustaviti depopulacija LAG-a Sjeverozapad te povećati doseljavanje i natalitet na području 

LAG-a). 

http://www.lagsz.hr/wp-content/uploads/2018/03/LRS-LAG-Sjeverozapad-2014-2020.pdf
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10. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM 

STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 

 

 

Ovom izjavom, ja DAMIR ŠPREM, načelnik Općine Maruševec, u svojstvu odgovorne osobe 

OPĆINE MARUŠEVEC, OIB: 26670454549, izjavljujem da će planirano ulaganje u 

rekonstrukciju sportske građevine (nogometnog igrališta) u Donjem Ladanju na k.č.br. 1701/2 

k.o. Donje Ladanje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.  

* Stanovnici naselja Donje Ladanje imati će mogućnosti korištenja rekonstruirane sportske 

građevine (nogometnog igrališta) u sportsko rekreativne svrhe 

*  Svi stanovnici Općine Maruševec koji se bave sportskim aktivnostima imati će dodatne 

sadržaje za obavljanje sportske aktivnosti 

*   Sve sportske i ostale udruge sa područja naselja Donje Ladanje i cijele Općine moći će 

nesmetano obavljati sportske aktivnosti na rekonstruiranoj sportskoj građevini (nogometnom 

igralištu). 

 

 

Potpisom ove Izjave jamčim pod materijalnom i kaznenom odgovornošću za istinitost i 

točnost navoda u Izjavi.   

 

 

 

 

Datum:         Potpis i pečat: 

                                                                              Damir Šprem, načelnik Općine Maruševec 

Maruševec, 30. studeni 2018.    __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


